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página 21 do 1.° Ca-
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O JORNAL DO BRASIE
de hoje circula com 94
páginas, em 5 cadernos,
Caderno Especial, Revista
de Domingo e Caderno B,
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S . \ .JORNAL 60 BRASIL - Av
Rie Bionco, 110/112 — End. Tel
JORBRASIl - GB. - Tcl. Rede
Inlerna 22-1818. - Sucursais! S.
Paulo — Rua tbrão de lianutinín-

go, 151, coni. 21/22, Tel. 32-8702.
õrasíiia — Setor Comercial Su

Ed. Central, 6° end. gr. 602/1
Tel. 2-88(56. B. Horizonte - Av.

Afonso Peno, 1 500, 9.° antl. Tcl

5-58.18. Niterói - Av. Amaro

Peixoto, 195, gr. 204, Tel. 5-509.
P. Alegre — Av. Borges clc Me

doiros, 915, 4.° and. Tel. 4-75o6

Recife — Rua União, Ed. Sumaré,
s/1003, Tel. 2-5793. B. Aires -

Flórida, 142, loias 10 e 14, Tel.

.10-3855. Correspondentes! Belém,

S. Luis, Fottaleia, Natal, João

Pessoa, Maceió, Salvador, Curit

ba, Montevidéu, Washington, N.

Iorque, Paris, Londres. PREÇOS:
VENDA AVULSA - GB « E. do

Rioi Dios úteis, CrS 200 ou NCr$

0,20 — Domingos, Cr$ 300 ou

NCr$ C,30;SP, DF e BHi Dias

úteis, Cr$ 300 ou NCrS 0,30

Domingos, Cr$ 400 ou NCr$ 0,40;

Estado» do Suli Dias úteis, Cr$

300 ou NCr$ 0,30 — Domingos,
Cr$ 500 ou NCrí 0,50; Noroeste

(ató PB); Dios úteis,- CrS 300 ou

NCrS 0,30 — Domingos, CrS £00

ou NCrS 0,50; Norte (RGN elé

AMli Dias úteis, CrS 500 ou NCrS

0,50 - Domingos, CrS 600 ou
NCrS-0,80; Oeste (GO, MT); Dio:
úteis, CrS 300 ou NCrS 0,30 -
¦lomingos, CrS 500 ou NCrS 0,Sf
oERVIÇO POSTAL (BRASIL): Ano,
CrS 45 000 ou NCr$ 45,00; Si

mestre, CrS 23 COO ou NCrf
23,00; Trimestre, CrS 12 COO ou
NCr? 12,00 - ENTREGA DOMI
CILIAR; Trimestre, Cr$ 18 000 ou
NCrS 18,00; Semestre, CrS 36 000

cu NCrS 36,00. - EXTERIOR (V.
AÉREA) - EUAi Mensal USS 10;
7rimestre USS 30; Argentinai PAS
óO t PAS 100; Uruguoii S8, dios
úteis e 515, domingos.
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ACHADOS E PERDIDOS
CHEQUES"ROUBADOS - Herberl
Moysós Aranha do Araújo, dada-
ra para o* devidos .Ins que fo-
ram roubados ontem, no Super-
Mercado KOMA-BEM, «m Casca-
dura, oe cheques de sua proprie-
rf.-do da n.°s 398 959, 399129,
399 130, 756 204 a 756 210, om
dos quais preenchido • assinado
pelo próprio, como emitente,
cuio número nâo pode precisar
em virtude do mesmo çnr.on<
jrarvj» nind- no recoáfjjwjj Talão.
Os referidos documentos, forno-
cidot pelo Banco do Sr-sll SA.
M.tdur.ira-GB, ficam, om conse
qüència sem qualquer valor —
Guanabara, 4-3-67 — Her bed
Moyséi Aranha de Araújo.
DOCUMENTOS PERDIDOS - G,
tifica-se bem. Perdeu-se dia 2
de março (quinta-feira), no hora
rio aproximado de 19,00 ò 20,00
horas uma pasta preta dentro de
um táxi VW-azul no percurso cia
Av. Franklin Roosevelt ao Tú-
rol Nôvo "Posto Frederico" di
cumentos de 5 (cinco) automó-
veis placas GB-3-15-37, GB
58-81-68, GB-28-36-44, RJ-19-48-13,
GB-27-84-77, chaves do op. onde
resido, uma carteira com guias
de impostos pagos, promissórias
nominais, certidão de casamento
ctc, talão de cheques. Gratifi-
ca-se muito bem a quem entre-
flsr pois não há valor algum para
uso pessoal.. Tel.: 36-4119. Rua
Figueiredo Magalhães, 341 np.

701. Rua Toneleros, 350 op. 902.
FAVOR quem encontrar documen-
los (carteira de motorista, de cs--trançieiro, 

passaporte, passagens
marítimas) em nome do Luiz Lo-
pes da Silva telefonar parn —
57-0387.
GRATIFICA-SÉ bem a quem en-
tregar os documentos perdidos de
Carlos Alberto Marlins da Bar-
ros. Tel. 96-2134 CETEL.
PERDEU-SE um embrulho com 3
amarrados de notas de venda do
Matadouro da Penha no ônibus
linha Tiradentes-Voz Lobo. Gra-
tiííca-se a quem devolvê-lo, Fo-
nei x30-6211.
PERDI trajeto Leblon-lgrcja, Rus
Misericórdia, dia 3, taidinna,' bri-
lhante estimação, possivelmente
táxi Gordine verde. — Gratifico
lem. 27-6736.

EMPREGOS

DOMÉSTICOS

AMAS, ARRUMADEIRAS
E COPEIRAS
ARRUMADEIRA - Precisa-lo ná
Rua Estêves Júnior £6. Praça São
Salvador. Tel.: 25-2909. Dorme no
emprego. Paga-.e bem.
ARRUMADEIRA - COPEIRA. -
Com pralica, servindo à france-
ea. Tratar segunda feira na R.
Mantenogro n. 21, ep. 301 —
Pana-s» bem. cisa-se para terças, quintas e sá-
Tdoiim a r. cio/Tc bados. R. Djalma Ulrich, 329,ARRUMADEIRAS, serventes, prc- ,p. 301. Copacabana. Telefone'" 56-0652.

A BOA ESTRELA e ArgentinaBrasi
terão
em Punia dei Este

Liberação da
Via Dutra
écrii

A liberação da pista de
descida da 

"Via 
Dutra, no

sentido São Paulo—Bio, pa-
ra o tráfego cie veículos le-
ves a partir de amanhã cau-
sou surpresa nos meios rodo-
viários, que consideraram a
decisão do DNER precipita-
da porque nos próximos dias
os bueiros entupidos que
passam sob o asfalto deverão
ser substituídos, exigindo
nova interdição.

O movimento na estrada
poderá, segundo afirmaram,
apenas prejudicar as turmas
que trabalham em regime de
tempo integral restaurando
as partes danificadas, sem
trazer benefícios econômi-
cos, pois os ônibus e veículos
de carga continuarão pas-
sando por Petrópolis e Três
Rios, cobrando por isso pas-
sagens e fretes 50% mais ca-
ros. (Página 19)

Nos Estados Unidos,
na Cidade de Mont'

gomery. Estado do
Alabama, em um aci-

dente automohilísti-

co do qual participa-
ram t r ê s veículos,

um homem ficou

preso entre dois dé-
les, mas pode final-
mente ser libertado

d a s ferragens s e m
sofrer mais do que
escoriações leves. Le-
tado logo em segui-
da para um hospital,
o homem foi medi-
cado, tendo alta na
mesma hora. O dc-
sastre com os três
automóveis apresen-
tou o saldo de uma

pessoa morta e duas

feridas. (UPI)

Brasil e Argentina deverão
articular uma posição co-
mum jjara a próxima Confe-
rência de Presidentes Ameri-
canos, cm Punta dei Este,
segundo os resultados das
conversações mantidas pelo
Presidente Juan Carlos On-
gania com o Marechal Costa
c Silva, ao longo da visita de
quatro dias que o futuro Pre-
sidente do Brasil encerra
hoje.

A m ar gem das conver-
sas desenvolvidas diretamen-
tc pelo Presidente da Argen-
tina e pelo Presidente eleito
do Brasil, o Chanceler do fu-
turo Governo, Sr. Magalhães
Pinto, e o Chanceler argen-
tino, Sr. Nicanor Méndez,
deixaram praticamente as-
sentadas as bases do que o
próprio Marechal Costa e
Silva classificou de "nova
era" nas relações entre os
dois países.

De Gaulle não terá Polícia fica
té mais que 37°/ohoj

Os mais recentes inquéri-
tos de opinião pública reali-
zados na F r a n ç a iiidicsim
que o Presidente Charles De
Gaulle não obterá a maioria
absoluta nas eleições parla-
nientares de hoje c terá que
governar em aliança com o
Partido Centro-Bemocrático,
o terceiro colocado nas pre-ferências do eleitorado.

Os 29 milhões de eleitores
franceses a quem qaberá de-
cidir hoje do futuro da V Rc-
pública e particularmente do
seu Presidente, manifesta-
ram relativa preferência peJo
Governo, cujos candidatos
terão 37% dos votos, segun-
doo inquérito de opinião pú-
blica ontem divulgado.

Dc Gaulle, em discurso
pronunciado ontem à noite,

já no prazo em que estava
proibida a campanha politi-
ca, pediu aos franceses seu
apoio maciço "neste momen-
to decisivo" de sua história,
advertindo que cm um Par-
lamento hostil "os partidos
políticos serão muncricamen-
te capazes de me impedir de
executar minha tarefa".

A pesquisa eleitoral revê-
la ter havido uma perda ini-
ciai dc prestígio degaullista,
seguida de uma recuperação
durante a campanha eleito-
ral, e coloca em segundo pôs-
to os comunistas, com 24 %
(mais cinco do que em 1962),
seguidos da esquerda mode-
rada com 23% e dos centro-
democratas com 14, além de
21% dc indecisos. (Página 8)

sem ciinneiro
do lenocíiiio

Um total rie cerca cie
NCrS 1000 001.1,00 (úm bilhão
cie cruzeiros antigos) men-
aais deixará de ser arrecada-
do pelos policiais corruptos
da Guanabara, pois João Ba-
tista Lima, o Lima dos Ho-
téis, está disposio a suspen-
der o suborno com que as-
segurava cobertura para a
exploração do lenocínio, em
represália à ação da Polícia
federal, que o surpreendeu
em seu escritório, apreen-
dendo inúmeros documen-
tos irregulares.

Diversas seções policiais,
onde o ambiente é de gran-
de preocupação, decidiram
vingar-se e anunciaram para
hoje "a maior blitz de toda
a história policial", que se
concentrará em vários ho-
téis, particularmente os da
Barra da Tijuca. (Pág. 17)

Torneio dos Presidente
despede-se
do Nordeste

5Estados
começa hoje

1 Fluminense x Palmeiras,
abrem esta tarde, no Mara-
canã, a parte carioca do
Torneio Roberto Gomes Pe-
drosa, o ex-Rio-São Paulo
que agora se estende por
cinco Estados e hoje mes-
mo terá mais quatro jogos
— tocios às 16 horas, como
o do Rio — em São Paulo,
Curitiba, Porto Alegre e Be-
lo Horizonte.

O início do torneio na
parte paulista terá Flamen-
go x Portuguesa, enquanto
o campeão carioca, o Bangu,
estréia em Curitiba, jogan-
do com o Ferroviário. Belo
Horizonte e Porto Alegre te-
rão clássicos locais — Cru-
zeiro x Atlético e Grêmio x
Internacional — e a venda
de ingressos até ontem nas
duas cidades fazia prever re-
cordes de renda. (Pág. 28)

Eleitores áe Negrão Thant não
crê em pazestão arrependidos Asia

O Marechal Castelo
Branco visitou ontem o Nor-
deste pela última- vez — na
qualidade de Presidente da
República — e inaugurou a
sétima usina geradora da
Companhia Hidrelétrica de
Paulo Afonso, "com a emo-
ção de nordestino que não
esquece a sua terra e alegre
por ver a ação renovadora
das barrancas sanfrancisca-
nas".

Pouco antes, o Presidên-
te inaugurara 2õ2 casas po-
pulares em Petrolina (Per-
nambuco) e, de Paulo Afon-
so, seguiu para Juazeiro, on-
de cortou a fita inaugural da
Rodovia Juazeiro—Feira de
Santana. A noite, em Salva-
dor, inaugurou o Teatro Cas-
tro Alves, e hoje, antes de
voltar ao Rio, visitará Feira
de Santana. (Página 4)

A indiferença do Sr. Ne-
grão de Lima à corrupção
na Polícia, sua omissão dian-
te das enchentes e seu desin-
terêsse pelos serviços públi-
cos são apontados pela Pes-
quisa JB-Marplan n.° 41 de
opinião pública como os mo-
tivos determinantes do arre-
pendimento de 60% dos elei-
tores que nele votaram para
Governador da Guanabara.

Acusado pelos jovens de
continuar alheio ao proble-
ma das chuvas, o Sr. Negrão
de Lima é apontado pelos
moradores da Zona Sul co-
mo o maior culpado pelos
desabamentos nas Laranjei-
ras, enquanto todos os cario-
cas admitem que se tornou
pior a vida no Rio e até mes-

mo 82% dos pobres defen-
dem a extinção das favelas.

Revelou ainda a Pesquisa
JB-Marplan:

O A classe média e os jo-
vens acham que o Governo
federal não íaz o bastante
para ajudar o Rio, cm rela-
ção às enchentes;

¦¦¦¦¦*• . t

O A Policia nao protege a
população, segundo a classe
média:

O A Rio Light não traba-
lha com a rapidez necessária
para solucionar n crise dc
energia; :;
o As atividades de limpeza
urbana e obras públicas são
as mais abandonadas pelo
Governo Negrão dc Lima.
(Página 3)

O Secretário-Geral da
ONU U Thant, reuniu-se
ontem, durante três horas,
com a delegação norte-viet-
namita que visita Rangun,
capital da Birmânia, e após
o encontro declarou não ver
motivo para otimismo quan-
to às possibilidades de paz
no Vietname. Thant. recebeu
um documento dos emissá-
rios. mas não revelou seu
conteúdo.

No Vietname do Sul, í\s
maiores operações de guer-
ra ocorreram ontem nas
proximidades do Paralelo
17. Fuzileiros navais ameri-
canos mataram 271 norte-
vietnamitas e forçaram à re-
tirada um contingente
inimigo de elite. Os fuzilei-
ros também encontraram na
área 28 morteiros abando-
nados pelo Vietcong. (Pági-
na 2)

Nas conversações, fie o ti
evidenciado que os dois pai-
ses estabelecerão uma maioc
aproximação, depois do dia
15, com base, partieularmen-
tc, numa troca constante de
consultas sóbre questões áa
interesse argentino ou brasi-
leiro, ou dc temas tle ampla
repercussão nos planos in-
teramericano e mundial.

O retomo do Marechal
Costa e Silva ao Rio está
previsto para as 10 horas de
hoje: embarcará no avião
Libertad, do General Onga-
nia, rumando do Aeroporto
da Cidade para o Aeroporto)
Internacional de Ezciza,
o n d e receberá despedidas
como Chefe de Estado 
quebrando o protocolo oü-
ciai da Argentina — e to-
mará um jato da VARIG.
(Página 4)

*l

pt
de nazistas .

O caso do nazista Stangi,
que vivia no Brasil com o seu
próprio nome, está levando
o Departamento Federal de
Segurança Pública a apro-
fundar as investigações em
torno das facilidades ofere-
cidas à penetração de naais-
tas no Sul do País, suspei-
tando-se que o carrasco do
campo de Treblinka tenha
entrado com salvo-conduto
da Cruz Vermelha.

O DFSP espera conseguir
amplos esclarecimentos em
torno do assunto com os do-
cumentos que foram solici-
tados ao Departamento do
Interior e Justiça, do Minis-
tério da Justiça, referentes ã
entrada de Stangi e da sua
família. Agentes federais
defendem a necessidade de
se fazer um levantamento
geral. (Página 5)

Telefone vai
custar
ma 16oo

A Companhia Telefônica
Brasileira anunciou ontem
que iniciará no dia 13 a ven-
da de 150 650 novos telefo-
nes, ao preço de NCr$ ....,
1 700,00 (um milhão e sete-
centos mil cruzeiros anti-
gos) os comerciais e NCr?
1 600,00 (um milhão e seis-
centos mil cruzeiros anti-
gos) os residenciais, finan-
ciados em 28 meses.

As previsões são de aten-
der-se. dentro de 40 meses,
os 204 mil candidatos que
se inscreverem nos três pos-
tos a serem instalados no
Centro, Zona Norte e Zona
Sul, concedendo-se 10 dias
para o pagamento da entra-
da, que será de NCr? 61,00
(61 mil cruzeiros antigos)
para os residenciais e NCr$
161,00 (161 mil cruzeiros an-
tigos) para os comerciais.
.(Página 24)

AKRUMADEIRA-FAXINEIRA -Pre-

Praçi
|ARRUMADEIRA - Precisa-se na

doe,1^2 ÇonclG ^e Bonfim, 590, ap.

ci-0 Colégio Jacarepaguá
vadeira. R. Albano, 313.
Súca.
ARRUMADEIRA c| ref. 7
bca aparencid. Av. Copac
74, íp. 201. Hoje * amanhã otéJA EMPREGADA — Precisa-se p.
V2. hora?.  jaueno família. Paga-se bem -
ATENÇÃO — Senhora - Par7Í_?_?,erfn,:i"'- Rv!l Em[|1" Sampaio,
tir-méstica disque 5Í-1294 (Zona:_'_"'" 5 

_~_ 
a lsíbo1-

Jul ou 3S-ON3 (Norte) • terA ARRUMADEIRA E COPEIRA"^imediatamente atendida com boaüPrecisa-sc portugL-esa ou aspa-empregaoas c/ reierencias e do-jnhoía. Ord. 100 mil. - "
eumanto», Rua Uruguai, 1?4-A,,ns Vieira áoulo n. 1E6
loia 33. ,|01,

Aviní-
ap.

ARRUA\ADEIRA Precisa-39. Or-
denado 60 000. Rua Minirtro Ar
lur Ribeiro, 219. EsTa rua è a pri-
meira Transversal h Rua Eurico
Cruz h qual começa no princípio
da Rua Jardim Botânico.
ARRUMADEIRA - >7cc!sa-se pa-
ra família da traio. Paqa-se bem
— Pcdem-:e referencias. Tratar
na Rua Garcia D'AvÜs n. 34 —
ap. A02 - IPANEMA.
BABÁ — Preciso p| 2 meninas.
Exlgem-se reícrtnciaj. — Paga-ie
bem. Inf. lei. 27-8703 - D. le-
resa— Cccscabsna.
BASÁ — Preeiso mccjrba. Rua
Bertrra d« Meneses, 236. Vai
Lobo.

COPEIRA-ARRUMADEIRA Pre-
cisa-se corn pratica e alfabetiza-
da. Idade 25. txigem-se refe-
rendas. Av. Atlânüci n. 3 786,
ap. 1 101. Tol. 27-3Í03.

COZINHEIRA - Precisa-se para
trivi.it variado. Êxlgem-so refe-
rendai. Pagam-se 80 000. Trclar
na Rua Codajái, 340 — Leblon —
Tel. A7-SÍ5A.

CASAL sem filhos precisa de em-, DOMÉSTICA.
pregada para todo serviço, que
durma no emprego e dé boas
referencias. Av. Rui Barbosa, 636,
ap. 303. Tel. 45-8923.
COPACABANA - Precisa-se, em-
pregada para todo o serviço em
ap. de 1 pes.o.i. Tratar telefcns
42-2066 - 2a.-feira. - Av. Rio
Branco. 156, sobreloja _244J
COPcfRA - ARRUMADEIRA -
CrS 60 mil — Erigem-se ótimas
reierencias — Rua Paisrandu n.

ap. 1 201
COPEIRA-ARRUMADEIRA - P
cisc-se, ap. família, pessoa dei?
responsabilidade, com referências.! DOMESTICA - Predsa-s-
r,< MrV5;" H- 

"?¦ 0rdcrl»5oxrinhar, arrumar _ oassar ná R.Cr$ 60 0CO. R. Sao Cieipenie, 371124 de Msio n. 611 ci 14 -
ep. J.-3 - Tel. 46-7349. t Te!. .29-3858.

Tenho iniernato. EMPREGADA Precisa-sa para
para v. filho. 5 a 11 anos. Rua! arrumar e coiintiar. Pana-;e be*.,.
Sele Setembro, 63, 12.0 andar. | Exigcm-so referencias 

" 
de dois

'anos. Praia de Botifogo, 80, ap.
301.

DONA-DE-CASA - Visite nesso
serviço sócia!. Temos ótimas do*
mestiças. A. P. M. Rua Sele Se-
tembro, 63 - 12." and. 52-1595.

DOMÉSTICAS - Atenção - Te-
mos ótimas colocações cm fodos
os bairros, cozinheiras, copeiras-
arrumadeiras e todo serviço. Tra-
ter documentos e referências. —
Rua Uruguai, 194-A, laia 33, Ho-
rário, 10 às 17 horas.

EMPREGADA - PreciS3-se para
íud.r em lervlçcs deme-tteos.

EMPREGADA para todo o servi-
ço — Precíia-59 pera cara! —
26-1358.
EMPREGA0A - Preciso na Rua
Bjarque dí Macedo n. 23 —
ap. 404 — Flamengo,

EMPREGADA DOMESTICA -
Preciso com referencias. — Não
lava. Copacabana — 36-2904.

EMPREGADA - Precisa-se. ur. EMPREGADA -- Piecisa-se
Cooacabana. Tel. 57-3879.ge_n^

EMPREGAOA pl lodo o serviço
em casa de senhor idoso na R.
Uranos n. 509, cast 5 — Ben-
sucesso.

EMPREGADA - Precisa-ie uma
que durma no emprego. — Rua
Cal aguares, 92, Osvaldo Crut.

EMPREGADA que durma no em-! EMPREGADA
prego. Far».se bem. Rua Cirilo j 55 OCO. R.

tMPREGADA cj referencias tt do-
cumentos, precisa-se em ap. de
senhor só para todo o lerviço.
R. Ururiuai, 534-103, dorme no
emprego

que MOÇA — Preciso, pouco serviço,
saiba cozinhar.-Paga-se bem. Exi-. não cozinha não lava, pago 30
gem-se carteira * referencias. —! mil. Tratnr na Rua Domingos
Tratar na Rua Ronald da Carva- Freire, 122. Todos os Santos.
lho, 21, ap. 403, tel. 57-0629. ,MÕÇA - Precisa-se para idf.
EMPREGADA - Precisa-se j.ibcn-lciona áe ""• ni° Prce- cozinhar,
do cozinhar. Pedem-se referên-favor do<:- Av- p3ul° «•• Fron-
cias. Rua Barata Ribeiro n. 706, tin' 739' "P- 3°3- ,
op. 407. iMOCINHA - Preci;a->« para
EMPREGADA" sossegada, precisa- j 

5iudi"' « ."í^1' à* M™1 tria!V
se para casal idoso e filho. Pa-iSa._~_2?_-_'""3' ,
ga-se bem. Tel, 25-8115. [MOÇA ccm referencias — Preciso

I
GOVERNANTA - Precisa.». par»:F:ra «rviçoj doméstico! -Nio
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Mao mobiliza toda China em
U Thant
Ho Chi Min

reune-se com emissários de
mas acna ach JjCIíú> hl í 8 í <L í í

Ilauffiin (UPI-JB) — O Sc-
cretário-Geral da ONU, U
Thant, declarou ontem, após
coníerenciar durante três lio-
Mi. com uma dclegaçáo diplo-
mática norte-vietnamita, qua
«ão vê motivo para. otimismo
quanto ò. possibilidade de paa
no Vietname, no momento."IT Thant recebeu um do-
cumento dos representantes
norte-vietnamitas, mas se re-
cúsou a revelar o conteúdo, es-
clarecendo apenas que não sa'
tratava de nenhuma mensa-
gem pessoal do Presidente Ho
Chi Minh, apresentando suas
condições para negociar.

O encontro de U Thant cem
os norte-vietnamitas foi reali-
zado no Consulado do Vietna-
me do Norte em Rangun e
anunciado pelu Seeretãrio-Ge-
ral ria ONU, em entrevista quo
concedeu à imprensa ao partir
para Londres, após umas férias
na Birmânia.

U Thant não quis entrar em
pormencre.s sóbre as conversa-
ções com os norte-vietnamitas,
alegando que seria difícil abor-
dar com imparcialidade o as-
sunto, em alguns minutos do
conversa com os jornalistas.«__

O Secretario da ONU diss*
que o encontro com oa diploma-
tas norte-vietnamitas — que
chegaram a Rangun na mesma
época que U Thant — durante
uma visita que .fêz, em caráter
particular, ao Cônsul de Hanói,
Le Tong Son.

Explicou U Thant que ns
conversações —por éle mesmo
qualificadas de úteis e amis-
tosas — se limitaram a uma
troca de pontos-de-vista sobro
a situação atual da guerra no
Vietname e as possibilidades'
de se coujurar o confllto.atra-
vés de negociações.

Interrogado sobre o estado
de espírito dos representantes
n.orte-vietnamitas, U Thant
tlisse que é sempre difícil sen-
tir as reações de um diploma-
ta. De resto, acrescentou, seus
pontos-de-vista já, são por de-
mais conhecidos.

O Cônsul do Vietname do
Sul em Rangun, Nguyen Bich

. Lien, declarou ô. imprensa que
o Governo de Saigon não en-
viou delegação __ Birmânia pa-
ra entrevistar-se com U Thant
porque considera muito clara
a, posição sul-vietnamita sôbre
o conflito. Reeusou-se, entre-
tanto, a comentar a, possibili-

dade de uma visita dc U Thant
a Hanói.

CONDIÇÕES

O plano de U Thant para a
solução pacífica da guerra no
Vietname consiste no seguei-
ta: suspensão dos bombardeios
aéreos sóbre o Vietname do
Norte, que seria seguida de
uma dcsescaladá mútua das
atividades militares no Vietna-
me do Sul e, finalmente, da
convocação de uma conferên-
cia dc paz, em que estariam
representadas todas as partes
envolvidas no conflito.

FÉRIAS NA BIRMÂNIA
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:.X Ha praia _f« Ngapali, tomando água da coco, U Thant revela qua o encontro com ot norte-vietnamitat não o deixou otimista (UPI)

DESTA
PARA A EURrftnft ti tu ii

NTADOMENU
BBB

B ______fl B v _________ _¦ BB fl H B \__

Us pratos mais deliciosos ! Os manjares
mais convidativos ! Lagosta, caviar, "foic-

gras," salmão, faisão ... famosos vinhos,
licores e champanhas.
E o serviço? Baixela de legítima porce-
lana !... Talheres em reluzente prata !...
Luxuoso serviço de cristais ! Ambiente, de
requintado gosto. Genuína hospitalidade,
que lhe proporciona luxo. elegância c cor-
diai idade.

Quem se incomoda com as distâncias ou
com as horas? Desfrute dêsse grande ban-
quete, servido em grande estilo ! No estilo
suíço. E, por favor, não deixe dc saborear
o seu segundo cafezinho ou seu "liqueur"

favorito. E uma maravilhosa maneira de
percorrer mais 500 quilômetros. Aproveite
0 vantajoso Plano de Crédito que a Swissair
lhe oferece ! Consulte o seu agente dc via-
gens IATA, ou peça informações à

SAIR-)-
LINHAS AÉREAS SUÍÇAS

Rio: Avenida Rio Branco,. 99, loja - Tel.: 23-1950
S. Paulo: Avenida São Luiz, 153, loja . Tel,: 37-5108
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A CARGA EM NOSSOS JATOS É TRATADA COM O MESMO CUIDADO DE UM PASSAGEIRO
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campanha agrícola
D

ÍUA batem
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Paralelo
Salgou (UPI-JB i — Fuzilei-

ros navais norte-americanos,
comandadoâ pelo G e n e r a 1
Walt-, mataram ontem 271 nor-
te-víetnamitas e forcaram a
retiraria de uma tropa de eli-
le, nas proximidades da zona
desmilitarizada, que separa o
Norte do Sul.

Foram também capturados
23 morteiros ciue o.s norte-viet-
namitas utilizaram no princi-
pio desta semana num. ataque
fracassado contra os canhões
de longo alcance norte-ameri-
nos que estão lançando grana-
das sobre o Vietname do Nor-
te.

VITÓRIA

A descoberta dos morteiros
surpreendeu os norte-america-
nas, pois em geral os norte-
vietnamitas não costumam
abandonar suas armas. Porém,
segundo explicou o Generol
Walt, a retirada foi feita sob
tamanho pftnico, que os solda-
dos foram largando tudo que
atrapalhasse a fuga.

A batalha de ontem, classi-
ficada pel General Walt de"significativa", culminou uma
série de vitórias de unidades
dos Estados Unidos contra os
norte-vietnamitas na zona
desmilitarizada. Porl; a-vozes
n.o r t e-ameri. anos revelaram
que os norte-vietnamitas ten-
taram infiltrar três divisões na
área da fronteira para entra-
quecer a defesa dos fuzileiros.

Os canhões norte-america-
nos atingiram diversos norte-
vietnamitas, matando 70 de
nma só vez. A defesa dos Es-
tados Unidos íoi apoiada pela
artilharia e pela força aérea.

PROTESTOS

Em Da Nang, milhares dc es-
tudantes participaram de um
comício de três horas contra a.s
atrocidades do Viètcong. Os
oradores protestaram contra o
último ataque dos guerrilhei-
res a base americana próxima
à cidade e igualmente contra
a política tio Presidente De
Gaulle em relação à guerra.
Em Saigon, lã mil pessoas
marcharam até o consulado da
França, com o mesmo fim.

Foram quase diárias, na úl-
tima semana, a_> manifestações,
em Saigon e outras cidades do
Vietname do Sul, contra o Ga-
vérno francês e sua política de
neutralização do Sudeste asiá-
tico. Na .sexta-feira, também
os Senadores americanos Ro-
bert Kennedy e William Fui-
brlght foram atacados, em car-
tazes, por se terem pronuncia-
do contra o bombardeio do
Vlename do Norte.

GUERRA PSICOLÓGICA

Essas manifestações parecem
fazer parte de uma campanha
de guerra psicológica em favor
do apoio popular à política de
linha dura do Primeirn-Minis-
tro Cao Ky — hoje cu-ivcncido
de que os Estadas Unidos po-
derão ganhar a guerra militar-
mente, não havendo por que
negociar com o inimigo.

O malogro da.s conversações,
em Londres, entre o Premiei1
soviético Alexei Kossiguin e o
Primeiro-M lnis.ro britânico
Harold Wilson, convenceu os"falcões" de Saigon de ter íl-
nalmente chegado o momento _
de ampliar a guerra, para ven- '
cê-la. Novas planos estratégicos
íoram elaboradas e entraram
em execução. No Sul, as forças
americanas passaram a executar
operações simultâneas, mobili-
zando em cada uma várias di-
visões, e contra o Norte come-
cou a íase dos ataques de er-
tilharia, a partir de posições
próximas ao Paralelo 17, c do
canhoneio constante pelos na-
vias da Sétima Esquadra, em
operação no Golfo de Tonquim.

Clínica de
Doenças Sexuais

Trat. da impotência — Pré-Nup-
ciai. Orientação Dr. Gilvan Torres.
— Av. Rio Branco, 156, tala 913.
Telefone: 42-1071.

Impotência
Doenças sexuais crônicas, fin.ose,.

pré-nupciül, ptraso do desenvolvi-
menlo, tratamento rápido. Dr. Au-
gusto Mnrques. Radioscopia. Cônsul-
tas das 8 às 20 lioras. Sábados e
feriados ató às 18 horas. Cartas e
informaçõet telefones: 22-7-181 e
32-ÓÓ71 — Rua Riachuelo, 366 —

Rio. (P

Konuitt* ZIRTAEB uhiiíoi
ADIANTAMENTO ATÉ 3 MESES

OE MUGU.IS
Confifnot a ftcsbin «nio doi
-•ui aluguüi, p*iquiiai, con-
tratoi • contrai*» Hieatf.
Rua da Allând-.o, 81-A -1.»
T.Im 23-3996 _ 23-9B77 • Ri»

Hong-Kong (UPI-JB) —
A Rádio de Pequim, em
emissão captada em Hong-
Kong, dirigiu apelos urgen-
tes ao Exército e aos seto-
res influentes da economia
nacional para que apoiem
integralmente a grande
campanha pelo aumento da
produção agrícola, pois a
China já está começando a.
enfrentar ameaça de fome.

A partir de agora as ati-
vldades agrícolas terão prio-
ridade na China, segundo a
Rádio de Pequim' que orde-
na ao Exército que auxilie
em larga escala os campo-
neses nas tarefas de plantio
e colheita. Os elementos li-
gados à indústria, finança-
e transporte também deve-
rão contribuir com o campo.

PREJUÍZOS NO CAMPO

As emissoras das provín-
cias chinesas referem-se ás
dificuldades que as comu-
nas populares enfrentam
por causa dos prejuízos nas
semea duras da primavera',
provocados pelo êxodo dos
camponeses para as cidades,
a fim de colaborar com a
Guarda Vermelha do Mao,
empenhada na revolução
cultural, 'ou engrossar as fi-
leirns dos partidários do
Presidente Liu Chao-chi.

Correspondentes japoneses
em Pequim informam que
Mao declarou há pouco tem-
pa que não permitiria o es-

tabelecimento de comunas
populares, tipo Xangai, em
outras regiões do país, e di-
rigiu um apelo ao povo para
que pensasse nos problemas,
que podem ser criados por
estas comunas.

Em reunião de lideres de
Xangai, atribuiu-se a Mao a
afirmativa de que ".se o pais
fôr dirigido por um sistema
de comunas populares", a
República Popular da Chi-
na se transformará em algo
semelhante à Comuna Po-
pular Chinesa, e ao mesmo
tempo haveria choques san--
grentos.

EXPURGOS

Jornais direitistas de
Hong-Kong afirmaram on-
tem que em abril a respon-
sabilidade dos expurgos pas-
sara para o Primeiro-Minis-
tro Chu En-lai. Citam como
fontes volantes distribuídos
cm Cantão, que poderiam
ter sido escritos pelo próprio
Mao Tsé-tung.

Os volantes, segundo o
Hong-Kong Times e o Kung
Sheung, apareceram há al-
guns dias em Cantão, a
maior cidade cio Sul da Chi-
na. Os jornais não identifi-
cam as fontes, limitando-se
a dizer que as informações
íoram fornecidas por viajan-
tos procedentes de Kwan-
tung, província onde está si-
tuada Cantão.

Resolução de Xangai é
exemplo para cíiineses

O último documento .lm-
portante da revolução cul-
tural chinesa foi'a resolução
do Comitê Revolucionário de
Xangai sôbre a situação po-
lítica na Cidade — a maior
da China (dez milhões de
habitantes) e a primeira a
ser tomada pela tríplice
aliança dos rebeldes revo-
lucionários (guardas ver-
molhos e outras organiza-
ções maoistas), dos miliia-

.res revòluciohários e dos
q u a 'd r o s revolucionários
(dirigentes do partido e do
governo da linha maoista).
A resolução, divulgada a 27
de fevereiro, foi apontada
como nôvo exemplo do cami-
nho a ser seguido pelo3
maoistas de outras regiões
do pais. São os seguintes os
..eus trechos principais:Guiados e encorajados
pela linha revolucionária
•proletária representada pe-
lo Presidente Mao, e elevan-
do bem alto a grande ban-
deira vermelha do pensa-
mento de Mao Tsé-tung, os
revolucionários proletários
de Xangai realizaram a
grande união e, concentran-
do • todas as suas forças,
afastaram do selo do parti-
do o punhado de elementos
que detinham postos de dl-
reç.ão mas se engajavam na
vicia do capitalismo.

Depois de uma luta hc-
róica e encarniçada, conti-
veram a sinistra tendência
do economismo contra-revo-
lucíonário e assim frustra-
ram por completo a nova
contra-ofensiva da linha
reacionária burguesa. Em
todos os domínios tomaram
o poder ao pequeno grupo
de indivíduos que detinham
postos de direção e se enga-
javam na via do capitalis-
mo, entrincheirados no an-
tigo Comitê Municipal do
Partido e no antigo Comitê
Popular de Xangai. Em se-
guida, estabeleceram o órgão
supremo do poder provisó-
rio em Xangai, o que cons-
tituiu grande vitória do
pensamento de Mao Tsé-
tung.

Após o estabelecimento
de tal órgão, a grande re-
volução cultural proletária
de Xangai ganhou nôvo im-
peto e deu nôvo impulso à
aplicação do principio "fa-
zer a revolução e promover
a produção". Criou-se, com
isso, uma excelente situação.

O estabelecimento do
órgão supremo do poder
provisório local dc Xangai
não significa, de maneira
alguma, o fim da luta. A
mais importante tarefa es-
tratégica que neste momen-
to desafia os revolucionárias
proletários é esta: aplicar
com firmeza as diretivas do
Presidente Mao e do Comi-
té Central do Partido; con-
tinuar a mobilizar as mas-

sas, sem reservas, tendo
confiança nelas, apoiando-
se nelas e respeitando stra
espirito de iniciativa; apli-
car com resolução a grande
união dos revolucionários
proletários e a "triplica:
aliança" em todos'os seto-
res e todos os organismos;
tomar, se necessário, todos
os podêres do Partido, da
administração e das finan-
ças, acaso usurpados pelo
punhado de indivíduos que,
no seio do Partido, detendo
nele postos de direção, to-
maram o caminho do capi-
talismo; reter com firmeza
e utilizar bem as rédeas de
tais podêres; fazer a revo-
lução e promover a produ-
cão, estimular sem cessar a
consciência revolucionária
das massas e o espírito re-
volucionário e científico e"
o senso de organização e dé
disciplina dos revoluciona-
rios proletários; e transíor-
mar Xangai em uma grande-
escola, onde se estude é;
aplique dinamicamente o
pensamento de Mao Tsé-'
tung.

* A grande revolução'
cultural proletária é uma
revolução que se processa
no quadro da ditadura do.
proletariado. Todas as orga-i
nizações revolucionárias de
todos os setores, todos os.
bairros e todos 03 distritos
de Xangai devem, sem exce-
ção, realizar reuniões multi-
laterais de organizações re-
volucionárias. No curso deu
tais reuniões, essas organi-!
zações devem proceder a!
análises concretas, para ve-;
rificar qual a classe a deter,!
em última análise, o poder,
em cada setor, para deter-i
minar se é necessário ou'
não assumir o poder, como.
tomar o poder ou como;
exercê-lo quando já tomado.;.
Devem realizar o balanço ¦
de suas experiências e de-:!
terminar as tarefas a as-,
sumir.

t' Nos setores nos quais o
poder já tenha sido tomado,,
com a ajuda da tríplice ali-1
anca, e ainda naqueles em5
que o poder já esteja há>
tempos em mãos dos revo-'
lucionários proletários, é'
preciso reter com firme-:
za as rédeas do poder
e saber utilizá-lo. Ê pre-'
ciso continuar, sem reser- !
vas, a mobilizar as massas,'
apoiar-se na esquerda revo-
lucionária proletária, unir-
se aos elementos do centro
e ganhá-los para a nossa
causa, a fim de poder cum-'.
prir ás tarefas da luta, da:;
critica e da reforma. i»

lORING aUB DO BRASIL i
(AVISO AOS ASSOCIADOS)

O Serviço de Assistência Administrativa do Touring Club do Brasil
avisa, por nosso intermédio, aos Srs. Associados, que, a partir de 1 de março,

passará a receber, na Sede e nos Postos-de-Abastecimento, os depósitos para i

renovação de licenças de automóveis para o exercício de 1967. Será necessá-
rio a apresentação da licença da 1966 e a prova de quitação para com o
T.C.B. . :

as.) Aroldo Marcial Vargas
Chefe do Serviço de Assistência Administrativa
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PESQUISA JB-MARPLAN _V.° 1

Negrão já não tem o apoio de 60°/o de seus eleitores
Mais cie 60 _'v dos eleitores

áo Sr. Negrão de Lima estão
arrependidos (sobretudo os da
classe rica) de tê-lo conduzido
ao Governo da Guanabara,
surfando como causas dêsse
desapontamento — segundo _
Pesquisa JB-Marplan n.u 41 de
opinião pública — sua omissão
diante das enchentes, desune-
rè.3. pelos serviços públicos o
indiferença ã corrupção na
Polícia.

A população jovem acusa o
Governador de continuar omis-
bo no problema, das chuva.?,
os moradores da Zona Sul
apontam as autoridades esta-
òuais como culpadas pelos des-
meronamentos nas Laranjeiras,
todos confessam que a vida
no Rio tornou-se pior nos úl-
¦timos tempos e 84% da Cidade
defende a. extinção das íave-
Ias. até mesmo 82% das pes-
soas que nelas moram.

COMO FOI

A pesquisa de opinião pú-
bííca íoi realizada entre os dias
24 e 26 de fevereiro e compre-
endeu entrevistas com 300 pes-
soas, de ambos os sexos e de
diferentes grupos sócio-eco-

nómicos e etários. O estudo
abrangeu tôda a área geográ-
lica do Rio, ouvindo-se pes-
soas desde o Leblon até San-
ta Cruz.

O questionário elaborado
constou dos seguintes pontos:
últimas enchentes na Cidade,
favelas, abastecimento dc água,
construção de escolas, limpeza
urbana, obras públicas, policia-
mento do Rio e policiamento
do trânsito, transportes coleti-
vos, desabamentos do prédios
nas Laranjeiras, proteção dis-
pensada pela Policia carioca,
corrupção na, Policia, vida no.
Rio, prestígio do Governador
Negrão de lima, c íalta da
energia.

Responderam ãs perguntas
26'. de eleitores do Gover-
nador Negrão de Lima, _5%
do Sr. Flexa Ribeiro, 22% de
faltosos, 17% de não eleitores
e 1% de adeptos dos Srs.
Amaral Neto. Aurélio Viana e
Hélio Damasceno, todos can-
didatos ã última sucessão es-
tadual.

Enclieiites
Sessenta por cento da popu-

lação carioca acusam o Govèr-

no estadual de não ter tomado
medidas de precaução após os
temporais de janeiro de 06. As
criticas mais intensas partem
da classe média (66%) e das
mulheres (63%).

Com relação às enchentes tie
janeiro déste ano, que assola-
ram sobretudo a, Tijuca, 54';'»
dos cariocas condenam a omis-
são do Sr. Negrão cle Lima.
Para 57% dos jovr-ns (grupo de
idade até 29 anos) e das pes-
soas idosas '50 e mais anos).
o Governo não tomou qualquer
providência para proteger a
população.

O Sr. Negrão de Lima, no
item das medidas de precau-
ção, encontra maiores defenso-
res justamente na classe pobre.

Para o futuro
A maioria, dos jovens denun-

cia o Governador do Estado do
não estar tomando medidas
definitivas para evitar novas
catástrofes. Na classe média,
onde' se observa alguma inde-
cisão. 48% dos entrevistados
opinam que o Palácio Guana-
bani continua indiferente ao
problema das enchentes.

No cõmputo geral 45% dos
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Para V. que deseja investir com
, renda .mensal, oferecemos o
Fundo Ipiranga de Renda Mensa!
Aplicando os seus recursos no
financiamento da industria e
comércio, o Fundo vem
apresentando uma rentabilidade
superior a 3% ao rnês.

^Got.s.üÍ.eya ¦'..'¦¦:...:.x-

,y

. ¦.¦ ¦¦: :%..'¦ ¦ -.. ¦¦¦'.:¦ ;'. 
•': 

: '-.: ¦ 
" ¦¦..¦¦¦¦ ¦¦-... ¦:.:¦.::. ¦ ; :-. 

'. ;--'-.-

ixxxyyx-yx^yy:-:'.::. ¦¦¦,:_ y:,-:-yx-xyyx

.¦¦¦-¦•¦- ,'.-...¦-. 
_.¦¦¦•,- .

|€| ip.rani

•' 
_H ___r *!:Smm

Icl S. 3.
.:- ;;. ¦¦.¦¦'¦'^:.:y

mm

crédito e firiandaménto
¦ ¦' ¦ 

.: 
¦:¦¦'¦::¦,¦¦'¦<.:'. ¦";..'-. :

| _ carta de automação cia sumoc n.»i156 de 11/7
capiíal e reservas: crS 2,728,944-256
Roa d& Alfândega,. 47 - tel, 23-8420

¦. i

;

I -

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

EMBRATEL

SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES
BELO HORIZONTE - RECIFE
A Empresa Brasileira de Telecomunicações

EMBRATEL convida companhias interessadas
no fornecimento e instalação de equipamentos
rádio em microondas e multiplex, destinados
ao Sistema de Telecomunicações Belo Horizon-
íe—Recife, a comparecer em seus escritórios à
Av. Presidente Vargas, 542, 20.° andar, a

partir de 6 de março de 1967, das 9 às 12
horas, para receber a Carta-Convite corres-

pondente.

cariocas acham que agora o
Governo passa a dedicar atc-n-
ção ao problema, mas 42% in-
sistem em que nada se faz.

A classe média. a,s mulheres
e os jovens assinalam que o
Governo federal não está fa-
zendo o bastante para ajudar „
Gu» nabara, cm rei;1 .ção âs úl-
limas chuvas. A Guanabara es-
t á rigorosamente d i v i d i ri a
quanto a atuação cio Governo
revolucionário, encontrando o
Presidente Castelo Branco 48%
da classe rica a seu íavor.

Desabamentos
Na Zona Sul. 41 % dos mo-

radores responsabilizam as au-
toridades estaduais pelo desa-
bamento de uma casa e dois
edifícios no barro das Laran-
jeiras, mas na Leopoldina
(39%) e na Central (30%) o
destino é apontado como o cul-
pado da morte do mais de 150
pessoas.

Os moradores da Zona Nor-
to condenam as firmas cons-
tratores e, em menor escala,
os próprios moradores.

A vida no Ei o

Segundo 41% dos cariocas,
«".n face de tudo que última-
mente está acontecendo no Rio,
a. vida no Cidade ternou-se
pior. A.s reclamações mais con-
tundentes partem da classe
rica (66%); para os pobres,
nada mudou, tudo continua
igual. A maioria das mulheres
acha que não houve modifica-
ções, mas o.s velhos e as pes-
sotts entre 30 e 49 anos acham
que. hoje é muito mais difícil
viver no Bio.

Apesar de tudo. 64% dos ca-
.locas, mesmo que pudessem,
não deixariam o Rio para viver
em outra cidade do País. Os
pobres são os que mais gosta-
riam de transferir-se e os ricos
e os jovens destacam-se como
os apaixonados pela Cidade.

Negrão, jamais
Se o Sr. Negrão de Lima se

candidatasse novamente ao Go-
vérno do Estado, 51% de seus
eleitores vetariam em outro
candidato. Despontam na cias-
se rica os maiores decepciona-
dos (72%) e até mesmo entre
os pobres nota-se um descon-¦tentamento acentuado (54%-): .

No grupo médio de idades,
o índice de indecisos supera o
dos que não voltariam a pres-
tigiar o Sr. Negrfio de Lima.
Os homens estão mais descon-
tentes que as mulheres.

ADMINISTRAÇÃO

A população do Rio entende
que o Governador Negrão de
Lima dá pouca atenção às ati-
vidades de limpeza urbana

(38%), obras públicas (34%),
transportes coletivos (34';,',) a
policiamento da Cidade (33%).

O abastecimento de água 6
classificado de deficiente por
36% dos cariocas. Para tim
terço da. Cidade, há diminuto
interesse das autoridades pela
construção de escolas e quase
30% cio Estado , fazem rest ri-
ções ao policiamento cio trfin-
sito.

O serviço cie limpeza urbana
é julgado o pior possível por
37% das mulheres e 33% da
ciasse média e dos pobres. Os
homens e as pessoas idosas re-
clamam com violência do poli-
ciamento da Cidade, achando-
o precário.

POLÍCIA

Apenas 14% dos cariocas não
crêem na veracidade das de-
mincias de corrupção no apa-
relho policial da Guanabara',
Afirmam que a Policia é cor-
rupta, em tom maior, a cias-
se rica (66%), os homens (54%)
e os jovens (Gl%).

Sessenta e cinco por cento
cos moradores da Zona Sul es-
tão convencidos de que f>_ de-
núncias são verdadeiras. Na.
Zona Norte, somente 17% não
acreditaram nas críticas, e na
Leopoldina, 52% asseguraram;"Há corrupção na. Polícia". O
maior índice de indecisos re-
gistreu-se ua Central: 43"..

A maioria da classe rica acha
que a Policia não tem eum-
prido a finalidade de proteger
a população, açus. ção feita
também por 40% dos homem
e 3ft% dos jovor-s.

FAVELAS

Oitenta e quatro por cento
dos cariocas — e, especialmen-
te, 82% dos pobres — defen-
dem a extinção das favelas. A
erradicação é defendida com
ardor pelos ricos (93 %), se-
guindo-se as mulheres e as pes-
soas idosas, com 85%.

A resistência mais acentuada,
embora inexpressiva — 15% —
foi observada entre a classe
pobre.

ENERGIA

Com referência a atual falta
de energia elétrica, 24% da po-
pulação acha que a Light está
trabalhando com pouca rapi-
dez para solucionar o proble-
nia e 20% acusam-na de de-
s.nvolv.r os trabalhos com
grande lentidão, Preponderou a
Opinião de que há regular ra-
piden (27%).

Para as mulheres, principal-
mente, a Light é lenta." A
maioria cios pobres acha que .se
dá pouca velocidade aos traba-
lhes e é na classe média que se
observa a impressão de que os
técnicos agem com muita ra-
pidez.

COMPANHIA PIRATININGA
•DÉ SEGUROS GERAIS

Novo endereço
da Sucursal Rio:

Rua Francisco Serrador, 2 — 2.° e 3.° an-
dares (Cinelandia).

Os telefones continuam os mesmos:
42-4130, 42-4139 e. 42-4730. (P

MOVEIS LAMAS
1GARANTIA ABSOLUTAl

K Fibrica dc Movei* LAMAS i a maior c a mais capacitada
na fabrico da miveli fin» residencial» com seçáo «cênica d* dese
nhos e projetos da mobiliários * móveis avulsos, inclusive armário*
embutidos sob encomenda. Executa também móveis estofadoa c
para escritórios.

Ot móveis LAMAS são vendidos exclusivamente nt mcttruã-
rie da Fábrica. Facilita • pagamento,

RUA MELO E SOUZA, 100 a 110

(próximo 1 Leopoldina) Tele.: ,2a .47J _ .S-__1t

ESPETACULAR LIQUIDAÇÃO!
Fagueiros Aço Inox, 101 pçs, est.mad.. .46.008
Faqueiros Aço Inox, ISO pçs. est. mad, ...76.000
Faqueiros Prata 90, 

"Í30 
pçs. est. mad 259.000

Faqueiros Eberle, 130 peças Prata - SO. .-_ nnnbanhados a ouro 18, estõjo de madeira...__-..,.-.. 335.000
Faq.Wolff Frata-S0,1SOpçs.est.mad. ,....465.000
Jgs. Copos, Cristal Tcheco, 61 pçs.*. 185.000
Temos também grande e variadissimo estoque de CRISTAIS
TCHECOS: Vasos, Centres, Fruteiras, Garrafas para licor, sala-
deiras. Cinzeiros, Garrafas Syphon-tudo em liquidação, apro-
veitel fino acondicionamento - entregas a domicilio.

Tratar com Da. Conceição pelo telefone 57-8496

mÈÈÈt Telefone para 22-1818
c faça a sua assinatura do

JORNAL DO BRASIL

O que pensa o Rio

1. O Govvrno da Guanabara não adotou medidas clu
precaução para proteger a Cidade, cm relação às chuvas
de janeiro do ano passado, c.r.e devastaram o Rio, e às cie
janeiro déste ano, r_ue assolaram a Tijuca.

_. A população jovem aeusa o Governador Negrão
do Lima cie continuar omisso diante do problema.

li. Quase metade da classe média e dos jovens afir-
mam que o Governo federal náo está- fazendo o bastante
para ajudar a Guanabara, em relação às enchentes.

4. Os moradores da Zona Sul responsabilizam as au-
toridades estaduais pelos desabamentos nas Laranjeiras.

5. O Governo estadual dá pouca atenção às ativi-
dades cle limpeza urbana, obras públicas, policiamento da
Cidade e transportes coletivos.

6. A vida no Rio tornou-se pior nos últimos tempos.
7. Mais de 60% dos eleitores do Sr. Negrão de Lima

estão arrependidos de tê-lo conduzido ao Governo.
8. Tôda a Cidade está certa de que há corrupção na

Policia. A classe média acusa a Polícia cle não proteger a
população.

9. Oitenta e quatro por cento dos cariocas defendem
a evtinção das favelas.

10. A Rio Light náo trabalha eom a rapidez neces-
sãria para solucionar a crise de energia, segundo 71%
da população.

Avião de
Ci*_

acidentado
Fortaleza (Correspondente)'

— Escapou ileso o Ministro da
Viação, Sr. Juarez Távora, de
um acidente de avião, ontem,
quando o DC-3 que o conduzia
estourou um pneu ao pousar
na pista cie Banabu, quase
obrigando o piloto a recorrer ao
cavalo dc. pau. Nenhum pass.i-
geiro ficou ferido.

O Ministro da Viação vinha
inaugurando obras no Ceará —«
«ti quilômetros cle canais de
irrigação do Açude Pentecosr.es
e a linha cle transmissão Ara-
ras-Nova Ru.ssas-Crateús —¦•
teve que retornar a Fortaleza
num pequeno Cessna do De-
partamento Nacional de Obras
Contra as Sêeas, seguindo de-
pois para São Luís do Mara-
nhão.

Além do Sr. Juarez Távora _
da tripulação, estavam no
avião o Vice-Governador Hum-
berto Ellery; o Presidente da
Assembléia, Sr. Franklin Cha-
ves; o Diretor do DNOCS, Co-
ronel Ari de Pinho; o Presiden-
te do TRE, sr. Agenor Stu-
dar.; o Vice-Reitor Renato
Braga e jornalistas- A comitiva
tôda voltou para Fortaleza da
automóvel.
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O B_ko Mineiro da Produção acaba de assinar contrato de instalação de Sistema Eletrônico Univac .IB — 1004,
um dos maiores cia América do Sul. Trata-se cio niais aperfeiçoado sistema de processamento <iue, em futurq pró-
ximo, centralizará Iodas as operações daquele Banco, pelo método "Real Time", o que permitirá » Interligação
Instantânea cie seus departamentos, niümo os mais distantes. Integra-se, assim, o Mineiro da Produção, nç.
sistema de automatização cios Bancos Oficiais de Minas Gerais, iniciado com a instalação, pelo Banco cle Crédito
P.eal, de seu coniunto eletrônico. A foto mostra o momento em que o Vice-Presidentfl cio Banco Mineiro '!»>*
Produção, Sr. Paulo Veiga Salles, assinava o contrato, tendo à sua direita o Presidenta dos Bancos Oficiais cio
Estado de Minas Gerais, Sr. Maurício Chagas Bicalho e à esquerda, o Sr. Geraldo Mascarenhas, Diretor do Banco
Mineiro da Produção, na Guanabara. Presentes na foio os Srs. Adolpho da Albuquerque Mayer . Amo» Richard
Hodçie, respectivamente, Vice-Presidente • Gerente de Belo Horizonte da Univac-Brosil.
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QUANDO ABRIL VIER...
NOSSOS SUPER JATOS
IRÃO DUAS VEZES
POR SEMANA À EUROPA

A parfir cie abri!, a TAP lhe oferece
dois vôos semanais para a Europa:
às quartas-feiras (Rio-Recife-Lisboa)
e às sextas-feiras (Rio-Lisboa).
Quer dizer: V. pode viajar direta-
mente para Lisboa, em menos de
9 horas, ou com escala em Recife,
no conforto do superjato Boeing
707-320B - o mais moderno jato
comercia! dò mundo - e desfrutar da
tradicional hospitalidade portuguesa.

TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES
RIO • SÃO PAUtO • SANTOS • BELO HORIZONTE

FÒRTO ALEGRE • RECIFE • SALVADOR • BELÉM

TÉCNICA ATENÇÃO PONTUALIDADE-A JATO

'::-. "poo!" co. o Varig ao rota Rlc-l.boa

[ r" A //S. _ Vi] VJATA/
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Coluna do Castello-

Revisão consentida

pelo Poder militar
Brasília (Sucursal) — O ânimo revisio-

nista ãa equipe áe Governo âo Marechal Cos-
ta e Silva encontrará certamente seus limites
e terá seu condicionamento na atitude dos
chefes militares, fonte do Poder que sai e fon-
te do Poder que chega. As Forças Armadas
é que continuarão a dizer até que ponto pode
ser alterada uma política com a qual preten-
deram corrigir situação que tinham por sub-
versiva e calamitosa.

É possível que a unidade sagrada âos idos
âe março de 1964 já não se produza no mesmo
grau, desde que o próprio processo revolucio-
nário diferençou posições, estados de espírito
e concepções 

"quanto 
à natureza ãas medidas

adequadas a restabelecer a orâem legal no
País. Os que ficaram com a canâiãatura Cos-
ta e Silva procuraram evidentemente um rea-
justamente ãas decisões que definiram o con-
sulaão Castelo Branco, de quem divergiram
pelos métodos e até mesmo pela essência ãe
certas medidas.

Permanecem, no entanto, os postulados
âa ação revolucionária anti-subversiva e per-
manece, sobretudo, o pressuposto ãa tutela
militar, pois é sob inspiração ãas Forças Ar-
madas que se desenrolará a segunda etapa âo.
processo revolucionário. O Marechal Castelo
Branco, como se sabe, não escapou a essa vi-
gilância, tanto que, em âado momento ão seu
Governo, se viu compelião a mudanças táti-
cas violentas que reajustaram sua conduta aos
imperativos ãa opinião militar dominante. O
Marechal Costa e Silva, cujas aspirações ao'
Poãer emergiram âe uma conjuntura militar,
continuará sob êsse óbvio condicionamento,
seja pelo compromisso com as origens, seja
pela própria natureza áa política ãe poãer
dominante no País.

São notórias as preocupações entre esca-
lões militares com aspectos âa rígiâa orien-
tação econòmico-financeira âo atual Govêr-
no, seja no que se refere à chama âa ãesna-
cionalização ãe empresas seja quanto à con-.
tenção salarial que, atingindo operariado e
classe média, afeta a economia doméstica ãa
grande massa de militares. Sem haver deter-
minações técnicas específicas, há um cresceu-
te anseio pela revisão ãa política ão Sr. Ro-
berto Campos, revisão âe que se esperam um
moderado alívio na situação e uma margem
áe garantia maior para o empresariaáo na-
cional.

Ainãa nesse item, as críticas que proce-
dem dos meios civis, mas repercutem nos
meios militares, apontam como maléfica a
acumulação de recursos na área âo Poder Pú-
blico, lento para promover a reâistribuição e
¦incompetente para fazê-la da melhor maneira.

Nas Forças Armadas, nos processo, pos-
síveis de manifestação ãe pensamento politi-
co, terão concorâaâo em que as alterações,
nesse setor como em outros, se processem to-
mando como objetivo o áesenvolvimento na-
cional, que voltará a ser a ênfase âa aâminis-
tração pública e qtie é conceito bastante am-
pio para permitir um sem-número ãe moâifu
cações setoriais.

Também será o desenvolvimento econô-
mico que motivará as revisões mim terreno
especialmente delicado, qual seja o da política
externa. O Marechal Costa e Silva teria di-
ficulãades específicas em alterar a orientação
do seu antecessor, que se apegou aparente-
mente a um postulado ãa Revolução ãe março
ao transferir para a segurança continental a
ênfase da nossa política externa. Sob o obje-
tivo declarado do desenvolvimento, será possi-
vel, contuâo, relegar a plano secundário o pro-
blema da segurança, identificaâo como item
âo interesse maior" ãos Estaãos Uniâos a qtie
áevemos âar aãesão sem lhe âar contuão prio-
riãaãe. Conseqüência ãa política âesenvolvi-
mentista será, sem dúvida, a busca ãos ins-
trumentos âe ação multilateral em troca áas
negociações bilaterais, através áas quais o Sr.
Juraci Magalhães aprimorou a aliança tradi-
cional do Brasil com os Estados Unidos sem
ter favorecido a imagem áo Brasil no Cónti-
nente.

Tildo indica que esses tópicos âa revisão
ãe govêmo são hoje matéria consentida pelo
poãer tutelar. O Marechal Costa e Silva, que
passará âe tutor a tutelado, terá outros pro-blemas, como o ãe conseguir o máximo âe li-
berãade política, o que evidentemente só con-
seguirá na meâiâa que construir um âis-
positivo civil sóliâo e atuante.

Âs três fases da Operação-Impacto

A Operação-Impacto deverá ser âesenca-
ãeaâa no ãia 16, no correr âa primeira reu-
nião do Ministério. O nôvo Presidente defla-
grará a fase oral ou verbal áa operação, atra-
vés áe declaração áe intenções ou âe princi-
pios, em que dará a tônica áa política revi-
sionista. Duas outras fases estão programa-ãas, a da emissão âe decretos através dos quaisse fará a revisão sumária de mediãas ão Go-
vêrno Castelo Branco e a de envio ãe mensa-
gens ao Congresso, propondo a modificação
âe outras leis importantes.

Entre as meáiãas programaãas na opera-
ção, distinguem-se a que pretende suspenãer,
numa só penada, todas as intervenções nos
sindicatos e a que determinará o aproveita-
mento de toãos os exceâentes estudantis. Coni
isso, visa o Govêmo a aliviar a tensão em áois
setores fundamentais que o Govêmo do Ma-
rechal Castelo Branco terá marginalizado e
ãe certo moão oprimião.

Educação para o desenvolvimento

O terceiro granáe item âo Govêmo Costa
e Silva que se desdobrará sob a égiáe ãa po-lítica de desenvolvimento é o ãa educação.
Vamos ter também uma educação para o âe-
senvolvi?nento.

Alívio na tributação ¦ •'

As classes empresariais constituem uma
preocupação prioritária áo futuro Govêmo. A
elas se assegurará que não se farão novas mo-
áificações tributárias a não ser para aliviar a
carga de impostos que se considera excessiva.

Curiós Castello Branco

Castelo poe produzir
Itccife (Sucursal) — O Ma-

rechal Castelo Branco íêz on-
tom sua última viagem ao
Nordeste, na qualidade de Pre-
sidente da República, tendo
inaugurado casas populares em
Petrolinu (Pernambuco), a Ro-
ílovia Feira de Santana-Juá-
zeiro (na Bahia) e acionado a
Ia., unidade geradora da Com-
panliia Hidrelétrica do São
Francisco.

O Presidente disse, ao dis-
cursar em Paulo Afonso, quu
íazià a viagem "com a emo-
ção de nordestino que jamais
esquece a paisagem de sua
terra, alegre por guardar em
xneU-V olhos a visão renovadora
destas barrancas sanfrancisca-
nas. onde a obra da CHESF
ajuda a transformar uma ter-
ra subdesenvolvida em mais
uma parte desenvolvida do
Brasil".
MAIS POTÊNCIA

-- Desejo externar meu es-
pecial regosijo ao presidir, hoje
a inauguração da 7." unidade
geradora da Usina de Paulo
Afonso e verificar que, nos pró-
ximos meses, as unidades oito e
nove entrarão também em
funcionamento. Posso, portan-
to, declarar que, ainda este
ano, contará o Nordeste com
o dobro da potência instalada
que encontrei ao assumir o
Governo. Ainda mais, estão

Iniciadas as obras que dobra-
rão, novamente, a capacidade
desta maravilhosa usina, as-
segurando o suprimento de
energia elétrica a toda a região
nordestina até o fim do pró-
ximo decênio — falou o Pre-
sidente.

Com a Revolução, vem so
desenvolvendo em termos se-
melhantes uma politica coorde-
nada de eletrificação. Obras se
concluíram e estão em anda-
mento nas diversas regiões.
Obras se programaram para a
seqüência dos anos.

No Nordeste, ondo atua com
tanto êxito a Companhia Hl-
drelét-ica de- São Francisco,
com esta inauguração e as ime-

- dia tamente subseqüentes, criou-
se um estado de segurança a
serviço da capacidade empre-
endedora dos homens de em-
presa, estabeleeendo-se, pela
primeira vez, um superávit con-
siderável de energia, o que é
imperativo na arrancada de
trabalho e ressurgimento que
ora movimenta a região.
SEM DEMAGOGIA

Cumpre-me assinalar nes-
ta oportunidade oue tão im-
jportants empre. nâim. nto sò-
mente se tornará possível gra-
ç_s à po'.it:c_ energética que a
Revolução teve a coragem de
implantar. Política energética

jam.
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Roupa feita de Tergal padrão
Príncipe de Gales. Paletó de 2 bo-
toes com aberturas laterais.

agora 72.800 (NCR$ 72,80)
Roupa feita de Nycron, diversos
padrões, não amarrota e não per-
de o vinco.

preço de oferta: 67.800 (NCR$ 67,80)
(preço norma! i 83.800)

Calça esporte de Nycron, diver-
sos padrões e modelos, não amar-
rota e não perde o vinco.

preço de. ofertar 19.900 (NCR$ 19,90)
(proço normal: 28.500)

Calça esporte de albene e de
finíssimas lonitas, diversos tipos e
modelos.

preço de oferta: 14.980 (NCR$ 14,98)
(preço normal: 25.900)

Camisa esporte listrada, diversas
cores.

preço de oferta: 7.950
(preço normal: 9.500)

(NCR$ 7,95)

(NCR$ 9,34)

{I.CR$ 7,4?)

Camisa esporte "Jovem Guarda"
preço de oferta: 9.340

(preço normal: 12.000)

Bermuda de algodão mercerisadó.
preço de oferta: 7.490

(preço normal: 8.500)

ARTIGOS DE SENHORAS
Vestido Baby-Look de.fustão.

preço de oferta: 9.890 (ncr$ 9,89)
(preço normal: 12.950)

Blusa de malha rendada.
preço de oferta: 6.890 (NCR$ 6,89)

(preço normal: 9.500)

mês de
ofertas

__» ___\ ^________\____\m&^ -^*"

\3lG_SE2Sf
*____S^"^1 almente vesie mela.

SETE DE SETEMBRO ESQ. URUGUAIANA.

em que não há lugar para a
enganosa euforia das obras de-
magógicas. mas sim, e única-,
mente, para o atendimento das
necessidades do Pais, em têr-
mos realistas, segundo os quais
o serviço terã o preço de custo
verdadeiro mais a remuneração
controlada, possibilitando as
aplicações decorrentes num
programa traçado de acordo
com um planejamento racional
e previdente.

Dentro destas diretrizes. íoi
dado todo o apoio ao Ministério
das Minas e Energia e ã- Ele-
trobrás para conduzirem com
êxito o nôvo programa e situa-
rem ai indústria de energia elé-
trica do Brasil na estrada lar-
ga da recuperação — afirmou
ainda o M ar e c h a 1 Castelo
Branco em seu discurso.
NOVA ESTRADA

Salvador (Correspondente) —
Com antecedência de meia
hora, o Marechal Castelo Bran-
co inaugurou ontem a Rodovia
Lomanto Júnior (Peira de
Santana—Juazeiro), com 385
quilômetros, sendo a maior es-
trada já construída por um
Governo estadual, ao preco de
NCrS 42 milhões (42 bilhões
de cruzeiros antigos).

Logo depois, o Presidente o
sua comitiva visitaram a Pre-
feitura de Juazeiro, onde êle
afirmou que "o Brasil saiu do
perigo e entrou na normalida-
de democrática". Adiante, dis-
se que "o desenvolvimento
desta região é obra do Gover-
nador Lomanto Júnior, que se
integrou na execução do um
programa adaptado ã Bahia".

Agradecendo, o Sr. Lomanto
Júnior' afirmou que "o Presi-
dente Castelo Branco foi o que
mais serviu ã Bahia, por isso
o povo baiano jamais o esque-
cera". Logo depois. íoi inau-
gurada em Juazeiro uma es-
tátua do Governador.
PROGRAMA

Após a inauguração em Pau-
lo Afonso, o Presidente reuniu-
se com Governadores da região
nordestina e, à noite, chegou
a Salvador, onde inaugurou o
Teatro Castro Alves.

O programa de hoje do Ma-
rechal Castelo Branco será li-
mitado a uma visita à Teira
de Santana, pela manhã, sain-
do de lá de automóvel para,
às 12b 30m, chegar a Salvador,
onde embarcará em seu Vis-
count com destino ao Rio.

mais
Tônica das relações Argentina
e Brasil quem dá é o Exército'

Oclávio Bonfim
O entendimento que caracte-

riza as relações entre Brasil e
Argentina; desde 1960, tem
mantido uma singular coerên-
cia com a identidade de perso-
nalidàde clbs que ocuparam a
Presidência de ambas as na-
ções, 'embora a aproximação
efetiva entre os dois países te-
nha variado na medida
que os Chefes dos Governos
contam com a confiança, dos
comandos militares.

A visita do Presidente eleito
Costa e Silva a Buenos Aires
integra-se nesse quadro, e é
curioso observar que, mesmo
sem ter chegado ao Poder, mas
a poucos dias de ocupá-lo, o
Marechal é o primeiro Presi-
dente brasileiro a visitar a
Argentina, desde que o Sr.
Getúlio Vargas ali esteve, há
mais de 30 anos.

QUADRO PASSADO

Apesar das declarações de
que "tudo nos une, nada nos
separa.", a verdade é que as
relações braslleiro-argentinas
decorreram, no passado, num
ambiente *de rivalidade, nem
sempre amistosas, e de descon-
íiança recíproca. Em março da
1961, buscando uma, aproxima-
çáo maior, os Presidentes Já-
nio Quadros e Arturo Frondizi
realizaram, em Uruguaiana,
um encontro de larga reper-
cussão continental.

Ali, Brasil e Argentina esta-
beleceram um acordo de con-
sulta prévia e ação conjunta
em defesa dos princípios da
auto-determinação e não-in-
tervenção, de política interna-
cional independente, visando

• aos interesses recíprocos. &se
entendimento encontrou vio-
lenta oposição nos círculos con-
servadores e militares de am-
bos os lados, especialmente ha
Argentina, cujos militares
viam no Sr. Jânio Quadros um
instru mento paracomunista,
destinado a perturbar o fun-
cionamento do sistema intera-
mericano. ¦

Frondizi foi acusado de se
ler deixado levar por um 'Pre-

sidente louco" e servido às"maquinações do Itamarati" —,
expressões encontradas em jor-
nais argentinos da época —

•para ajudar Fidel Castro, a
destruir a unidade continental.
A ação concorde dos Chance-
leres dos dois países, na Reu-
nião de Consulta da OEA. em
Punta dei Esto, em 1962, con-
tra a expulsão de Cuba do
sistema interamericano, refor-
çou a impressão do que a Ar-
gentina era cauda tária da ação
diplomática do Itamarati, Tal
fato provocou enorme irrita-
ção entre os militares argenti-
nos, que acabaram afastando
Frondizi do Poder, com o con-
seqüente repúdio ao chamado"espirito de Uruguaiana" e o
natural esfriamento das rela-
ções com o Brasil.

DIALOGO RESTABELECIDO

O restabelecimento do diálo-
, go cordial entre os dois pai-

ses somente ocorreu com a pos-
se de Arturo Illía na Presiden-
cia da Argentina, 18 meses
após o afastamento de Frondi-
zi. Na véspera dessa posse, im-
portante jornal de Buenos Al-
res perguntou em manchete:
Nos afastaremos do Brasil? O
Presidente Illia encarregou-se
de responder negativamente,
já no dia seguinte à trans-
missão do Poder, ao convidar
o então Chanceler Araújo
Castro, que representara o
Brasil nas solenidades de pos-
se, para um almoço reservado
na Casa Rosada.

Evidentemente, não se pen-
sou, nessa oportunidade, em
restabelecer o "espírito de Uru-
guaiana". O que se pretendeu
íoi retomar o diálogo, visan-
do incrementar as relações co-
merciais bilaterais e a buscar
um entendimento e o escla-
recimento das respectivas po-
sições e ações nos organismos
internacionais, com o objeti-
vo do defender os interesses
regionais e latino-americanos.
Também se desejou iniciar um
intercâmbio cultural nessa no-
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va fase da dialogação brasilei-
ro-argenúna.

Apesar das boas intenções do
Illía e do .seu Ministro do Ex-
terior, Zavala Ortiz, esses pro-
pósitos não se concretizaram,
porque os militares argentinos,
dos quais o atual Presidente
Onganía era o chefe, viam com
indisfarçável preo cupação o
desconfiança a política esquer-
dizante do Sr. João Goulart.
Somente com a vitória da Re-
volução de 31 de março poda
florescer o desejo de aproxi-
mação e entendimento entre
Brasil e Argentina, para o
que muito contribuiu a ami-
zade pessoal entre os Chance-
leres Vasco Leitão da Cunha
e Zavala Ortiz.

CONSULTA E INFORMAÇÃO

Afastado o Sr. Joáo Goulart
e, portanto, eliminado o foco
de desconfiança na aproxima-
ção brasileiro-argentina, foi
fácil ao Presidente Illía efeti-
var a aproximação com o Bra-
sil, visando ao estabelecimento
de um sistema prévio de con-
sultas e informações entre os
dois Governos com referência
aos problemas internacionais.
O que não se revivia, do "es-
pírito de Uruguaiana",- era a,
fixação de um plano de ação
conjunta em política externa,

Esse sistema cie consulta e
informação tornou-se oficial
durante a visita do Chanceler
Zavala Ortiz ao Brasil, em
agosto de 1964, quando Brasil
e Argentina, através de seu..
Ministros de Relações Exterio-
res, assinaram uma declaração
conjunta reafirmando os pro-
pósitos de seus respectivos Go-
vemos, de "intensificarem, (>5_
todos os meios, suas relações
bilaterais nos campos politico,
econômico e cultural". Estabe-
lecia o documento que Brasil o
Argentina estão "firmemente
decididos a defender, nos pia-
nos nacional, continental e uni-
versai, a liberdade, a democrá-'cia, a autodeterminação, a so-
berania das nações e a Inde-
pendência e o desenvolvimento
econômico dos povos".

Essa reaproximação teve seu
ponto culminante quando o Go-
vèrno brasileiro impediu, a 1
de dezembro de 1964, que Ju. n
Perón transitasse pelo terriíó-
rio nacional, a caminho da Ar-
gentina. A atitude do Brasil
foi saudada como "uma vigoro-
sa demonstração de amizade à
Argentina" e, realmente, gran-
geou para o Governo revolu-
cionário o reconhecimento de

. amizade por parte do Govêmo
e dos militares argentinos, em-
bera tivesse atraído a tra e a
irritação da massa peronista.

SITUAÇÃO ATUAL

Com a saída do Sr. Leitão
da Cunha do Itamarati e sua
substituição pelo Sr. Juraci Ma-
galhães e a própria modifica-
ção ocorrida na Argentina, com
a queda de Illía e a substituição
do Sr. Zavala Ortiz na Chan-
celaria argentina pelo Sr. Cos-
ta Mendes, não se modificaram
os propósitos de aproximação e
entendimento entre as duas na-
ções, pelo menos através de
suas cúpulas dirigentes. Entre-
tanto, é preciso não esquecer
que há importantes setores d;i
vida argentina que não vêem
cem satisfação essa amizade
franca com o Brasil. Basta ler
alguns categorizados jornais e
revistas daquele país que não
perdem oportunidade de esta-
belecer um confronto e um
contraste entre os dois paises
e estão sempre vencio em gran-
des obras de desenvolvimento
nacional intenções veladas de
prejudicar a Argentina.

Clarín encerrou iun editorial
sóbre a reunião dos países da
Bacia do'_ Prata chamando a
atenção dá Chancelaria argen-
tina para a necessidade de ze-
lar pelos interesses argentinos,
p?is (textual), "de outra ma-
neira, ss arriscará a montar sô-
mente um aparato multilateral
de promoção para os projetas
nacionais de nossos vizinhos".

O futuro Ministro das Rela-
ções Exteriores do Presidente
Costa e Silva, portanto, vai en-
centrar as relações entre Bra-
sil e Argentina em muito bom,
mivel, apesar dessas opiniões
discrepantes. Caber-lhe-á dar
prosseguimento aos objetivos de
exame e desenvolvimento mui-
tilateral da Bacia do Prata, e a
desenvolver uma nção conver-
gente em favor da reestrutura
e real efetivação das aspirações
de integração econômica conti-
nental, através da ALALC e um
Mercado Comum Americano.
Pois nada disso será possível
sem a vontade do Brasil, da
Argentina e do México. .

Jânio volta
sob aplausos
de três mil

São Paulo (Sucursal) — Sor-
rindo muito e vitando falar àimprensa, o ex-Presidente Jã-
nio Quadros regressou ontem
de longa viagem à Europa,
sendo carregado, ao desembar-
car do navio argentino Liber-
tatl, por pequena multidão, des-
taoando-se lideres sindicais.'
Três mil pessoas comparece--
ram ao Porto de Santos para
saudá-lo. A tarde, na casa do
Deputado federal Gaston
Righi. o Sr. Jânio Quadros foi
recepcionado.

%
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St gl mostra-se indiferente mas DFSP teme
A ordem nazista ua Europa

Departamento ile Pesquisa

Desde os primeiros meses da Se-
gunda Guerra Mundial, quando es
táticas da guerra-rclâmpago pro-
metiam unia rápida vitória aos ale-
mães, os chefes nazistas iniciam o
planejamento da Nova Ordem euro-
péia, isto é, da Europa sob a hege-
monia alemã.

fcsse planejamento imnca chegou a
estar completai, mas pelos documentos
Apreendidos, é possível saber coni
exatidão o que Hitler desejava: uma
Europa .subjugada, com seus recursos
explorados em beneficio da Alemã-
nha, e com o povo transformado em
escravo da "raça superior alemã".

Os judeus e os povos eslavos eram
os Untennenscli, isto é, os subu-
jr.onos. Para Hitler, não tinham o di-
reito de viver, salvo aqueles, deutre
os eslavos, que pudessem ser neces-
sârios para trabalhar nos campos e
nas minas. Não só as grandes cida-
des do Leste — Moscou, Leningrado e

Varsóvia — deviam eer eliminadas
para sempre, como t.imbím serio, re-
primida a cultura dos russos, polone-
ses e outros povos eslavos, aos quais
seria negada uma educação formal.
Suas prósperas indústrias seriam des-
montadas e enviadas para a Alemã-
ilha, e o próprio povo confinado nos
labores da agricultura, a fim de pro-
duzir alimentos para os alemães, sen-
do-lhes permitido para si apenas o
suficiente para a subsistência."Não me interessa, absolutamente,
o que possa acontecer a wm russo ou a
um tcheco", declarava o rcichsjilhrer
SS Hcirinch Himmler, acrescentando;"Se dez mil mulheres russas caem
exaustas ao cavarem fossos contra
tanques, interessa-me apenas que ês-
ses fossos sejam terminados para a
Alemanha."

Hitler tinha uma tríplice palavra da
ordem: "Dominar, administrar, expio-
rar"; e cs povos da Europa sabem

ciue seus assessores foram bem longe
na execução dessa ordem. As medidas
práticas tomadas nesse sentido com-
preendiam:

1) O extermínio dos judeus, dos
comunistas e da intelectualidade dos
paises dei ninados. Para isso foram
criados os campos de concentração.
Em 1939 já existiam seis deles: Da-
chau, Sachsenhausen, Buehenwald,
Mmitliauseh; Mosssihbürgo e Revens-
bruck. Depois viriam Ausehwirz (o
maior, em que morreram 2,5 milhões
do. pessoas), Treblinka, Lidice, Ber-
gen-Belse.n, Stutthof, Èelzcc, Dora,
Majdanek, Grass-Rcssn, Trawniki, Za-
Knn, Oradour, Chelmno, Bydgo.szez,
Palmiry c Nenen Gamme. Nesses cam-
pes foi sacrificada a maioria cos ti
milhões de judeus mortos na guerra.

2) Deportação dc populações intêi-
ras, para trabalharem como mão-de-
obra nas fábricas alemãs.

3) Demolição de indústrias prós-
peras e seu envio para a Alemanha.

41 Destruição completa de cidades
como Moscou, Leningrado e Varsóvia.

5) Extinção dá liberdade, nos pai-ses conquistados; propaganda e dou-
trinação maciça. Os alemães espera-
vam qúe as crianças estrangeiras ec
convertessem ao nazismo.

Entre essas medidas implacáveis,
havia coisas grotescas como os "ni-
nhos de amor" cie Himmler. Eai nome
da eugenia, Himmler fazia com quecs soldados alemães que voltavam do
front, em-descanso, passassem suas fé-
rias em locais aprazíveis onde estavam
à sua espera jovens de grande bele-
za escolhidas como modelo da raça
ariana.

As instalações de Aúschwitz, que os
aliados conservaram intactas na Po-
lôhia, são o símbolo da loucura em que
se baseava a Nova Ordem alemã.
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As lojas do Rei da Voz nos bairros, permanecem
abertas diariamanta atá 22 horas.

lír-.isilia (Sucursal) — En-
quanto cinco integrantes da
Policia Militar e três agentes
federais do DOPS, armados os
primeiros de metralhadoras, es-
tão a guardá-lo permanente-
mente, com o próprio Diretor

, da Policia federal preocupado
com- sua segurança, o alemão
Franz Paul Stangl mantém-se,
em seus depoimentos, total-
mente indiferente à sua sorte,
pouco se importando que seja
extraditado ou não.

O Departamento Federal de
Segurança Pública está invés-
tigando a legalidade do seu do-
cumento de entrada no País,
pois .suspeita-se que se tenha
valido de salvo-conduto dado
pela Cruz Vermelha, pelo me-
nos no que diz respeito às suas
primeiras fugas para outros
países, como Itália e Síria.

FACILIDADES

Da solicitação ao Departa-
mento de Interior e Justiça,
para que dè todos os esclareci-
mentos sóbre os documentos re-
ícrentes â entrada de Franz
Paul Stangl e de sua familia,
esperam os agentes federais
conseguir amplos esclarecimen-
tos sóbre as facilidades com
que os ex-nazistas entraram no
País, alguns até, como Stangl,
com seus próprios nomes.

Dentro do objetivo de cscla-
recer a ação dos nazistas, ele-
mentos de alta projeção do
DFSP defendiam ontem, no
embarque do titular do órgão,
Coronel Newton Leitão, para o
Rio, a necessidade de ser feito
Um levantamento pelo menos
superficial na entrada de ale-
mos e austríacos no período
que vai de 1950. um ano antes
da entrada de Stangl, até 1957,
ano em que Memrbele teria si-
do obrigado a fugir de Buenos
Aires.

RECEIO DE ATENTADO

A preocupação do titular do
DFSP com a segurança de
Franz Paul Stangl pode ser
atestada pelas instruções da-
des aos integrantes da Polícia
Militar e agentes federais que
o estão guardando. Há um
receio generalizado de que pos-
sa ser praticado algum aten-
tado ou pelo menos tentado
um rapto; como aconteceu
cem Eichmann.

Stangl, no entanto, segundo
os comentários correntes en-
tre os agentes federais, mcs-
tra-sí perfeitamente tranqüi-
lo. Chegou a descrever o sis-
tema de assassinato em mas-
sa dos judeus usado no cam-
po de concentração de Tre-
blinka. Não se considera, toda-
via, responsável pelo extermi-
nio. Sua tese é de que era
apenas um cumpridor de or-
den.;

O Coronel Newton Leitão
não tem comentado a prisão
ds Stn""il em conversas infor-
mais. Limita-se sempre a di-
zer que ainda náo conversou
com os delegados encarregados
do ca^o. O Ccronel Milton
Teixeira, da Divisão de Ordem
Política e Social, é quem está
com o inquérito.

PENETRAÇÃO NO SUL

A penetração de nazistas no
Sul, notadamente no Paraná
e Santa. Catarina, é considera-
da pelos peritos em segurança
como mais grave do que a
possível 

'existência de um ou
_outro nazista eni-comlssôes no

nitenor da Amazônia ou con-
ventos nordestinos.

Diversas outras investiga-
ções paralelas serão realizadas
pelo DFSP, mas há um acen-
tuado receio de que a impor-
tancia com o que o tema esta
sendo tratado pelos órgãos de
divulgação possa prejudica-
las.

ADCEverá •
como é Fundo
de Garantia

A partir do próximo dia 13
será realizado na Associação
de Diretores Cristãos de Em-
presas um curso sóbre o Fun-
do de Garantia do Tempo de
Serviço, sob o patrocínio do
Banco Nacional da Habitação
pedendo-se inscrever todos os
dirigentes de empresas que se
interessaram pelo assunto.

A aula inaugural será dada
pelo Presidente do Banco Na-
cional da Habitação, Sr. Mário
Trindade.

CBI
FUNDO CE RENDA
ACUMULADA
VALOR SEMANAL
DA QUOTA
Cf$ 2 358

Ivcnldi Copacabana, 7!S-soífiI5)i-5M2«
Rua da Rosírlo.' 83 - Loji - 31-13S3
Milin R. Nsoilliill tosta, 41-1-2MS»
Kliiril: Rua Josi Clemenli. 122 • 2-wn
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ÀS INDÚSTRIAS DE

De acordo com a Lei n.o 5 097, de 2/9/66, e Decreto-Lei n.° r>8,
de 21/11/66, as indústrias: de Açúcar, de Laticínios, Charqueadas'
Indústria do Mate, Extração de fibras vegetais e clescarocamento dó
algod3o, Indústria de beneficlamento de café, de beneficiamento de
arroz, extração do sal, extração de madeira e lenha, matadouros, frigo-
pficos rurais, cortumas rurais, olarias, e as demais empresas de atividades
rurais não relacionadas acima e não contribuintes do IMPOSTO TEkRITO-
RIAL RURAL, quo recolheram suas contribuições ao INDA, e aos órgãos
antecessores, referentes ao período de 1956 a 1965, deverão receber um
CERTIFICADO DE CRÉDITO que será utilizado nos 10 (dez) anos vindou-
ros, na liquidação ou abatimento das mesmas contribuições vincendas, a
partir de 1967, e nos termos da regulamentação baixada pelo Conselho
Diretor do INDA.

Esclarece ainda, que a partir de 1967, os débitos fiscais a favor
do INDA estão sujeitos à correção monetária, nos termos dos índices
estabelecidos pelo Conselho Nacional de Economia, além dos iuros e
multas vigentes, consoante o que estabelece o artigo 4.° do Decreto-Lei
n.° 58, de 21.11.66.•

(P

MINISTÉRIO DÂ AGRICULTURA
Instituto Nacional do Desenvolvimento

Agrário -

DELIBERAÇÃO N.° 687, DE 3-2-67
Aprova instruções referentes à devolução para
compensação de contribuições da Lei n.° 2613,
de 23 de selem&ro da 1955.

O CONSELHO DIRETOR DC INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVI-
MENTO AGRÁRIO — INDA, no uso de suas atribuições que lhe confere o
Art. 5.° do Decreto Lei n.° 53, de 21 de novembro de 1966, para cumpri-
mento do disposto no art. 2.° cia Lei n.° 5097, de 2 de selembro de 1966,
e citado Decreto-Lei, quanto à devolução, por compensação, de contribui-
ções, recolhidas até 31 de dezembro de 1965,

DELIBERA:

Artigo l.o — O contribuinte do extinto Serviço Social Rural (SSR), da
extinta Superintendência de Politica Agrária (SUPRA) ou do Instituto Na-
cional do Desenvolvimento Agrário (INDA), poderá obter Certificado dt
Crédito correspondente às importâncias recolhidas em decorrência do "ca-
pul" do art. 6.° e do art. 7.° da LEI n.° 2613, de 23 do setembro cl»
1955, relativas às contribuições dc junho de 1956 n dezembro de 1965,
para fins cie compensação facultados no art. 2.° da Lei n.° 5097, de 2 ds
setembro de 1966.

Artigo 2.° —O Certificado de Crédito deverá ser solicitado, sob peno d»
decadência do direito, até seis (6) moses da data da presente Deliberação,
ein requerimento endereçado ao Presidente do Instituto Nacional do De-
senvolvimento Agrário — INDA — contendo:

a) — qualificação do contribuinte requerente ou"de seu sucessor legai)
b) — número do imóvel rural consignado na Guia de Imposto Territo-

rial Rural, quando fôr o caso;

c) — demonstração das contribuições e acréscimos pagos, < serem otc
icto do Certificado;

d) — declaração do que continua no exercício da atividade que moti-
vou os pagamentos;

e) — discriminação dos documentos que acompanham e requerimen-
to e tua natureza.

Parágrafo 1.° — O requerimento será entregue às Delegacias Regional»
do INDA, nos Serviços Gerais de Finanças no Estado da Guanabara,
ou em sua Sede em Brasília, de acordo com o local do recolhimento
das contribuições em causa, acompanhado dos seguintes documentos:

a) — guias ae recoinimenioi das contribuições o serem oDteto ao Ler-
tificado, ou suas fotocópias sujeitas às conferências com os ori-
ginais, no ato da entrega do requerimento;

b) — prova do exercício da atividade, com « fotocópia, ou documento
equivalente, da Guia do Imposto Sindical do corrente ano d»
1967;

c) — prova documental, quando fór o caso de sucessão;

d) — apresentação do recibo, ou Certificado de Cadastro do IBRA. Tal
documento destina-se a simples conferência, com devolução ime-
diata.

Parágrafo 2.° — O contribuinte requererá separadamente, quando ti-<er
de pleitear Certificado sóbre contribuições distintas (art. 6.° ou 7 ° da
Lei n.° 2613, de 23/n;55).

Artigo 3.o — Somente terão direito ao Certificado de Crédito os con-
tribuintes que continuem noexercício de atividade, que lhes imponha o re-
colhimento atual de contribuição da mesma natureza daquela de que tra-
tam os recibos apresentados.

Artigo 4." — Serão desde logo arquivados os requerimentos que não
satisfizerem às condições do artigo anterior, ou não vierem instruídos com
os documentos exigidos no parágrafo 1.° do artigo 2.°.

Artigo 5.° — Os requerimentos encontrados em ordem serão deferidos
pelo órgão que, em cada repartição, fór autorizado pelo Presidente do
INDA.

Parágrafo Único — Deferido o requerimento, o contribuinte será notl-
ficado para recolher á mesma repartição a importância de Cr$ 3.000
(três mil cruzei-os), correspondente aos emolumentos para emissão do
Certificado do Crédito (Decreto-Lei n.° 58, artigo 2.° § 2.°).

Artigo 6.o — Pagos os emolumentos, o Certificado de Crédito será
emitido em nome do contribuinte ou de seu sucessor, não podendo, em
nenhuma hipóleío, ler transferido.

Parágrafo Único — Verificando-se sucessão do contribuinte, na vigência
do Certificado, deverá ser requerida ao INDA a transferência, se o
sucessor continuar no exercício da atividade tributada.

Artigo 7.o — Os contribuintes incidentes do Imposto Territorial Rural
terão as .compensações do Certificado dc Crédito iniciadas no exercício do
196B, através daquele Imposto, em parcelas iguais e no prazo da 10 (dez)
anos. Os- demais contribuintes do INDA terão as mesmas compensações ini-
ciadas dentro de 180 (cento e oitenta) dias da data da entrega do Certifi-
cado, através de guia das contribuições vincendas, em parcelas iguais t no
prazo de 120 (cento e vinte) meses.

Artigo 8.° — O valor do Certificado de Crédito será arredondado, para
mais, em milhares de cruzeiros.

Artigo 9.° — A demora na apresentação do requerimento, ou na en-
trega do Certificado, não autoriza a protelação no recolhimento das con-
tribuições devidas, as quai» deverão continuar sendo pagas pelo total, no»
prazos e condições estabelecidas na legislação em vigor.

Artigo 10.° — Oj caso» omissos «orão resolvidos, pela Presidência do
INDA.

Ass.) Eudt» da Souxa laãe Pint*
Presidente do INDA

- O nome que volfa a agitar o noticiário internacio.
nal através da prisão em São Paulo de um de seus
carrascos. •¦.

— De Jean-François Steiner. Prefácio de Simone de
Beauvoir.

O livro que reconstitui os monstruosos acontecimentos
de um campo de extermínio onde 12 mil judeus mor-

— Veja porque foi preso Franz Stangl e porque pesam
sobre êle tantas e terríveis acusações. editora

NOVA FRONTEIRA
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Carlas
dos lei it ores

Voto (le louvor

A Associação Brasileira de
Propaganda comunica que"em sua reunião de 15 de
fevereiro fêz inserir em ata
um voto de louvor e con-
gratulações ao JORNAL DO
BRASIL pela sua esplêndida
contribuição ao lançar o su-
plemento Comunicação".

Jugo do bicho

A propósito de uma repor-
tagem publicada no dia 17
de fevereiro, o Professor Os-
car Stevenson esclarece que,"na reunião com os Depu-
tados Nelson Carneiro e
Paulo de Carvalho, o Gene-
ral Graça e outros", opi-
nou "que todo jogo deve ser
liberado, não passando de
absurda a incriminacão", a
destaca: "O que frisei é que,
na situação atual, a adminis-
tração não tem como extir-
pá-lo e, por outro lado, a
sua tolerância é contra a lei.
Conheço a Polícia, os seus
homens, o seu esforço em
cumprir a missão que lhes
toca. Nunca eu iria come-
ter a iniqüidade de transi-
gir em ataques a essa cor-
poração".

*• ¦ -••.*,"'-.-¦ .

Cumprimentos

A firma Papel, Celulose
Branac Comércio e Indús-
tria Ltda. envia cumprimen-
tos "pela excelência da com-
posição, apresentação e
principalmente pela feliz
iniciativa de reunir ná Re-
vista Econômica JB G6ÍG7 tão
grande número de econo-
mistas de renome interna-
cional, para dissertar dentro
de suas especialidades sôbre
problemas econômicos de
âmbito nacional.

Favoritismo
cm Barra Mansa

A propósito da reporta-
gem Interesses políticos cm
Barra Mansa, impedem as-
sistència a flagelados, o Pre-
feito daquele município, Sr.
Marcelo da Fonseca Drable,
diz que tem recebido "do
Governador Jeremias de
Matos Fontes todo o apoio
possível, e que desde as pri-
meiras horas do flagelo que
atingiu a Cidade, estão pre-
sentes, irmanados, organis-
mos federais e estaduais, en-
tidades privadas, militares,
autarquias , e imprensa, no
equacionamento dos proble-
mas e no encaminhamento
das soluções".

Injustiça na Justiça

O advogado José Arruda
Pinto escreve que "assoa-
lha-se por aí que o cargo de
Chefe de Secretaria na Jus-
tiça Federal é um verdadei-
ro cartório e que seus titu-
lares terão salários superio-
res aos próprios juizes fe-
derais. Ora, como estamos
num Governo moralista, isto
é inadmissível, pois a ten-
dência é oficializar os car-
tórios, como fêz o ex-Gover-
nador Carlos Lacerda. O
Procurador-Geral da Repú-
blica deveria trazer um pou-
co de luz ao caso".

"Descuida"

O Sr.. Itamar Magalhães
acha que "o artigo Descaída
puxa uma pontinha do véu
que tenta encobrir a comu-
cópia de favores que os poli-
ticos profissionais distribuem
entre os parentes e amigos.
Para isso é que serve o cha-
mado voto popular. Leva êle
aos postos eletivos, de cam-
bulhada, os honestos e os
desonestos, que se garan-
tem por tempo lndetenni-
nado na cúpula dos Partidos,
onde a mão de alguém não
alcança (não sei se por im-
possibilidade, omissão ou
conveniência) para fazer a
limpeza necessária. A im-
prensa, até nos rincões afãs-
tados, grita, aponta fatos, e
as imoralidades continuam
Impunes, beneficiando os
mais espertos. Aqui na Mi-
nas de Tiradentes a usan-
ça é a mesma: concursa-
dos postos, Invenções de
funções para os protegidos
etc".

Àutopagamenlo

O Sr. Clóvis Marques de-
núncia que "todos os meses
os funcionários aposentados
_ão descontados, indevida-
mente, de quantias que vão
de 10 mil a 40 mil cruzeiros
antigos, nos seus vencimen-
tos. O ,desconto refere-se à
contrltmição da quota de
aposentadoria, da qual os
aposentados obviamente es-
tariam livres. Assim, men-
salmente, os mesmos fun-
cionários são obrigados a
voltar à sede do IPEG, na
Avenida Presidente Vargas,
para a devolução das quan-
tias descontadas dos seus
vencimentos. Isso é uma
aberração que não é tão di-
fícil de se corrigir. Apenas
não sc corrige porque as au-
toridades não sabem como
íazê-lo".
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Coisas da política

Diretor-Presidente:
C. Pereira Carneiro

Kio, S e 6 de março do 1967
Diretor:

M. F. do Nascimento Brito

Diktat

SMttor-Cheío:
Alberto Dines

O conflito Âleixò-Âuro não

terá solução constitucional!

A nova portaria tia Censura teatral parece
escrita num papiro egípcio por um daqueles as- •

celas da Tebaida que odiavam o mundo do topo
da coluna em que moravam. Ela vai das peça3
teatrais aos estandartes carnavalescos, numa pro-
liíeração maligna dc artigos e incisos destinados
a sufocar qualquer vitalidade que por ventura
exista, em qualquer texto, cartaz ou bandeirola.
Fuça tudo, metc-sc em tudo e compõe uma obra-
prima de obscurantismo em 16 artigos. A tônica é
exatamente a intervenção minuciosa e maníaca.
Seu Artigo 9.° é uma espécie de carro-chefe do es-
pírito dessa lei. Diz assim: "As 

pecas que já te-
nham sido retiradas do cartaz e que a êle voltarem
depois de um intervalo de 20 dias, contados da
data da última representação, pnra serem nova-
mente representadas, poderão ser submetidas a
uma revisão da Censura, se o SCDP julgar conve-
niente, realizando-se para tanto nôvo ensaio geral",
Se achar que sua portaria foi de algum modo in-
fringida, a Censura estende seu longo braço pelo
palco a dentro, até os bastidores. É o que manda
o parágrafo único, do derradeiro artigo: "São

passivos das penalidades a que se refere êste pa-
rágrafo proprietários ou responsável da casa dé
diversões, o empresário, artistas, auxiiiares e de-
mais participantes da função do espetáculo pú-
blico".

A portaria, emitida pelo Chefe do Serviço de
Censura e Diversões Públicas do Departamento
Federal dc Segurança Pública, não diz uma pala-
vra sôbre a integridade da obra de arte, que terá
sempre de ser julgada em seu conjunto e pela sua
intenção. A portaria desce ao pormenor de dizer
que as restrições a um espetáculo deverão figurar,
nas bilheterias, em avisos com as "dimensões mi-
nimas de 20 x 10 cm", e que, além da fixação
da idade dos espectadores admitidos, a Censura

dirá ainda se o espetáculo é "educativo" ou "re-
comendado para a juventude", mas não emite um
pensamento, uma orientação de ordem geral.

A lista dos "crimes" 
que um autor pode co-

meter, tendo sua peça suspensa, interdita no Brasil
grande parte Jo teatro clássico c moderno, já que
não há menção nenhuma à qualidade da obra em
si. A primeira razão para uma peça ter sua auto-
rização negada é que ela contenha "cenas de fe-
rocidade": lá sc vão Otelo e Macbeth, Senhoriia
Júlia, de Strindberg; Édipo Rei, de Sófoeles; Quem
Tem Medo de Virgínia Woolf ou Perdoa-me por
me Traíres. E os outros motivos arrolados pelo
diktat da Censura podem levar a tudo: "ofensa ao
decoro público", às "autoridades constituídas e
seus agentes", "ferir o interesse nacional" e por
aí vai. Para caçar todos os palavrões e grosserias
e insultos que antecipa, o censor quer assistir a
tudo em esplêndido isolamento: "Durante o ensaio
geral, que é privativo da Censura, cumpre ao res-
ponsável pelo espetáculo não permitir a presença
de pessoas estranhas no local, sem o consentimen-
to expresso do censor federal".

O mal dessa portariazinha inqualificável,
como o da Lei dc Imprensa igualmente, é a espe-
cializàção da perseguição. O País tem sua Consti-
tuição e'sua Lei Penal e em lugar de aplicá-las c
fazê-las respeitadas cm sua majestade geral, vai
atrás da liberdade da iniciativa e do cidadão nos
nichos c desvãos de cada profissão. A portaria da
Censura parece unia portaria de edifício infligida
a um estranho condomínio que vai do Teatro aos
carros alegóricos do carnaval. O Governo divide
a Nação em imóveis submetidos à sanha de zela-
dores que nem ao menos residem no prédio, que
nada entendem de arte, como no caso do teatro,
ou de jornal, como no caso da Lei de Imprensa.

Paralisia
Os sinais da última calamidade continuam

vivos na Cidade. As ruas ainda não puderam ser
limpas como seria necessário, sobretudo por falta
de equipamentos, o que restringe a capacidade de
trabalho do Departamento de Limpeza Urbana.
Nem mesmo os escombros dos edifícios que ruíram
íoram de todo removidos, apesar da precipitada
chegada de tratores que operam sóbre prováveis
cadáveres de vítimas ainda não resgatadas.

Como o verão ainda não concluiu o seu ciclo,
é possível, é mesmo provável que outras chuvas
pesadas venham a cair.. O carioca passou agora
a viver sob unia nova forma de medo — o medo
dos temporais, que se abatem sôbre a Cidade como
uma praga, provocando prejuízos materiais vulte-
sos e roubando vidas humanas preciosas.

Seria impraticável e nada veraz tentar con-
vencer a população de que vivemos, neste momen-
to, sob um signo feliz. Muito ao contrário. As ha-
bituais dificuldades que atropelam o cotidiano
carioca estão agora acrescidas de novas torturas,
a começar pelo racionamento de energia, que ain-
da prosseguirá, ao que dizem os responsáveis,
pôr uns tantos meses.

Tudo isso seria suportável, os próprios sacri-
fícios seriam amenizados se o carioca estivesse
convencido, se não lhe faltassem meios de con-
viecão para acreditar que há um Governo no Es-
tado capaz de prever e prover. Tal não sucede,
porém. Longe disto, a máquina administrativa dá
sinais de paralisia, falta comando, falta autorida-
de, falta aquela vontade decidida de fazer, de
enfrentar e vencer as dificuldades. Claro, não de-
pende do Governo impedir que chova. Mas de-
pende do Governo mobilizar a população para a

tarefa gigantesca dc recuperar a Cidade, encarai-
nhan do soluções práticas e efetivas para os seus
problemas.

Na verdade, o que se pode ver e diagnosticar
é unia espécie de deterioração administrativa, que
alcança os mais variados 6etores. Não há seguran-
ça coletiva, como não há segurança individual. A
Polícia, a despeito de esforços isolados, ou de boas
intenções que se vêem imobilizadas em função de
um quadro nada estimulante, não inspira a con-
fiança que seria inerente à sua atuação eficaz.
Nem, ao que parece, o Governo se dispõe à ta-
refa de recuperar o aparelho policial, cuja ima-
gem, hoje, c, em muitos aspectos, lastimável, tal
a maneira como o crime e as atividades marginais
se confundiram com a função de policiar a Cidade.
No Trânsito, as coisas não se passam de maneira
mais alentadora.

Não é o caso de descer a pormenores, ou de
fazer o levantamento dos vários setores da Admi-
nistração. O carioca sente e sabe que o Rio vive
dias intranqüilos, crivados de restrições. A ausên-
cia da autoridade é patente.; como é manifesta a
falta de mobilização em torno de um plano dc
ação. Não há programa definido, como não há co-
municação entre o Governo e o povo. As tentati-
vas de comunicação perdem-se na acrimônia ou iia
histeria, ou limitam-se a repisar os chavões de uma
descabelada oposição... ao passado. O presente
mesmo, êste não parece comover ou mover os
responsáveis, muitos deles a ocupar os postos do
Executivo com a confortável impressão de que
não têm nada a fazer. Deus que se apiade dos
cariocas e os morros que nos façam o favor de
não deslizar sob as favelas que crescem a cada dia.

Carga Fiscal
O Comitê Interamericano da Aliança para o

Progresso, no seu relatório de 1966, aponta a reto-
mada do desenvolvimento como um dos objetivos
básicos a serem perseguidos pela política econô-
mica brasileira. Entre os obstáculos a serem venci-
dos acha-se a pesada carga fiscal, que afeta negati-
vãmente o setor privado. O total .dos impostos e
taxas dos governos central, estaduais e municipais
atingia, em 1964, volume equivalente a .25%.do
Produto Interno. Avalia o CIAP que, em 1966,
êsse ônus será igual a um terço do Produto.

Diante disso é inquietantfi a anunciada elevação
da alíquota do Imposto sôbre Circulação de Mer-
cadorias a ser aprovada pròximamente numa reu-
nião dos Secretários de Finanças da região Centro-
Sul. A proposta mais em evidência sugere um au-
mento de 30%, ou seja, a taxa atual de 15% subi-
ria para 19,5%. A razão alegada é a queda na
arrecadação observada em alguns Estados. O argu-
mento não nos parece convincente.

Em primeiro lugar, porque o fenômeno está
longe de ser geral. Na Guanabara, o Secretário
de Finanças assegurou a representantes das classes
produtoras que o ICM permitiu arrecadação 40% .
superior à observada no ano passado. A par disso,
os dois primeiros meses de 1967 foram marcados
por séria recessão econômica, o que implica, ne-
cessàriamcnte. em queda na receita tributária. A
experiência alegada pelas autoridades financeiras
de alguns Estados não é, pois, significativa. Uma
eventual modificação na taxa atual deveria se ba-

sear em motivos mais sólidos. O mínimo que se
pede é um prazo mais amplo que permita verifi-
car como se comporta a arrecadação estadual em
condições de normalidade econômica. Os Secreta-
rios de Finanças empregariam melhor seu tempo
se em vez de discutir elevação de taxas debatessem
a melhor forma de remediar a temporária queda
em suas receitas. A êsse respeito não estaria fora
de propósito um pedido de socorro ao Governo
federal.

No bojo da política de contenção do surto
inflacionário surgiu, no Brasil, mentalidade fisca-
lista que parece considerar a elevação de impostos
como panacéia universal pííra nossos males. Ora,
essa fórmula não apenas encerra desvantagens
óbvias como entra freqüentemente em choque com
seu próprio objetivo principal: gravaine tributário
excessivo dificulta o desenvolvimento; desenvolvi-
mento insuficiente significa pequena arrecadação
fiscal. Parecem esquecidos nossos administradores
de que uma baixa de impostos, ao aumentar a pio-
dução, constitui, freqüentemente, a melhor forma
de aumentar a receita.

O debate em torno do Imposto sôbre Circula-
ção de Mercadorias oferece excelente oportunidade
para unia revisão de pontos-de-vista. Se os gover-
nos estaduais não o compreenderem cabe ao Go-
vêrno federal a iniciativa, como responsável que
é pelo magno objetivo da retomada do desenvol-
vimento.

A questão ãa Presiden-
cia do CoTtgresso, posta
em termos políticos, será
um ãos primeiros proble-
mas a serem resolvidos
no âmbito ão Congresso,
logo depois ãa posse do
Presidente Cosia e Silva.
Deslocada um tanto arti-
ficiosamente para a es-
fera da interpretação
constitucional e regimen-
tal, os elementos que a
compõem agora, como a
geraram nos dias ãecisi-
vos ãa elaboração ãa
Carta ãe 24 ãe janeiro,
lhe ãão caráter predomi-
nantemente político e re-
clamam para ela, portan-
to, uma solução política.

Talvez fôsse mais exa-
to ãizer: uma solução ãe
compromisso. O Senaãor
Auro ãe Moura Andrade,
por maior respeito que
mereça ,a sua posição,
não poderá no momento
oportuno fugir à realida-
de ãe um acordo ãe qtie
foi centro, conduzido pe-
lo Senaãor Daniel Krie-
ger para evitar o con fil-
to já então ãeclarado en-
tre as pretensões do Sr.
Pedro Aleixo e as razões
do representante paulis-
ta para reivindicar a ma-
nutenção ão status quo.
A Presiãência ão Congres-
so lhe foi confiada, jun-
tamente com a Presiden-
cia ão Senaão, quando o
seu concurso pareceu ãe-
cisivo para abrir uma saí-
áa à crise desencadeada
com a idéia ão plebiscito
de 1962:

Com a escolha do Sr.
Pedro Aleixo para com-
jrtetar a chapa presiden-
ciai encabeçada pelo Ma-
rechal Costa e Silva, o
Marechal Castelo Branco
ãeciãiu ãar ao Deputaão
por Minas Gerais uma
compensação à perda ãa
situação excepcional por

éle ãesfrutaãa na' Cama-
ra. Garantiu-lhe que a
eleição para a Vice-Presi-
âência da República não
significaria para êle a
perspectiva (para êle in-
tolerável) ãe um período
de ócio com dignidade,
pois lhe caberia, como
coube aos Srs. Café Filho
e João Goulart, dirigir os
trabalhos ão Senado e
presidir as sessões con-
juntas ão Congresso.

Êsse compromisso áo
Marechal Castelo encon-
trou áepois algumas difi-
culdaâes áe vulto para
ser integralmente honra-
âo, desde que os atrope-
los a que acabou se7iáo
submetida a elaboração
áa Constituição nova
transf o r m ara m mais
uma vez o ãinâmico e in-
fluente Sr. Moura Andra-
ãe numa peça importán-
te do ponto-âe-vista das
aspirações governamen-
tais. Sua colaboração, so-
bretuão no cumprimento
do estreito calendário or-
ganizaão pelo Governo
através ão Ato Institucio-
nal n.° 4, valeria o alto
preço ãe um recuo com-
pleto do Marechal Caste-
lo, em relação ao que se
prometera ao Sr. Pedro
Aleixo. Como o Marechal
Castelo não estava dis-
posto a pagar tal preço,
abriu-se em determinado
momento uma perspecti-
va de crise cujo ãesãobra-
mento poãeria atingir o
âestino do próprio Con-
gresso.

Surgiu nesse ponto o
Senaãor Daniel Krieger
com a imaginosa fórmula
áa áivisão ãos encargos,
mantendo-se a Presiden-
cia do Senado com o Sr.
Moura Andrade e reser-
vanáo-se ao Vice-Presi-
áente áa República a Pre-
siãência âo Congresso.

Aceita pelo Marechal
Castelo Branco, que as-
sim pôde reduzir à meta-
de o sacrifício âe seu
compromisso, a solução
Krieger foi também aco-
Ihiãa como satisfatória
pelo Senaãor Moura An-
drade, não havendo,
portanto, mais o que dis-
cutir.

Discute-se no momento
a formulação literária
áaâa ao problema no tex-
to ãa Constituição, que,

mo particular, âe fato, se
mostra especialmente
contraditório. No exame
literal do texto, como no
apólogo do escudo ãe ou-
ro e de prata, pode-se ãi-
zer áos Srs. Peáro Aleixo
e Moura Andrade qtie
ambos têm razão e ne-
nhum a tem. A Consti-
tuição atribui num áispo-
sitivo a. Presiãência do
Congresso à "Mesa áo
Senaão". Em outro âá ao
Vice-Presidente a missão
de presidir as sessões fes-
Uvas e num terceiro as-
segura ao Sr. Pedro Alei-
xo voto de qualidade, o
que pressupõe estar-se
falando âe sessões para
votação áe projetos e
apreciação áe vetos.

O Sr. Peáro Aleixo já
ãeciãiu não recorrer ao
Supremo Tribunal Fe-
deral para obter uma in-
terpretação coerente áo
caótico contexto consti-
tucional. Existe ai mate-
ria para todos os tipos
de interpretação literal.,
Nenhuma interpretação
literal, contudo, ocultará
o fato histórico — diga-
mos assim — de se tratar
de um acordo político a
cumprir.

E dêsse acordo o Sena-
dor Daniel Krieger é o
fiador.

Da sinceridade a mistificação
Barbosa Lima Sobrinho

Já se disse que a Sué-
cia era o país dos econo-
mistas. Bastaria, para a
justiça da classificação,
a alta categoria de um
Wicksell ou de um Cas-
sei. Mas o prestígio de
seus especialistas conti-
nua com outros nomes,
como, por exemplo, o de
Gunnar Myrdal. Todavia,
o que mais nos chama a
atenção, não é tanto o
valor dos economistas,
como o sentido social de
suas pesquisas e de suas
preocupações. Sem que
costumem chegar à acei-
tação das doutrinas mar-
xistas. Algumas vezes re-
sistem até mesmo ao so-
cialismo, como Wicksell.
Mas todos sabem que a
economia foi criada para
o homem e não o homem
para a economia.

Outra coisa que se assi-
nala nos economistas
suecos. Misturam-se os
doutrinadores com os
políticos, mas doutrina-*
dores de verdade e não
polemistas profissionais.
Ampliam a especulação
doutrinária com a vivên-
cia nos cargos de admi-
nistração e de orientação
econômica. Freqüentam
conferências, incluem-se
em órgãos de ação inter-
nacional, como especia-
listas e assessores. Mas
sabendo conservar uma
autonomia mental, que
parece refletir a posição
de seu país. Têm a obses-
são da independência,
como reflexo de uma per-
sonáli dade irredutível.
Não sabem ser valets de
chayibre das altas finan-
ças mundiais e de seus
interesses múltiplos e in-
saciáveis. Conservam-se
lúcidos, atentos a uma
realidade complexa e de-
sencontrada.

Myrdal se destacou
nessa galeria de pensado-
res independentes e co-
rajosos. Um de seus úKi-
mos livros, Challenge to
affluence, revela o amigo

dos Estados Unidos, pre-
ocupado em evitar que
êsse país continue mar-
chando para uma impo-
pularidade universal, que
não deixará de influir no
seu destino e no êxito das
idéias, que correspondem
à sua posição como povo
e como Nação. É um livro
sóbrio, equilibrado, vee-
mente. Um livro que re-
corre à sinceridade e à
franqueza, quando com-
preende que essa terá
que ser necessariamente
a linguagem da simpatia
e da afeição.

Não é êsse, aliás, dos
livros de Myrdal que me
foi dado conhecer e não
conheço senão uns três
ou quatro — o que mais
me impressiona, quando
se limita à aplicação dos
juízos de valor, que foi
construindo em outros li-
vros mais profundos. Co-
mo no seu famoso An In-
ternáti o nal Economy.
Prjoblems and Prospects,
que o Fundo de Cultura
Econômica do México
traduziu sob o título de
Solidaridad e Desintegra-
ción. Na essência, o que
Myrdal procura esclare-
cer é que a desintegração
ameaça o mundo se a
solidariedade não o con-
seguir salvar. E a solida-
riedade consiste numa
política de assistência
efetiva dos mais podero-
sos. aos mais desampara-
dos, dos países ricos aos
países pobres. O repto
que Myrdal formula não
se restringe aos Estados
Unidos. Estende-se, por
assim dizer, a todos os
que estão em condições
de dar ajuda e assistèn-
cia aos países dominados
pelo círculo vicioso do
subdesenvolvimento.

Por isso mesmo que
não obedece, e não pro-
cura obedecer, aos sinais
de trânsito das altas fi-
nanças, Myrdal escapa
aos 

'lugares 
comuns da

ciência econômica dos

países dominantes. Não
acha que o desenvolvi-
mento econômico só se
possa fazer por meio de
capitais estrangeiros. Re-
pete, sem titubeios, a tese
de Ragnar Nurkse cie que
o capital se faz dentro do
próprio país e, mesmo
quando haja a possibili-
dade de ajuda estrangei-
ra, terá que ser sempre
reduzida, no montante
das inversões necessárias.
Sabe que os capitais in-
ternacionais são insufi-
cientes, para a tarefa da
promoção do desenvolvi-
mento econômico univer-
sal. O que significa que
êsse desenvolvimento de-
pende essencialmente do
próprio país que o deseja
e não de ajudas, que obe-
decem a outros interês- •
ses e a outros objetivos.

O uso dos créditos vin-
culados cuida da amplia-
ção da exportação do
país que os oferece, não
do desenvolvimento do
país que os deseja ou so-
licita. A transformação
do mercado internacio-
nal, do século passado
para o atual, dificultou
a tarefa do desenvolvi-
mento econômico, deses-
perando as nações, que
desejam créditos e não
ajuda, mas créditos de
que possam dispor livre-
mente numa tarefa cons-
trutiva e desenvolvimen-
tista. E a realidade, que
Myrdal registra, é que a
fuga de capitais dos pai-
ses pobres supera de
muito os recursos, que
realmente se transferem
para os mercados depen-
dentes.

Teses esclarecedoras e
que nos levam aos basti-
dores da economia inter-
nacional. Teses, aliás,
que não mais constituem
heresias, pois que já se
vão tornando verdades
irrecusáveis, indiferentes
à parolagem vazia dos
mistificadores.
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yfCosta e Silva e Onganía unem-se para Punta dei EsteiCastelo abandonará vida
política depois de passar
Governo a Costa e Silva

stçrr
í.tt,
Ge4
yj Belo Horizonte (Sucursal) — O Presidente Castelo

Branco vai abandonar a política, depois de passar a fai-
xa presidencial ao Marechal Costa e Silva, no dia 15 de
março, não tendo ainda decidido onde fixará residência
após deixar a chefia do Governo, segundo revelaram on-
tem diversos deputados federais da ARENA de Minas.

Segundo as mesmas fontes, apesar dos apelos que lhe
têm sido feitos para continuar influindo nos destinos do
País, com participação ativa no nôvo desdobramento do
processo revolucionário, o Marechal Castelo Branco está
disposto mesmo a se aposentar politicamente.
AS CONJETURAS

Nos círculos da ARENA,
chegou-se a falar no nome do
Mar. Castelo Branco para Mi-
nistro da Guerra do Mar. Cos-
ta e Silva, depois que alguns
setores do Partido ventilaram
a hipótese de lhe ser entregue
a presidência do Partido, caso
o Senador Daniel Krieger vies-
se a ser convocado para al-
gum Ministério. No Ceará fa-
íóu-se na possibilidade de ser
encontrada uma fórmula para

permitir sua candidatura ao
Senado.

Sem mandato eletivo ou sem
nma posição política de in-
fluência, o Mar. Castelo Bran-
co veria diminuídos os instru-
mentos de resistência a uma
possível modificação da orien-
taçáo política do Governo Ire-
volucionáro. Assim, alguns se-
tores que lhe são ligados acre-
ditam que o melhor Estado pa-
ra fixar residência, após dei-
xar a Presidência da Repúbli-^
ca, seria a Guanabara.

Palácios são arrumados

para o futuro Governo
Brasília (Sucursal) — Com a redução ao mínimo do nu-

mero de audiências nas íntimas 43 horas que passou em Bra-
silia, o Presidente Castelo Branco pôde supervisionar pessoal-
mente os trabalhos de limpeza e desocupação de seus gabi-
notes de despachos nos Paládos do Planalto e da Alvorada.

No Palácio do Planalto, dos objetos pessoais resta no ga-
bine te do Marethal Castelo Branco apenas um barômetro de
jacarandá, pendurado ainda na parede. Os contínuos recebe-
ram de presente os livros e velhas publicações sem uso que
o Presidente decidiu não levar para o Rio.

NO PLANALTO

O.s papéis e volumes pessoais do Presidente Castelo Bran-
co no Palácio do Planalto foram reunidos em mais de uma
dezena de embrulhos. cõr-de-rosa e amarrados com barbante,
para serem transportados para o Rio antes do dia 15.

Na saleta vizinha ao gabinete de trabalho do Presidente,
esperando o momento de ser embalados, estão ainda uma es-
cultura de Mário Cravo, simbolizando São Miguel, um qua-
dro presenteado por um ascensorista do Palácio e o chapéu
de gala do General Osório, que ee destina a um anuseu.

NO ALVORADA-

No Palácio da Alvorada, a sala contígua à biblioteca onde
o Presidente instalou seu gabinete de despachos, composta ex-
clusivamente de uma mesa principal e da estante auxiliar
onde existem três telefones coloridos (um verde, um azul-cla-
ro é iun branco), já foi esvaziada de todos os objetos e do-
cumentos particulares. Estão também reunidos em embrulhos,
á espera do transporte para o Rio. Apenas no seu apartamen-
to privado, no andar superior do Polácio, não há ainda mo-
vimento de mudança. Lá, o Marechal mantém seu guarda-
roupa, quase todo éle constituído de ternos escuros e sóbrios,
retratos com moldura de prata presenteados por Chefes de.
Estados estrangeiros, fotografias de seus filhos e netos, além
de uma pintura do retrato de sua esposa, D. Argentina Cas-
telo Branco. Parte dessa bagagem jà seguirá diretamente para
o Rio durante a próxima semana, uma vez que o Presidente
levará para sua residência provisória — o apartamento de luxo
do Hotel Nacional — apenas peças do seu guarda-roupa e ob-
jetos indispensáveis à sua estada em Brasília entre os dias
12 p lõ próximos.

Se tiver aversão ao estilo colonial brasileiro, D. Iolanda
Costa e Silva Irá providenciar total alteração na disposição!
do Palácio da Alvorada, cujos adornos a alfaias, segundo opi-
nião de técnicos em decoração e estética, reúnem hoje o que
há de melhor e mais belo no gênero. Pacientemente, com de-
legação expressa do pai, a Sra. Antonieta Castelo Branco Di-
iilz se dedicou nos últimos três anos à descoberta dos porões
presidenciais (Laranjeiras e Rio Negro especialmente) de pe-
ças de prata, quadros e tapetes valiosos, até então prática-
mente abandonados. Com o mesmo sentido de economia de
uma dona-de-casa comum, a filha do Presidente, diretamen-
te ou através de agentes, especulou em leilões e antiquários
do Rio e outras capitais, para conseguir outras peças antl-
gas e valiosas que hoje adornam o Palácio da Alvorada e in-
tegram o patrimônio da Presidência da República. Quadros
de Lula Cardoso Aires, Guignard, Manabu Mabe, Mário Cravo
c Maria Martins foram aos poucos sendo dispostos nas 6alas,
salões e biblioteca do Palácio, num contraste harmonioso com
os velhos bancos, sofás, cadeiras e mesas coloniais. Tapeça-
rias de Di Cavalcanti passaram a ocupar locais privilegiados
nas paredes principais do primeiro andar do Alvorada, convi-
vendo com antiqulssimos tapetes de origem persa e portugué-
sa, dispostos nos diversos ambientes isolados em que foi di-
vidido o grande salão de tábuas corridas de jacarandá.

Segundo os próprios servidores do Palácio, apenas o jjio-
biliário que guarnece o apartamento presidencial no terceiro
andar merece ser modificado pela próxima Primeira Dama.
Foi presente do Governo dos Estados Unidos, ainda ao tempo
de Juscelino Kubitschek, e é todo êle talhado em madeira
clara, simbolizando as colunas do Palácio. Seu principal ini-
migo é o arquiteto Oscar Niemeyer, que não admite a repro-
dução das suas famosas colunas.no próprio mobiliário do Al-
vorada e já disse expressamente que não pisará outra vez no
Palácio enquanto aqueles móveis lá permanecerem.

• Ainda no subsolo do Alvorada, ao lado da sala de proje-
ção de filmes que deliciavam o ex-Presidente Jânio Quadros,
D. Iolanda Costa e Silva encontrará uma antiga saleta de
jogo totalmente redecorada pela filha do Presidente Castelo
Branco. Ê, talvez, o local mais aconchegante do Palácio, onde
tóda a grandiosidade oficial foi abandonada para permitir o
bem-estar oferecido por uma residência comum, de classe
média. A mudança da decoração; dessa sala, entendem os ser-
vidores do Alvorada, eerá — se realizada — uma manifesta-
Ção de extremo mau gosto da futura Primeira Dama.

Lei de Segurança terá seu
texto final elaborado
esta semana por Medeiros

O texto final da nova Lei de Segurança, que será pre-
parado esta semana pelo Ministro Carlos Medeiros Silva,
com base nas sugestões que o Presidente Castelo Branco
Inserir na minuta do anteprojeto, segundo informou ontem
nm assessor do Ministro da Justiça, V'abrangerá todos os
aspectos que visam à consecução dos objetivos nacionais".

Embora possa ser outorgada por decreto até 15 de
março, quando expira a vigência do Ato Institucional n.°
2, acredita a assessoria do Ministro que a tramitação sefará através do Congresso, após uma série de consultasentre o Presidente da República, os Chefe., das Casas Mi-litar e Civil, e o General Golberi do Couto e Silva.
FILOSOFIA MODERNA

— O Presidente Castelo
Branco — acrescentou o asses-sor do Ministro da Justiça —
deverá aproveitar o fim de se-mana para ativar os contatos
com os Generais Golberi e Gel-
*el para exame da matéria.
Quando regressar ao Rio, pos-
sivelmente na têrça-íeíra, de-

volverá a minuta para a reda-
ção final.

— Como não podia deixar
de ser — finalizou — a nova
Lei de Segurança funcionará
como uma projeção da nova
Constituição, baseando-se, in-
clusive, na moderna filosofia
de sejoirança nacional! Sem
ser dura, abrange todos os as-
pectos que visam à coniecução
dos objetivos nacionais.

Buenos Aires (De José Ra-
íael Fernandes, do Bureau JB)— Brasil e Argentina intensi-
ficarão consultas, depois do
dia 15, trocando opiniões sobre
problemas fundamentais do-Continente e da conjuntura
mundial, e jã como primeiraconseqüência dessa aproxima-
ção os dois países deverão ar-
ticular uma posição comuni
para a próxima Conferência de
Presidentes Americanos, em
Punta Del Este, sendo este um
dos principais resultados õa*
conversações mantidas peloPresidente Juan Carlos Ongá-
nia com o Marechal Casta e
Silva ao longo da visita de
quatro dias que o Presidente
eleito do Brasil encerra hoje.

Apesar da discrição com quese procurou cercar os enten-
dimentos, já que o Marechal
Costa e Silva admitiu conver-
sai- sobre o futuro das relações
argentino-brasileiras, mas não
quis assumir qualquer compro-
misso — indicando que deixará
as iniciativas para depois de
sua posse, — soube-se, em cir-
culos brasileiros e argentinos,
que ficou previsto o início de
uma fase de grande aproxima-
ção tão logo o Presidente eleito
do Brasil assuma seu cargo.
TRÊS PONTOS

À margem das conversas de-
senvolvidas por Onganía e Cos-
ta e Silva, que mantiveram três
encontros, o Sr. Magalhães
Pinto, Chanceler do futuro Go-
vêrnò, e o Ministro do Exte-
rior argentino, Sr. Nicanor
Costa Méndez, que se avista-
ram duas vezes, deixaram prá-ticamente assentadas as bases
do que o próprio Marechal Cos-
ta e Silva classificou de "nova
era" para as relações Brasil-
Argentina, quando desembar-
cou _em Buenos Aires.

Não houve a preocupação de
tratar de questões especificas,
sobretudo de interesse bilate-
ral, pelo fato de o Presidente
eleito do Brasil não querercomprometer-se antes de 15 de
março, mas íicou evidenciado
que os dois países estabelecerão
uma maior aproximação, de-
pois de instalado o nôvo Go-
vêrno brasileiro, com base,
particularmente:

1) Numa troca constante de
consultas, entre as duas Chan-
celarias, sobre questões dp in-
terêsse argentino ou brasileiro,
ou de maior repercussão nos
planos interamericano e mun-
dial;

2) Na tentativa de identifi- ¦ '
car, com base nesse intercám-
bio de idéias, os pontos coin-
cidentes das posições argenti-
na e brasileira diante de cada
questão, para que os dois pai-ses, sempre que possível, revê-
lem perfeito entròsamento;

3) No estudo, logo que dos-
sível, dos principais obstáculos

que se apresentam para um
maior incremento das relações
comerciais e culturais entre os
dois países, com vistas á sua
dinaniizaçúo.

O COMEÇO

O resultado dos entendimen-
tos mantidos em Buenos Aires
já terão como conseqüência
mais imediata o começo de um
entròsamento entre Brasil e
Argentina para a Conferência
eto Presidentes Americanos, que
sa realizará entre 12 e 14 de
abril, devendo o Marechal Cos-
ta e Silva, uma vez empossado,
examinar com o Chanceler Ma-
galhães Pinto aspectos gerais
da agenda fixada recentemente
pela OEA, já á luz dessa pers-
pectiva de aproximação. Quês-
toes de maior rc-lévo para o fu-
turo das relações interamerica-
nas, como a da integração, de-
verão merecer particular aten-
çáo.

Tanto entre fontes brasilei-
ras como argentinas não se atri-
buiu maior importância, segun-
do sondagens feitas pelo JB, ã
opinião de alguns observadores
internacionais que considera-
vam improvável, a curto prazo,
uma maior aproximação entre
Brasil e Argentina, pelo apa-
rente desgaste que a Chancela-
ria de Buenos Aires teria expe-
rimentado, em sua política ex-
terna, ao defender sem êxito,
recentemente, a institucional!-
zação da Junta Interamerica-
na de Defesa.

PROGRAMA

Completando ontem o pro-
grama oficial de recepção, o
Marechal Costa e Silva acom-
panhou o Presidente- Onganía
em passeio de lancha pelo Rio
da Prata e, á .noite, retribuiu
com um banquete na Emibaixa-
da do Brasil o jantar que o
Chefe do Governo argentino
lhe oferecera na noite anterior.
O jantar foi ssguido de reeep-
ção, oportunidade em que o Em-
baixador Décio de Moura apre-
sentou o Presidente eleito do
Brasil a autoridades e persona-
lidades da vida argentina.

O retorno do Marechal Costa
e Silva ao Rio está previsto
para hoje: por volta das 10 ho-
ras, embarcará no avião Liber-
tad, do General Onganía, ru-
mando do Aeroparque da Ci-
dade para o Aeroporto Inter-
nacional de Ezeiza, onde toma-
rá um jato da VARIG. O Ma-
rechal Costa e Silva terá des-
pedidas com honras de Chefe
de Estado, distinção que o Ge-
neral Onganía resolveu confe-
rir, deixando de lado o proto-
ceio tradicional, ao Presidente
eleito do Brasil durante todo o
programa cumprido em Buenos
Aires.

Marechal resistiu a
acordo antes da posse

Buenos .Aires (De Haroldo
Hollanda, enviado especial) —
Embora se registrassem tenta-
tivas da parte argentina, o Ma-
rechal Costa e Silva e seu fu-
turo Chanceler, o Deputado
Magalhães Pinto, não assumi-
ram nenhum compromisso de-
jjactos ou acordos entre Bra-
sil e Argentina, no plano po-litico, militar e econômico. Tan-
to o Presidente eleito do Bra-
sil como o seu futuro Chance-
ler conduziram-se com o má-
ximo de discrição e habilida-
de em tôdas as conversações,
evitando compromissos, mesmo
porque — 6 a principal alega-
ção — o Marechal Costa e Sil-
va ainda não assumiu o Poder.

A visita do Presidente eleito
brasileiro a Buenos Aires so
processou num momento em
quo o Presidente Onganía en-
frenta um período de gravesriscos. Declara-se aqui aberta-
mente que a permanência no
Poder do General Onganía se
faz menos em função do seu
prestígio do que dc desenten-
dimento entre seus adversários
politicos e militares.
SUCESSÃO

Nos meios diplomáticos de
Buenos Aires circula a infor-
mação de que, se por um moti-
vo qualquer, o General Onga-
nia tiver que se afastar da
Presidência da República, um
dos nomes cotados para subs-
tituí-lo seria a do atual Em-
baixador da Argentina uo Bra-
sil, Sr. Mário Amadeo, perten-cente ao fechado e poderoso
grupo político da Academia,
que é uma espécie de suceda-
neo do grupo militar brasilei-
ro que foi para o Poder com
o Marechal Castelo Branco e
que passou a ser denominado
de Sorbonne.

Na linha de sucessão do Ge-
neral Onganía há outros ho-
mens à espreita, como o Gene-
ral Pascual Pistarini, que jáesteve no Govêmo com o Ge-
neral Onganía e que dele se
afastou por discordâncias in-
ternas. O General Pistarini ó
uma figura misteriosa, de di-
íícil localização, pois — ale-
gaih seus amigos —, sendo um
admirador de cavalos de cria-
ção, tem várias fazendas pelas
quais se locomove continua-
mente. A mulher do Gal. Pis-
tarini, contudo, visitou o Mal.
Costa e Silva.

O General Júlio Alsogaray,
outra poderosa figura político-militar da situação, é irmão
do outrora também todo pode-roso Álvaro Alsogaray, que jáíoi por várias vezes Ministro
da Economia da Argentina. Há
ainda referências aos nomes
do habilidoso Chanceler Costa
Mendes e do atual Ministro da
Economia, Krieger Vassena.
Aliás, informa-se que o Em-
baixador Mário Amadeo, exer-
ce uma clara influência sobro
os Ministros Krieger Vassena
e Costa Mendes, pois foi, in-

clusive, professor de ambos. O
grupo da Academia, do qual é
líder o Embaixador Mário
Amadeo,, teve suas origens.no
nacional-soeialismo, mas hoje
declara-se apenas nacionalista.

Qs argentinos, em suas con-
versas com a delegação brasi-
Íelra, iniciaram, em tom de
sondagem ainda muito caute-
losa, o que poderia ser no íu-
turo uma poderosa união, no
Continente Sul, do bloco Bra-
sil—Argentina. Com imulta
suavidade, o grupo de diplo-
matas argentinos insistiu sem-
pre na necessidade do estrel-
tamento, para não dizer, de
uma aproximação maior entre
os dois países. A Argentina
parece particularmente sensi-
bilizada com a solidariedade
brasileira que foi a conse-
qilências extremas, no ato da
votação, na Conferência Inte-
ramericana recentemente rea-
hzada, da proposta platina
para o fortalecimento da Jun-
ta Interamericana de Defesa.
Horas antes da votação, o
Chanceler Juraci Magalhães
advertia seguidamente os ar-
gentinos de que a sua propôs-
ta de fortalecimento da JID
estava derrotada. Entretanto,
sem dar ouvido às informa-
ções do Itamarati, os argenti-
nos insistiram com a propôs-
ta, sendo derrotados de fato,
inclusive com o voto do Bra-
sil. •

O que se Indaga aqui tam-
bém são as razoes que teriam
levado o Brasil a acompanhar
q. Argentina para um gesto
diplomático de desprestígio,
traduzido pela derrota, quando
os Estados Unidos, que esta-
vam também Interessados no
fortalecimento da JID, sim-
plesmente se abstiveram de
votai'. Entretanto, há os quedeclaram que o Brasil, naque-
las circunstâncias, não pode-
ria ter assumido outra atitu-
de. Entre diplomatas locais
circula a versão de que a Ar-
gentina estava interessada
também na derrota da pro-
posta que apresentara o daí a
sua insistência.

Militares brasileiros que aqui
se encontram, exprimüido, na-
turalmente, pensamento idên-
tico ao dos militares argenti-
nos, insistem em que o mais
acertado teria sido a aprova-
ção pela Conferência, do for-

. talecimento da JID, a íim dc
que se pudesse evitar, no íutu-
ro, a repetição do episódio da
República Dominicana, onde
os Estados Unidos intervie-
ram, inicialmente, em caráter
unilateral. De outra parte, em
círculos diplomáticos existe
um certo alívio pela derrota
da proposta argentina que,dêste modo, poderá ser exa-
minada mais tarde em outra
circunstância em que o futuro
Governo do Marechal Costa e
Silva examine o problema sob
movos ângulos e interesses.

Telefone para aZ-JOIO
e faca a sua assinatura do

JORNAL DO BRASIL

ARENA carioca tentará
esta semana tirar Mendes de
Morais da sua Presidência

A maior parte dos 60 memtiros da Comissão DI-
retora da ARENA da Guanabara vai promover uma
reunião esta semana para destituir o Marechal Men-
des de Morais da função de Presidente do Partido,
cargo que passou a ocupar por conta própria desde
o momento em que o Sr. Adauto Liicio Cardoso, con-
siderado Presidente de" fato e de direito, transferiu-
se para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal
Federal.

Segundo fonte ligada ao grupo descontente, o
Sr. Mendes de Morais não só está ocupando o cargo
clandestinamente como também procurou se adian-
tar à iniciativa' dos Srs. Afonso Arinos e Gilberto
Marinho, os outros dois componentes do trio de Vice-
Presidentes, contrariando o Ato. Complementar 29 e
o Regimento Interno da ARENA.
SURPRESA

A atitude do Marechal
Mendes de Morais oo assumir
a Presidência da ARENA ca-
rioca causou grande surpresa
aos membros da Mesa Direto-
ra, que a princípio não acre-
ditaram no gesto denominado
por. eles como "misto de cara-
durismo e prepotência".

Diamte da situação de fato,
será convocada reunião paira
decidir que a sucessão do Sr.
Adauto Lúcio Cardoso tem que
ocorrer nos tênnos previstos
pela legislação vigente. Segun-
do esse raciocínio, o Ato Com-
jilenienfcar 29, de dezembro úl-
tlmo, regula a matéria de "ma-
neira insofismável", conforme
prevê no seu Artigo 1.°, Pará-
grafo Ünico: . "As vagas que
ocorrerem nas Comissões Di-
a-etoras ou nos Gabinetes Exc-
cutlvos serão preenchidas por
indicação dos membros da res-
pectiva Comissão Diretora".

REVOLTA

A maioria dos membros da
Comissão Diretora da ARENA
entende que qualquer tentativa
de interpretar a lei de outro
modo será uma usurpação ge-
radora de crise interna, com-

prometedora da coesão, da uni-
dade e do prestigio do partido.

Afirma o grupo que não exis-
te base legal que permita ao
Sr. Mendes de Morais essu-
anir em caráter definitivo a
Presidência, já que o Reglmen-
to Interno da ARENA, tam-
toem, declara no seu Artigo 17
que os Vice-Presidentes (que
são três) substituem o Presi-
dente "nos casos de ausência
ou de Impedimento", o Regi-
mento deixa bem claro que a
substituição temporária não se

, confunde com a sucessão, da-
do o caráter ocasional da au-
sência e impedime.nto previsto.
CANDIDATOS

Já está sendo articulada en-•tre o.s 60 membros da Comis-
são Diretora da ARENA a in-
dieação de-nomes para subs-
tituir o Si-. Adauto Lúcio Car-
doso, tendo sido nrocurado cm
tal caráter o Sr. Mexa Ribeiro,
que não aceitou o convite, em-
bora tenha deixado.liem claro
que está decidido a lutar pelocumprimento da vontade so-
berana da maioria. O Sr. Flexa
Ribeiro lembrou aos que o pro-curaram o nome do Sr. Lopo
Coelho para a Presidência da
ARENA da Guanabara.
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artido de De Gaulle só obterá hoje 37 por cente
Lecanuet, o advogado
da aliança com os EUA

0 PLACAR ELEITORAL

n
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Jean Lecanuet gostaria do
ser o condutor do futuro das
relações da França eom a Eu-
rapa e o mundo. O elegante
senador <lo Ruão, na Norman-
dia, está-se esforçando para
coIoSav seu pequeno partido, o
Contro Democrático. — uma
versão rejuvenescida do outro-
ra poderoso Movimento Repu-
bacano Popular Católico —
aiuma posição de equilíbrio de
ipocler ciue lhe permita forçar
mudanças na pelítica degaul-
lista que favoreçam os Estados
Unidos e a Europa, nos pró-
ximos .cinco anos.

Lecanuet. que completará 47
anos de idade . s vésperas do
início das eleições parlamen-
tares, elevou-se da obscuricla-
cie ao prestigio nacional em
apenas três semanas, durante
asi últimas eleições presiden-
ciais da França.

Foi chamado de John Ken-
nedy da França, embora tives-
se: desmentido publicamente
esta pretensão. E sua campa-
niia foi organizada com muito
êxito pela firma cle relações
públicas que agora está traba-
lhando para os degaullistas.

A campanha de Lecanuet,
como a anterior, está centr ali-
_ada em torno cle um progra-

ma moderno e dinâmico de
cooperação positiva com os
Estados Unidos e ns nações
europeus, com o abandono do
nacionalismo dep,'.niilista.

O exilo de Lecanuet; que ob-
teve 3,7 milhões de votos (qua-
sc 10 por cento do totall nas
eleições presidenciais, contri-
buiu decisivamente para a fin-
possibilidade cle o General
Charles De Gaulle vencer por
maioria absoluta no primeiro
escrutínio.

Lecanuet disse que ajudará
qs degaullistas a formarem um
Governo cle coalizão se -les
não conseguirem a maioria
clepcis que ficar estabelecida a
linha politica. Os observado-
res políticos consideram as di-
retrises políticas de Lecanuet
e De Gaulle radicalmente di-
ferentes. Mas os mesmos ob-
servadores dizem que Lecanuet
é íavorável, ¦ em linhas .gerais,.
à continuação' da Quinta Re-
pública e até deseja.um regi-
me presidencial de amplos po-'deres, "•' ?"

Na verdade, Lecanuet tem
os olhos fixos nas eleições pre-
sidenciais de 1972 e é nesta di-
reção que êle está organizan-
do stia rida política.

Milteraiid, a esperança
do PC para ir ao poder

A vida de François Mitter-
rand, o líder da oposição es-
querdista nas eleições parla-
mçntares cle 5 a 12 do março,
pocie ser descrita como a de um
menino pobre que chegou à ri-
{jtieza-

O famoso autor francês
François Mauriac certa vez
descreveu Mitterrand como
"uni personagem de novela".

Concorrente do Presidente
Charles De Gaulle nas eleições
presidenciais de dezembro de
J965, Mitterrand foi uma ve_
citado como tendo dito que
preferia jardinagem à política.
Seus adversários políticos têm
freqüentemente desejado que
êle se dedique com mais afinco
iy jardinagem.

Nasceu a 29 de outubro de
1916 em Jaxnac, no sudoeste da
França, um dos oito filhos de
iim ferroviário. Com íôrça de.
vontade e uma inteligência pri-'
vilegiada, cursou os melhores
colégios da França e acabou

. por se formar em Direito.
Sua vasta experiência vem

de ter ocupado postos de Ga-
binete em onze governos de
coalizão depois da guerra.

Miiterrnnd 6 o mais severo
oponente parlamentar de De
Gaulle e um dos tribunos de
maiores recursos na Assem-
hléia Nacional. Os seus coníli-
tos com De Gaulle datam de.
1943, quando o General chefia-
va os Franceses Livres na Ar-
gélia. Na ocasião era chefe do
Movimento Nacional em Prol

dos Prisioneiros de Guerra e
Deportados e recusou-se a obe-
deeer a ordem de De Gaulle
para fundir o seu movimento
com outres.

Desdenhou dc De Gaulle
cm dezembro de 1962, quando
se recusou a ficar de pé duran-
te o discurso que o General
proferiu, como Presidente, pe-
rante a Assembléia Nacional.
Todos se levantaram, menos
Mitterrand e os deputados co-
munistas.

Mitterrand depois declarou
aos jornalistas que somente, se
levantaria quando o Presiden-
te se tornasse um homem di-
ferente "do precon-eeituoso ho-
mem de Partido".

Mitterrand recebeu 7.G ml-
Ihões de votos em dezembro de
1965 enquanto De Gaulle rece-
bia 10,6 milhões, Duas sema-
nas depois, na eleição subse-
quente, Mitterrand conseguiu
diminuir a diferença para dois
milhões de votos.

Em maio de 19G6, Mitterrand,
então líder da Federação cle
Esquerda, que abrangia a maior
parte dos. Partidos socialistas e
radical-socialista, formou- um
gabinete de bastidores, basea-
do no modelo britânico, Isto è,
um gabinete de oposição para
fiscalizar a atuação do Rabino-
te efetivo. Em dezembro do
mesmo ano, fêz um pacto elei-
toral com o PC francês visan-
do derrubar os degaulistas do
Poder.
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URSS evita
críticas a
De Gaulle

Üm painel no Ministério do Interior dará os resultados das eleições du hoje na França (CP/.

Governo montou máquina, diz "Time"

Mendes France, o que
deu paz à Indochina

A revista Time, em seu último número
acusou o Premier francês Georges Pompidou,
herdeiro aparente de De Gaulle e coordena-
dor da campanha, de ter usado todos os re-
cursos possiv.eis para montar uma formidável
máquina eleitoral. Entre outras coisas cita a
revista:

5j; Adiou para depois das eleições o encerra-
mento do prazo de entrega das declarações de
Imposto cle Renda.

;}c Decretou mais um ano de educação gra-
tuita para as crianças francesas.

ji; Concedeu ao funcionalismo civil o aumen-
tò anual de saiário com um mês da anteee-
dência.

_<¦ Determinou que EO':;. do tempo de televl-
s.to dedicado à campanha eleitoral íôsse re-
sarvado ás Íôrças rio Governo e os outros 50%
para Iodos os partidos cle oposição juntos.

;!* Contratou Services ct Méthodes, a firma
cie relações públicas que promove James Bond
na França, para orientar os candidatos de-
gaulistas: a França foi inundada com propa-
gancia eleitoral em discos, lenços estampados,
chaveiros, botões magnético para lapela, tudo
com a mensagem, "La majorüé c'est vous!'".
(A maioria é você).

O ex-Primeiro-Mlnistro Píer-
tre Mendes-France, que' está
tentando um retorno à As-
sembléia depois de dez anos de
estracismo político, é há mui-
to tempo um admirador e ar-
doròso praticante dos métodos
americanos de ação executiva.

Provou isto nos seus 233 dias
no Poder em 1954/55, quando
realizou mais tío que qualquer
outro Primeiro-Ministro duran-
te a caótica Quarta República
que se prolongou de 194G a
1D58.'Mendès-France 

subiu ao Po-
der numa genuína onda de en-
tüsiasmo popular, comprem.-
.teu-se a pór fim á guerra da'
Indochina, que vinha desa-
sangrando a França há oito
anes. Foi êle a Genebra) para
m|gocÍar com o Prinieiro-Minis-
tro Chu En-lai, ria China, e
ali demonstrou ser um negocia-
dor mais hábil do que os seus
impassíveis interlocutores chi-
neses e vietnamitas;

Assinando o acordo que divi-
diu o Vietname pela linha do
17.° paralelo — que prevalece
até hoje —, Mendès-France
honrou seu compromisso com o
povo francês de "levar a pass
íi Indochina dentro de 30 dias".
Trinta e um dias depois de sua
eleição o acordo estava assi-
nado.

Os políticos a quem êle fria-
mente subestimou na Assem-
bléia Nacional (Câmara Bai-
xa) uniram-se contra êle em
1955 e votaram a queda de seu
Gabinete, a despeito qa-onda;
de imensa popularidade em que
éle estava montado.

Conhecido aqui e no estran-
geiro como Mr. France, a sua

. fortuna política foi por água
abaixo, chegando no máximo

ae
na
no

do declínio em novembro
1958, quando icl derrotado
eleição paira uma cadeira
Parlamento por um adversário
cujo lema era: "Se você disse
sim ao General De Gaulle diga
sim a mim".

Filho único de um fabricante
de roupas judeu, Menclcs-Frsn-
ce nasceu em Paris a 11 de ja- .
neiro de 1907. Aos 18 anos for-
mou-se em Direito, sendo o
primeiro de uma turma de 800.
Candidatou-se pela chapa Ra-
dical-Socialista em 1932 e sur-
giu como o mais jovem depu-
tado da Assembléia. Tinha en-
tão 25 anos.

O "menino prodígio" da Ter-
ceira República tornou-se Mi-
nistro quatro ano.s depois", em
1936, no nôvo Governo do so-
cialista Leon Blum;

Herói da Segunda Guerra
mundial como piloto da Força
Aérea da França Livre, Men-
dè.s-Fra_ce íoi um dos primei-
ro_ colaboradores de Charles
De Gaulle. Quando êste formou
o seu primeiro Governo nos úl-
timos dias da Segunda Guerra
mundial, Mendès-France foi
nomeado Ministro da Economia
Nacional. Achou a tarefa de
tentar unir os políticos fran-
ceses em luta muito dura para
êle e pediu demissão. Seu afãs-
tamento foi seguido poucas me-
ses depois pelo do próprio De
Gaulle, que abandonou a po-
litica e recolheu-se à sua casa
de campo.

De Gaulle voltou ao Pi.-der
em maio de 1958.

Agora Mendès-France eon-
corre como candidato do Par-
tido Socialista Unido e espera
que 19G7 seja o ano da recupe-
ração de seus êxitos na arena
política.

Assembléia francesa de 1958 para cá

D'Estaing, o liomem que
estabilizou a economia

1

'.Se há alguém na França
qualificado para formar uma
imagem de Nova Fronteira, é
Valery Giscard d'Estai_g. Po-
Ijtico e técnico consumado, foi
o mais jovem Ministro das Fi-
nanças do pais nos últimos 50
anos. Foi escolhido para o pôs-
to, em 1962, pelo General Char-
les De Gaulle, quando tinha 36
anos. .

Sete anos depois, quando. s;b
seu comando, a França obteve
estabilidade financeira e a eco-
nomia se recuperou, De Gaulle
substituiu-o no Gabinete por
Michel Debré

Foi uma ousada atitude poli-
tica para cbter o apoio do gru-
po de deputados indepcntísntes
liderados por Giscard d'Estalng
Desta maneira. De Gaulle asse-

gurou maioria no Parlamento
que agora será substituído.

Giscard d'Estaíng viveu uma
temporada de pouco prestígio
político após seu afastamento
do cargo ministerial, mas a
atual campanha eleitoral lhe
deu oportunidade de di2er que
seu Partido Republicano Inde-
pendente só apoiará os gaulli.s-
tas numa base dc "sim... mas",
ou seja, depois que eles concor-
darem com algumas modifica-
ções em sua linha política.

Giscard d'Estaing foi assis-
tente cle Pina. e de' seu suces-
sor. W i 1 f r e d Baumgartner,
tendo sido o responsável pelo
planejamento minucioso de
seus orçamentes. Em 1962, as-
cendeu naturalmente ao pós-
to de Ministro.

A principal novidade das eleições francesas
de hoje é a existência da Federação cie Eí-
querda Democrática e So.ialista, organização
politica criada cm 1966, sob o comando cie
François Mitterrand, qua foi candidato k Pre-
sidência da República, em 1935.

A Federação engloba o Partido Radical e o
Partido Saciai ista (cujo nome original é SFIO
— Seção Francesa da Internacional Operária),
numa írente comum, que tem acordo eleitoral
assinado com os outres dois grupamentos da
esquerda francesa: o Partido Socialista Unifi-
cado e o Partido Comunista.

RESULTADOS ANTERIORES

Nas primeiras eleições parlamentares da V
República, realizadas em 30 de novembro àa
1958 e a 25 cle novembro de 1962, concorreram
alguns partidos políticos que hoje estão extln-
tos ou agrupados na Federação presidida por
Mitterrand.

Essas duas eleições anteriores apre.ser.tiv>
ram cs seguintes resultados:

UNR — União para a Nova República —
obteve 188 cadeiras em 1958. Hoje a UNR La
coligação com a UDT — União Democrática du
Trabalho — e com os Republicanos Indepen-
dentes. Tem a maioria absoluta da A_seml_é',.i
Nacional: 231 dos 432 deputados eleitos tm 62.
Com 5 647 043 votos (31,9%) a UNR tornou-se
o primeiro Partido da França. A coligação
UNR-UDT, que representa 68 dos 20 departa-
mentos, é mais conhecido como Gaullismo. E'.n
Paris, a coligação obteve todas as cadeiras (31.
e seus redutos mais fortes são o Oeste, o Norte,
a Gironde. o Rodano. os Alpes Marítimos e o

Centro Democrático — Nas eleições de 1962,
o MRP — Movimento. Republicano Popular —
e o CNIC — Centro Nacional dos Independen-
tes Camponeses — formaram o que se chamou
às Centro Democrático. Elegeram 55 deputados
assim distribuídos: 35 do MRP, 8 do CNIC, r
do Centro Esquerda e 5 sem partido, üste gru-
po não íaz oposição violenta a De Gaulle, e
tem até alguns membíros notoriamente gatilis-
tas. Como prêmio, o grupo-recebeu algumas re-
presentações nas juntas das grandes comissões.

O MRP conseguiu 1 635 452 votos (8,9.;>
nas eleições dc 62. O CNIC fracassou, e seus 8
deputados foram totalmente absorvidos pelo
Centro Democrático.

Partido Radical c Radical Sooialista:.-Gru-
po de oposição. Em 1958, as radicais ganharam
971 840 votos (4,7Ti.)'. Mas fracassaram nas
eleições de 1962, conseguindo apenas 679 Sli
votos (3.71',.). Tem atualmente 25 cadeiras na
Assembléia.

Este grupo reúne diversas tendências, e co-
mumente costuma-se dizer que nõle se encon-
tram uma "esquerda", um "centro" e uma"direita".

SFIO — Seção Francesa da Internacional
Operária — perdeu terreno nas eleições de
1962. Obteve apenas 2 319 662 votos (12,65".)
quando em 1958 tinha conseguido 3 176 557 vo-
tos (15,5%). Apesar disso, a SFIO está multo
bem representada na Assembléia — 66 depu-
tadas — por enusa das alianças que íéz. no qua-
dro do sistema majoritário, com o Partido Co-
munista. A SFIO tem quatro grandes zonas de
influência: o Centro, o Ar tols e a Picardia, a

Departamento ile Pesquisa
região Languedoc-Roussilon-Provence, a Guia-
na e a Gasconha.

_?üV — Partido Socialista Unificado: Nas-
ceu a 3 de abril de 1900 da fusão de três orga-
nizáções: a União cia Esquerda Socialista, o
Partido Socialista Aucônomó (fundado em se-
tembro de 1958 por dissidentes chi SFIO que
se vccüs&vcm a aceitar o nôvo regime) e o
grupo oe extrema esquerda Tribuna do Comu-
nismo. O PSU era a esperança da juventude
intelectual francesa, mas perdeu um pouco de
sua íôrça com a Independência da Argélia,
um dos seus principais temas de mobilização e
combate. As divergências Internos, de ordem
ideológica, também a enfraqueceram um pouco.

No plano eleitoral, o PSU está relativa-- '

mente lone em alguns dapartamentos. Costa
cio Nort 2, Finiatò.e e Isère, por exemplo. Nas
eleições legislativas de 1932 obteve 

'300 mil vo-
tos, mas só alcançou duas cadeiras de deputado.

Partido Comunista — Cresceu bastante nas
eleições cie 1962, ganhando 3 992 431 votos
(21,78%), contra os 3 870184 (I8,9.i) em 1958.
Por causa da lei eleitoral majoritária e dos acôr-
dos assinados, há três anos, cem a SFIO, o PC
dispõe na Assembléia Nacional de uma repre-
sentação que não corresponde ao número ¦ de
votos: 41 deputados. Esses deputados foram
eleitos especialmente no Sena (12), Sena-Oise
(2), Nord (5), Pas-de-Calais (2), na orla do
Mediterrâneo (6), no Centro (4) e no Vale cle
Rodano (2). Não tem, entretanto, representan-
tes no Oeste, Sudoeste e Este.

Dispersos -entre os grupos de maioria., há
cerca ce 12 outros partidos, dos quais alguns se

' reuniram em confederações que julgam ser mais
fortes:

Os comunistas — È ainda o partido poli-
tico cie maior organização. Cerca de 400 mil
membros contribuintes integram as fileiras do
I C francês, que conta com 4 milhões de votos.

¦ Atualmente, eles controlam 41 cadeiras na
Assembléia.

Os socialistas — Apesar das' divergências
internas, eles ocupam quase 70 cadeiras na
Assembléia. O principal grupo é a SFIO, lide-
rada pelo veterano líder Guy Mollet, que exer-
ce granãe Influência sóbre a classe média fran-
cesa e os intelectuais que se recusam a aderir,
ao Partido Comunista pró-soviético. O Partido
faaciaiista Radical tem 44 cadeiras e, embora
seja o mais antigo partido francês, vive amea-
çado por luta interna entre as facções direi-
tlsta e esquerdista.

Grupos cstiu-rdistas fraeionailos — São
liderados por François Mitterrand, da Federação
de Esquerda Democrática e Socialista. Poderão
representar a maior ameaça à força de Do
càulle devido ao "casamento cle conveniência"
contraído com os socialistas e comunistas.

Movimento du República Popular — _ utn
grupo orientado por católicos que tentam ga-
nnar íôrça política, sob a liderança de Jean
Lecanuet. como um partido de "centro-direita".

Os direitistas — Estão agrupados princi-
palmente no Centro Nacional cie Independentes.
Há também um grupo cle extrema-direita com
o rótuio grandioso de Aliança paia Liberdade e
Progresso. O CNT defende principalmente a li-
vre empresa e a Aliança Atlântica. A extrema-
direita deseja quo a ajuda á Argélia e nutras
nações africanas seja reduzida drasticamente.
Embora tenham obtido 10 por cento dos votos
em 19.2, os' extremistas da direita só dispõem
de uma cadeira na Assembléia Nacional.

Moscou (UPI-JB) — A imprensa .o-
viética cvit.u íaxer afirmações desfaVO-
ráveis ao Presidente Charles Dc Gaulle,
ao comentar as perspectivas das eleições
francesas de hoje, c limitou-se a publi-
car meia dúzia de artifos — dois dos
quais simples transcrições d. discursos do
Waldeclc Kócliet — sem demonstrar as
suas preferências.

Os observadores assinalam cpie a preo-
cupação da UKSS é náo afetar as boas
relações que mantém, atualmente, com o
Governo de Dc Gaulle, qualificado cm
195Í pela Enciclopédia Soviética como
"uni general reacionário que dirige um
partido fascista"

Uma lua-de-mel franco-sovlética dc-
.abrochou nos anos seguintes, c acredita-
tc «pie os soviéticos estão decididos a
evitar fazer qualquer coisa que prejudi-
que os recentes vínculos comerciais c cul-
turais com a França, na conformidade
de nm tratado assinado lia pouco tempo.

O caloroso apoio soviético ao apelo da
Dc Gaulle cm favor da evacuação uni-
lateral do Yietnwme peles norte-america-
nos e sua retirada da Organização do
Tratado do Atlântico do Norte (OTAN)
terna difícil para os russos se mostrarem
entusiásticos-on unir-se ao PC francês
no seu pedido dc derrota para Dc Gaulle
c íim para o seu regime dc suposto "po-
der pessoal".

Asíim. os soviéticos dizem que asques-
lões dc política na atual campanha ciei-
toral são secundárias cm relação aos pro-
blcniãs internos c que uma vitória cs-
querdista na França não terá m_üo efei-
to sôbre a política exterior do país.

O semanário Noves Tempos há duas
semanas pôs de parte .Ic.m-Louis Tixier-
Vignancour c seus aliados como "pouco
conhecidos e desimportantes" c escolheu
como seu bode expiatório o "centro de-
mucrático reacionário" de Jean Lecanuet
por sua "exigência de virada para a di-
reita" cm política interna c "política ex-
terna pró-americana e antinucional".

Novas Tempos <H- que o argumento
mais forte da oposiçáo contra o Partido
dominante da União pela Nova República
(UNR) foi uma declararão da "necessl-
dade dc ampliar os direitos dos cidadãos
comuns franceses e dar-lhes um papel
maior na formulação das políticas do
pais".

A revista diz que "tudo isto é difícil-
mrnlc vantajoso para o Partido domi-
nante". Mas evitou dizer diretamente quo
a oposição acusara Dc Gaulle de limitar
esse. direitos e dc reduzir o ciculo de
formjil.toáo política da França.

O jerna] regional dc" .toscou Lenins-
koye Znamia (A Bandeira de Lenin.?.)
disse ontam que o sistema de represen-
tação proporcional na Franta ti-
nha custado ao PC francos dezenas do
cadeiras nas eleições parlamentares de
1S62. Declarou que o PC francês estava
procurando estabelecer u»i Governo fir-
me o. estável na França, o qual naclona-
liza.l.i as principais indústrias e refor-
maria o sistema tributário.

O mtiis recente número do semana-
rio Za Rubejorn ÍXo Exterior), uma rc-
unha da Imprensa estrangeira, estam-
pou dua» páginas de excertos de jor-
nais estrangeiros sobre a campanha, com
uma introdução em que observava que
esta "era a primeira vez cm muitos anos
em que os partidos de esquerda tinham
chegado a um acordo sobre táticas elei-
tcrals e trabalharão cm conjunto para
a vitória dos candidatos democráticos".

Americanos
tião comentam
as eleições

Washington (UPI-JB) — Apesar de
terem sido classificadas pela imprensa
francesa como "históricas", as eleições na
França causaram pouco interesse aos Es-
tados Unidos, cujos jornais limilaram-se a
registrar o faio, sem comentários.

Enquanto os Jornais de "Washington

dão pouco destaque ao assunto, no entan-
to, há, da parte dos círculos governamen-
tais, um nítido interesse quanto ao rcsnl-
tado.

Náo despertam as eleições gerais o
mesmo interesse que unia eleição presi-
dcncial. A razão para esta atitude fleg-
mática é que lui uma convicção gencrali-
zada, nos círculos do Governo, de que
não sobrevirão mudanças significativas,
seja qual fòr o resultado. O interesse é,
portanto, mais no evento propriamente
dito que no seu resultado, isto c, os fni_-
cionários observam o desenrolar para Ver
quem vai ganhar, mas não antecipam mu-
danças na cena política francesa par»
apôs as eleições.

Não acreditam mesmo seja reduzida a
maioria degaullista na Assembléia; mesmo
a sc confirmarem previsões segundo as
quais a maioria seria perdida por pouco,
continuariam os degaullistas a reter o' 
controle.

Um aspecto das eleições, digno de no-
ta, seria o que parece ser uma tendência
na França, de afastamento do regime par-
lamentar, na direção dc nm sistema prc-
sidencial, diferentemente do resto da Eu-
ropa. A opinião generalizada c, contudo,
que De Gaulle continuará a exercer seu
domínio c liderança sôbre o país, exata-
mente como antes.

Não tem sido comentado atê agofa na
. imprensa de Washington o artigo, na re-
vista New Republic, que reflete o ponto-
de-vista liberal, sobre o assunto. Nele,
indaga • Prof. llcnry Pcyrc, da Univer-
sidade dc Tale: "Caso seja eleita unia
maioria degaullista, como há cinco ano_,
estarão as instituições iuangurádas cm
Í958 suficientemente arraigadas de forma
a ser um regime presidencial aceito co-
mo norma? Se, por outro lado, estiver o
povo enfastiado dos modos peremptórios
de De Gaulle c seguro de sua- atual prós-
peridade, tenderia éle a Inclinar a balan-
ca para a esquerda c eleger uma frente
popular?"

Concorda, porém, o articulista com a
opinião gerai sôbre a probabilidade do
nma permanência degaullista. "O resul-
lado mais nítido dc oito anos dc Governo
degaullista, a qnc sc sesuiráo provável-
mente mais cinco, foi no sentido dc mu-
dar dc ênfase, na mentalidade popular, do
político para o econômico," afirma êle.
"Votos dc deputados contam menos quan-
do os modernos governos não mais são
Julgados segundo sua habilidade em man-
ter-se na corda bamba e conseguir com-
promissos com os partidos." Além disso,
o Professor Fe)T- considera o recorde dc
manutenção cle pleno emprego e estabili-
dade econômica como "invejável e inve-
jado".

Paris fUPI-JBi — Inquéritos da o
nião pública, só ontem divulgados, d'.?
que cs candidatos degaulistas serão ei.,
tos com uma, maioria reduzida nns eh
ções parlamentares de hoje e domin
próximo, con apenas 37-,i dos votos, fi ,
cindo 24% com os comunistas, 23',, con-
a esquerda moderada, H'._ com o Cent.o
Democrático e os demais, eum cs inde-
cisos.

Em sua mensagem à nação oníem á
noite, 24 horas antes do início oficial tío
pleito, o Presidente Charles de Gaul'..".
declarou, que. sc o.s degaulistas perderem
sua maioria na Assembléia Nacional, ele
ficará impossibilitado cie cumprir a ta-
roía a que se propõe: progresso econo-
mico e social no campo interno, e inde-
pendência política, no setor externo.

Segundo a pesquisa, cs degaulistas
perderam terreno quando a campanha,
se iniciou (talvez devido ao discurso de
Ds Gaulle, antes do começo oficial da
campanha) mas, nas últimas duas se-
manas, atingiram o nivel alcançado cm
1962, ano em que a União para a Nova.
República teve maioria esmagadora.

Em sua mensagem á nação, De Gaul-
le advertiu que, se enfrentar um Parla.-
mento hestil. os partidos pclíticcs centra-
rios acabarão por impedi-lo de realizar
sua tarefa.

Cerca de 29 milhões de eleitores com-
parecem às urnas hoje, pava eleger os
486 membros da nova Assembléia Na-
cional, nas primeiras eleições parlamen-
tares que se realizam desde dezembro de
1962, quando De Gaulle alcançou maio-
ria esmagadora, devido ao termino da
guerra na Argélia.

General fala dc nôvo
em nome do seu país

Êste é o texto integral do
discurso que o General Charles
De Gaulle pronunciou, ontem à
noite, na televisão, exortando os
cidadãos franceses a lhe darem
apoio nas eleições de hoje:"Francesas e franceses:

Na véspera do dia em que o
país vai votar, depois ãe ter ou-
vido tantos argumentos contra-
rios, é meu ãever advogar diante
ãe vós o que é comum a todos
nós: o bem da Franca.

Cada um ãe nós sabe que,
no funão ãe sua alma, acima de.
iodas as tendências, desejos e ¦
ofensas, está a salvação ou a ães-
graça ãe /nosso povo. Caáa um
sabe que, ao longo ãe nossa, vida
nacional, ou melhor, ãe nosso
combate contra as dificuldades >
internas, concorrência externa e,
por vezes, a agressão estrangeira, i
todos nós ganhamos ou perde-
7)70. quando nosso país ganha ou
perde. Cada um sabe porque ra-
zões históricas e constitucionais
cabe-me exprimir e defender, aci-
ma das competições, o que é do
interesse supremo, permanente c
coletivo ãa nação.

Ora. da série de múltiplos âe-
bates relativos aos' negócios pú-
blicos a que acabamos de assis-
tir, podem-se extrair três canelu-
soes, que, no meu entender, ape-
sar ãas posições eleitorais, são,
na verãade, partilhadas por to-
dos os franceses. A primeira é
que, nesta época e no universo
êm que vivemos, levando em con-
ta, principalmente, as terrwp.ix
provações que nosso país sofreu
e os graves atrasos que acumulou
durante muito tempo, temos
muitas ãificuláaães a vencer pa-
ra assegurar à França o progres-
so, a independência e a paz.

A segunda conclusão é que
por mais que êstes ou aqueles
possam contestar ou reclamar
pelas necessidades ãa causa que
defendem, muitíssimo se realizou
no momento atual.

A terceira é que para avan-
çar na estrada que nos leva à
prosperidade econômica e à coo-
peração européia e mundial, res-
ta-nos muitíssimo a fazer.

Mas, justamente, como fa-
zè-lo se os podêres ão Estado fôs-
sem paralisados como antiga-
mente? Como fazê-lo se eu pró-
prio, confirmaão no primeiro pôs-
to áa República e incumbião, co-
mo o sou, áe garantir o destino
da França e, conseqüentemente,
condxtzir sua politica e nomear
seu Governo, eu encontrasse, no
seio do Parlamento, os Partiãos
numericamente com capacidade
para impedir a realização de mi-
nha tarefa e bloquear o funcio-
namento regular dos podêres,
sem poder substituir por nada de
coerente as instituições estáveis
e eficazes que nós estabelecemos?
Como fazer üião que é preciso fa-
zer se nosso país se visse ãe nô-
vo, aos seus olhos e aos âo mun-
ão, presa ãe nôvo ãe absurãos e
ruinosos abalos?

Pelo contrário, tôãas as es-
peranças se permitirão à nação
se nossa Quinta República triun-
far. Porque, então, ela dará a
partida para uma nova etapa de
nossa marcha em direção, ao fu-
turo. Então, a ação que ela leva
a cabo no país para o progresso
em toãos os setores será, sem áú-
viãa, reforçada pela confiança
dos cidaããos e ampliaáà, em se-
gxiiãa, pela adesão ãe um nume-
ro crescente daqueles que, até
agora, se mantiveram afastados
ou inseguros. Então, ela terá ain-
áa mais força e mais crédito no
exterior para cumprir a missão
do nosso país, para ajudar a Eu-
ropa inteira a se unir e a se or-
ganizar para trabalhar pela pazdo mundo.

Francesas e franceses! Vocês
estão vendo! Uma vez mais, nomomento decisivo, eu talo a'vós
pela França. Viva a República'
Viva a França!"

TTWÍS.. ' ._ - . .: -
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EUA admitem acordo com Quito para limite no mar
QWto (UPI-JB) — O Sub-

se*reiárlo de Estado para a
-í.mt-rlca Latina, Lincoln
Gortion, afirmou ontem que
é' muito difícil para o Go-
vê fio dos Estados Unidos
aL.nitir a soberania - do
Equador sôbre 200 milhas
marítimas som a existência
de um convênio interna-
cional.

Gordon confirmou que nas
reuniões que manteve com o
Presidente Otto Arosemena
Gomez e com o Chanceler
Jorge Cabrera Andrade, dis-
cutiu demoradamente todos
os aspectos do problema, re-
solvêndo-se em principio
hegar a uma futura solu-
ão pacífica da questão à'.ase de colaboração e mú-

tuo entendimento.

^JÇO

_eferindo-se às críticas
as por congressistas nor-
imericanos e ameaças de
te à ajuda dos EUA .a
ses do Pacifico Sul, Gor-
1 declarou que isto tudo
o preço do exercício da

j mocracia e da garantia da
ne expansão do pensa-
_ento.

Congresso
susjiensão

% Washington (UPI-JB) —Os
deputados norte-nmericanos
aumentaram a pressão fio Con-
gresso contra o Departamento
de Estado para que o Peru e o
Equador ponham fim à captu-
ra <ie barcas pssqueiros dos
EUA, sob pena de terem sus-
pensas as ajudas que recebem
de Washington.

Na semana que passou os
congressistas receberam cente-
nas de cartas de protesto em
conseqüência do apresamento
de três pesqueiros americanos
pelas autoridades equatorianas.
No mês passado, o Congresso
advertiu os Governos do Equa-
dor e do Peru contra o risco
do perderem tôda ajuda ame-
.•icana.

CAMPANHA

A pressão parlamentar come-
çou há alguns anos quado re-
presentantes da Caliíónia cujos
distritos dependem da pes-
ca denunciaram no Congresso
os prejuízos causados pelas dè-
cisões dos Governos equatorla-
no e peruano. Nos últimos me-
ses, legisladores de outras re-
gíõeü dos EUA se uniram ao
protesto, atualmente com o ca-
ráter de verdeira campanha
nacional.

O problema todo surgiu
quando o Peru, Equador e Chi-
le assinaram o Tratado de
Santiago, em 1952, ampliando
a juridição das águas territo-
riais a 200 milhas de suas res-
pectivas costas. Dentro dêsse
limite, tôdas as pessoas devem
acatar as leis nacionais. Fun-
cionários norte-americanos
acham que o limite de 200 ml-
lhas é arbitrário, "quase ab-
surdo".

O diplomata prosseguiu
afirmando que a tese eqúa-
torlana sôbre a solução pa-
cífiea das controvérsias con-
ta sempre com o apoio dos
Estados Unidos, tanto mais
que a Organização dos Es-
tados Americanos (O E A)
carece, de um organismo
efetivo e ágil para resolver
controvérsias bilaterais.

Gordon relembrou que nas
Conferências de Chanceleres
anteriores à de Buenos Ai-
res, os Estados Unidos
apoiaram o Equador, não o
fazendo na íiltima devido ã
Impossibilidade de um acôr-
do que permitisse uma me-
lhor equação da crise.

Em Lima, estudantes da
Universidade Nacional Vil-
lareal desfilaram ontem di-
ante da Embaixada dos Es-
tados Unidos em protesto
pelo não reconhecimento da
decisão peruana de aumenr
tar as águas territoriais pa-
ra 200 milhas.

Os estudantes apresenta-
ram seus pontos-de-vista ao
Conselheiro da representa-
ção diplomática, Ernesto Si-
racusa, retirando-se em se-
guida sem qualquer inci-
dente.

de a u x ili o
Para os EUA, as águas que

se estendem além das três mi-
lhas da costa norte-americana
são consideradas como "alto-
mar", embora em outubro do
ano passado o Congresso te-
nha ampliado a jurisdição nor-
te-americana sôbre sua pesca
até 12 milhas da costa.

A declaração de direitos ter-
ritoriais significa que o Estado
exerce sua soberania sôbre a
zona denunciada. Uma decla-
ração de direitos de pesca, al-
fândega, imigração ou saúde
significa que tal soberania pas-
sou a ser exercida.

A partir de 1952, os Estados
Unidos enviaram notas de pro-
testo aos Governos de Quito e
Lima, solicitando que o assun-
to fosse submetido a arbitra-
gem da Corte Internacional do
Justiça em Haia ou que se ne-
gociasse a questão bilateral-
mente.

Os norte-americanos alegam,
por exemplo, que é impossível
impor limitações sôbre a pesca
do atum. Os cardumes deste
peixe podem deslocar-se da
costa da Califórnia, passando
pelo México e América Central,
até a corrente de Humboldt,
fronteira às costas do Equador
e do Chile. Os navios que se
dedicam a pesca do atum, de
todos os países do mundo, vão
atrás desses cardumes.

Além disso tudo, há o perl-
go de que os exemplos db Pe-
ru, Equador e Chile se alas-
trem. A Argentina estabeleceu
no princípio deste ano o au-
mento dos limites de suas
águas. Na América Central, São
Salvador também fixou em. 200
milhas suas águas territoriais,
enquanto a Costa Rica prepa-
ra-se para adotar igual proce-
dimento.

Portaria vai Regularizar
Venda do Cigarro

O Sr. Márcio Alves, secretário de Finanças da
Guanabara, deverá baixar portaria, hoje, determinar.-
do que nas notas fiscais de vendas de cigarro, das
companhias aos varejistas, conste a quantia refe-
renie ao Imposto de Circulação de Mercadorias, devi-
da pelo varejista, que foi paga antecipadamente pelofabricante.

A providência deverá pôr termo ao boicote dos
vendedores varejistas dos cigarros ao produto de uma
determinada companhia, que segundo o Sr. Márcio
Alves, é conseqüência de uma confusão feita em torno
da tributação sôbre a venda daquele produto.

SONEGAÇÃO
O secretário de Finanças afirmou que, anlerior-mente, os vendedores varejistas de cigarros, em gran-de numero, sonegavam o Imposto de Circulação deMercadorias, até que o tributo passou a ser cobradona tonte, isto é, os produtores recolhem antecipada-mente ao Estado o tributo que o varejista deveria

pagar. Em conseqüência, o varejista fica dispensadodo pagamento ao Estado, mas devolve ao fabricanteo valor do .mposto que sôbre êle deveria incidir e
que agora é antecipadamente pago pelo fabricante.

Os varejistas afirmam que a tributação na fonteencareceu o produto, mas, segundo o Sr. Márcio Alves,a verdade e que a insatisfação é motivada pelo fatode que, anteriormente, grande número dos vendedo-res a 
yare|o 

de cigarros sonegavam o ICM. Somente
por este motivo é que eles estão resistindo ao proce-dimento adotado. O prejuízo a que eles se referemnao é outro senão a perda do valor do imposto, queantes eles nao recolhiam."

MANOBRA
Sôbre o boicote dos vendedores varejistas exclu-sivamente aos cigarros da Cia. Souza Cruz, o Sr.Marco Alves definiu-o como sendo uma manobracontra o maior fabricante de cigarros, para sensibilizar

ITT0 P* '"• Se9undo os varejistas, a cobrançado ICM na fonte tornou tão elevada a tributação, quaimpede a compra de cigarros em uma das compa-nhias. Dados de fiscalização, no entanto, indicam quemuitos bares tinham 80% de sua féria diária baseadana venda de cigarros, sem que recolhessem o im-
posto devido.

(Extraído do "Correio da Manhã" de 3 do corrente)
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fiGRUPO ATLÂNTICA
COMPANHIAS DE SEGUROS

ATLÂNTICA • TRANSATLÂNTICA • ULTRAMAR • OCEÂNICA «RIO DE JANEIRO • RECIFE
SEDE: RÍO DE JANEIRO - Av. Franklin Roosevelt, 1371 Éd. «Atlântica"

Sucursal na Guanabara: Av. Rio Branco, 91 - 8,» andar

BALANÇO GERAL (CONJUGADO) EM 31/12/66

AT

.MOBILIZADO
Imóveis.... .,..
Imóveis — C/Reavaliação
Imóveis — C/Correção Monclária ....

Veículos ,....
Veículos — C/Correção Monetária .,,.

Móveis, Máquinas c Utensílios. ......
Móveis, Máquinas c Utensílios —

C/Correção Monetária!

Almoxarifado
Depósitos Contratuais

REALIZÁVEL
Ações e Títulos de Kciula
Acionista — C/Capital a Realizar
Dividendos a Receber
Sinistros a Recuperar
Empréstimos Hipotecários e Sob

Caução de Títulos
Imóveis Sob Promessa de Venda
I.R.B. — C/Rctcnção «le Reservas e
Fundos

C/Corrcnlcs e Sociedades Congêneres.
Agentes c Corretores
Apólices cm Cobrança
Apólices cm Cobrança cm Banco
Apólices em Cobrança Seguros Parti-
cipados

Contribuições a líessarcir — Lei 1171..
Títulos em Cobrança
Honorários de Vistorias a Recuperar .
Empréstimo Público de Emergência..
Empréstimo Compulsório — ELlí-

TROBRÁS — Lei -1.156
Empréstimo Obrigatório — B.N.D.E..
Depósitos BANCO DO BRASIL S/A.

Lei 4.357/64
Depósitos BANCO DO BRASIL S/A.

Lei 4.494/61

DISPONÍVEL
Depósitos cm Bancos
Valores cm Caixa

PENDENTE
Depósitos Impôslo de Renda — Au-

mento Capital
Depósitos Judiciais e Fiscais
Diversos

COMPENSAÇÃO
Diversos

TOTAL GERAL..

IVO PASSIVO

1.139.184.180
325.850.000

2.769.095.618 4.234.129.798

44.487.280
11.303.9.-8

172.100.143

808.894.558

58.791.238

980.994.701

88.510.9U3
31.456 5.362.458.101

4.295.167.041
51.732.000
2.013.690
1.637.973

117.420.000
6.724.081

367.115.599
2.371.554.386
1.446.046.817
2.459.192.503
1.000.822.582

525.754.974
20.088.979

1.813.279.097
537.070

26.702

1.285.961
24.874.931

114.691.130

NAO EXIOIVEL
Capital
Reservas Estatutárias

3.445.500.000
1.874.054.822

2.877.797 14.628.843.336

1.776.963.935
317.307.793 2.094.271.730

1.881.000
548.186.215
165.009.649 715.076.864

475.111.299

23.275.761.330

5.319.554.822
Reservas Técnicas  8.761.25.4.258 14.080.809.080

Fundo de Depreciação dc Bens Móveis . 87.219.619
Fundo de Depreciação dc Bens Móveis

— C/Correção Monetária 930.824.181. 1.018.043.301)

Fundo dc Depreciação — Veículos.... 17.399.77(1
Fundo dc Depreciação — Veículos —¦

C Correção Monetária 17.919.174 35.318,944

Fundo dc Correção Monetária — Lei
.1,357/64 :. 852.5tH.032

Fundo dc Indenizações Trabalhistas.. 43.325.815
Bonificações Recebidas P/Futuro Au-

mento Capital ., 580.081.046 16.610.126.717

EXÍGÍVEL
I.R.B. — C/Movimento 1.531.942.183
C/Corrcntcs c Sociedades Congêneres. 1.353.190.535
Agentes e Corretores 23.229.389
Rcsscguradores no Exterior C/Rcten-

ção dc Reservas 9.582.391
Dividendos e Gratificações às Di-
rclorias .....: 1.246.352.026

Títulos a Pagar..... ¦ 398.320.000
Imposto do Selo a Recolher 434.417.449
Comissões a Pagar 144.494.368
Prêmios a Restituir. 509.435.144
Dividendos não Reclamados 9.599.457
Compromissos Imobiliários 343.100.140
I.R.B. — C Resseguros a Transferir... 186.859.932 6.190.523.314

COMPENSAÇÃO
Diversos 475.111.299

TOTAL GERAL
1 
23.275.761.330

CONTA DE LUCROS E PERDAS (CONJUGADO) EM 31/12/66

DEBITO

Prêmios Cancelados
Prêmios de Resseguros c Consórcios
Comissões e Inspeções
Sinistros c Indenizações Pagas

1.849.966.638
9.685.969.553
7.579.363.228

11.295.333.494 28.560.666.275

Prêmios e Emolumentos Incobrávcis
Reservas Técnicas deste Exercício
Despesas Administrativas Gerais
Despesas dc Inversões
Imposto de Renda
Fundo dc Depreciação
Lucros-Atribuídos — Vida em Grupo
Ajustamento de Reservas — Retrocessões..
Participação do I.R.B. — Retrocessões ....
Diversos

S U B - T O T A L ..,
EXCEDENTE
Reserva pára Integridade do Capital.
Fundo Garantia dc Retrocessões ....
Fundo Reserva Estatutária
Diviflcndos e Gratificações
Reserva para Aumento do Capital .,

206.755.132
8.325.451.878
4.026.214.744

119.597.550
174.627.845
261.907.698
182.236.507
181.683.103

2.942.896
670.312.282

44.562.382.518

menos:
Sociedades com saldos negativos .

124.513.485
l_f4.513.485
239.620.617

1.246.352.026
755.270.123

2.490.269.736

105.388.999 2.384.880.737

TOTAL 46.947.263.285

CREDITO

Prêmios — Produção deste Ano  34.855.669.792
Comissões dc Resseguros  2.177.930.810
Recuperações de Sinistros c Despesas  4.040.059.047 41.073.659.649

Reversão de Reservas Técnicas — 1965. ,
Ajustamento Reservas — Retrocessões ,
Receitas Inversões.
Participações cm Lucros c Comissões...
Diversos

4.994.103.141
182.787.1^)3
489.281.557

31,6.-1.90-
172.799.841

TOTAL  46.947.263.285

ATLÂNTICA
Ricardo Xavier da Silveira
José Luiz do Magalhães Lins
Antônio Carlos de Almeida Braga
Mariano Badenes Tones
Moacyr Poreira da Silva
Roberva! de Vasconcellos

TRANSATLÂNTICA
Ricardo Xavier da Silveira
José Luiz do Magalhães-Lins
Antônio Carlos de Almeida Braga
Mariano Badenes Torres -
Moacyr Pereira da Silva
Roberval de Vasconcellos

OS DIRETORES

ULTRAMAR 
'

Manoel Francisco do Nascimento Brito
Luiz Dubeux Júnior
Haroldo Rodrigues
Paulo Ferreira
Ephraim Pinheiro Cabral
Dalton de Azevedo Guimarães
João Carlos de Almeida Braga

OCEÂNICA
Júlio Barbéro
Egas Muniz Santhiago
Ricardo Paulo Roquete Pinto
Hélio Bath Crespo
Moacyr Pires Souza Menezes
Delphim Salum de Oliveira
Sebastião Brandão Borges

RIO DE JANEIRO
Antônio Carlos do Amaral Osório
Arnaldo de Souza Silva Sobrinho
Mem Rodrigo Xavier da Silveira
Sérgio Carlos Abruzzini Lacerda
Teophilo de Azeredo Santos

RECIFE
Kurt Weissheimer
Ephraim Pinheiro Cabral
Gerson Rollim Pinheiro
Felipe Leopoldo Dexheimer

Haroldo Rodrigues - Contador Geral - C.R.C. 3.669 - GB. João José de Souza Mendes - Atuário

RESERVAS TOTAIS DO GRUPO

No Exercício Anterior  5.748.357.692
Neste Exercício  10.635.309.080

Aumento cm 1966  4.886.931.383É

Prêmios
Prêmios
Prêmios
Prêmios
Prêmios
Prêmios
Prêmios
Prêmios
Prêmios
Prêmios
Prêmios
Prêmios
Prêmios
Prêmios
Prêmios
Prêmios
Prêmios
Prêmios
Prêmios

PRODUÇÃO TOTAL DO GRUPO
* RAMOS 196 1966 DIFERENÇA

EM 196»
CrS Cr* Cr-S

dc Incêndio 4.402.116.189 6.147.029.360 1.744.913.171
de Automóveis 2.067.051.142 4.140.649.476 2.073.598.334
dc Vidro 67.616.079 101.188.715 33.571.836
de Roubo 15.895.517 74.493.207 28.597.690
dc Lucros Cessantes 189.360.271 261.522.009 75.161.738
de Tumultos 74.500.317 65.559.672 (—) 8.940.645
dc Transportes 986.527.251 1.852.232.082 865.704.831
dc Cascos 827.381.332 1.215.653.023 388.276.693
de Agrícola (Retrocessões. 391.665 992.529 600.864
de Resp. Civil 89.460.655 91.974.858 2.514.203
de Fidelidade 45.680.590 97.041.393 51. .60.803
de Ac. Pessoais 423.925.496 661.968.345 238.Ot2.849
de Médico-Hospitalar 46.800.000 389.999.174 343.199.174
dc Aeronáuticos 2.236.843.331 .2.685.022.485 448.179.154
de Crédito InUrno 32.599.224 1.064.208.906 1.031.609.6112
de Vida Individual 302.636 176.709 {—) 125.927
dc Vida cm Grupo 1.218.697.551 1.982.177.248 763.479.697
de Ac. do Trabalho 6.221.181.0114 9.513.683.732 3.289.502.618
de Riscos Diversos 2.377.479.186 4.507.091.867 2.129.612.681

TOTAL 21.356.810.316 34.835.669.792 13.498.859.476
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Ostracismo reparador

O Ministro Roberto Campos encara
com satisfação um periodo de ostracis-
mo politico, na esperança ãe que isto
lhe ãè oportunidade para restaurar tan-
to a saúãe quanto as finanças, ambas
combalidas —¦ aquela pela estafa ner-
vosa, esta pelos papagaios bancários.

As ãuas perspectivas mais interês-
santes que lhe foram apresentadas são
a Secretaria-Geral da OEA, depois da
aposentadoria ão Embaixador Mora, em
setembro, ou a presiãência de um nôvo
banco ãe desenvolvimento, em São
Paulo.

Vários paises sul-americanos acre-
ãitam que a eleição de Campos para a
OEA facilmente alcançaria maioria, por-
quanto a dinamização das atividades ãa
organização — sobretuão se a Conferên-
cia áe Presiãentes aprovar em abril a
formação do Mercaão Comum Latino-
Americano — exigirá um economista de
renome internacional e reconhecida
imaginação criadora.

O Sr. Roberto Campos, entretanto,
parece mais atraído pela proposta áe
um grupo brasileiro de São Paulo, quedeseja criar um granãe banco privadode desenvolvimento. Um dos fundado-res do BNDE, Campos gostaria de fazerum teste áe eficiência na empresa pri-vaáa, na tentativa ãe adquirir a tal vi-
vencia de que tanto se fala na inicia-
tiva particular.

O nôvo banco será controlado porcapitais brasileiros, que terão 60 por cen-
to ão total, liãerado pelo Banco Comer-
ciai ãe São Paulo (grupo Whitaker). Os
bancos estrangeiros minoritários no con-
sórcio incluirão um banco francês, um
japonês (Fuji Bank), um italiano, um

i americano, um inglês e um sueco — ou
o que se poáe chamar âe um verãaáeiro
banco internacional de desenvolvimento, ¦

Para Roberto Campos, tal associação
sô se tornou possível graças ao sanea-
mento cambial ão Pais, e indica que o
mundo financeiro vê confiante a pers-
pectiva de desenvolvimento brasileiro
nos próximos anos.

Novidade

O Corpo Diplomático vai homena-
gear o Presidente Castelo Branco com
um banquete, no salão nobre do Copa-
cabana Palace, no próximo domingo,
dia 12. ,

Trata-se de uma novidade. De modo
geral, homenageado não é o que sai.

Indiscrição

A publicação das declarações do Sr.
Ivo Arzua, no sentido de que o Sr. Ro-
berto Campos está "só e derrotado", deu
margem a grande contrariedade do íu-
turo Ministro da Agricultura, que enca-
rou a divulgação da notícia como ma-
nobra para incompatibilizá-lo com o Mi-
nistro do Planejamento e — o que con-
sidera pior — criar-lhe dificuldades
junto ao próprio Marechal Costa e Silva.

O Sr. Ivo Arzua identificou os res-
ponsáveis pela liberação das declarações

. e já tomou as providências necessárias.
Dizem que faltou pouco para voar ca.o
de gente para todo lado.

Memórias
; 

;.-¦¦

O Sr. Carlos Lacerda acaba de ven-
der à Manchete, por bom preço, o di-
reito de publicação das suas memórias.

O Sr. Carlos Lacerda vai escrever
em 200 laudas muita coisa ignorada do
grande público; trazendo luz a alguns
episódios de que participou intensamen-
te, nps últimos anos.

É possível que a publicação destas
memórias precoces dê margem a algu-
mas polêmicas, que só terão curso na
medida em que os desafiantes sejam do
primeiro time:

— Não brigo com gente do segundo
time, costuma dizer CL.

Luz ¦; 
$''*'•

Parece brincadeira, mas não é: poruma espantosa coincidência, quase tô-
das as contas de luz de fevereiro foram
maiores que as de janeiro. O fato, de-
nunciado pelo colunista Manuel Bispo,
de última Hora, bem merece uma expli-
cação — se possível acompanhada do
dinheiro que estamos pagando pelos dias
de racionamento.

Não há como entender, de fato, queem fevereiro, com racionamentos, cor-
tes, proibição de usar aparelho de ar re-
írigeradò e o mais, as contas de fome-
cimento de energia elétrica tenham au-mentado.

Segundo o Secretário de Economia
do Estado, a situação não é tão negra
assim, no que se refere ao esvaziamen-
to da Guanabara, porque a indústria de
velas,'lampiões _ lamparinas e.tápro-
tluzindo ativamente, desde a instituição
do racionamento. Ora, se todo mundo
está usando velas e lamparinas, e a tal
ponto que a indústria registra cresci-
mento e expansão, como é que aumen-
tam as contas de energia elétrica?

•
Cortesia „

O Sr. Lomanto Júnior inaugurou o
Teatro Castro Alves, em Salvador, com
um gesto de cortesia ao Senador Antô-
nio Balbino, que tomou a iniciativa da
construção quando governador. Àquela
época, a inauguração foi impossível por-que o teatro foi destruído num incêndio
uma semana antes.

O Sr. Lomanto Júnior, convidando
agora o Sr. Antônio Balbino, seu adver-sário, assumiu uma atitude rara na ad-ministração pública brasileira em que aregra é esquecer não apenas os realiza-dores, mas a própria obra.

O Sr/Antônio Balbino agradeceu eincumbiu o Sr. Antônio Carlos Maga-Ihães de representá-lo.

Repórter

O General Jaime Graça, autor dasdenúncias de corrupção policial, é ho-mem prevenido, que não se deixa trair
pela memória.

O General Graça, velho jornalista,anota pacientemente tôdas as conversas
e acontecimentos de que participa ou a
que assiste. Enche páginas e páginas de
grossos cadernos assim, de modo que nãohá perigo de cometer um equívoco. Tudoo que viu e ouviu quando estava na Se-cretaria de Segurança está devidamente
anotado, com nomes, hora, lugar, tudo.

O General Graça denunciou o Depu-tado Sami Jorge. O Deputado Sami Jor-
ge pediu à Secretaria de Segurança queinformasse. A Secretaria deu-lhe umnaáa-consta gracioso e agora o Sr. SamiJorge anda por aí se pavoneando de quevai processar seus detratores.

Um homem prevenido vale por dois*breve o General Graça exibirá uma có-
pia da sindicância que a Secretaria deSegurança afirma que não existiu.

Lance -livre
O O Deputado Flexa Ribeiro trouxe deBrasilia uma carta do Sr. Adauto Lúcio
Cardoso, apresentando suas despedidas aoscompanheiros da ARENA da Guanabara.

O Está no Rio o Sr. Berent Freele, do
grupo Rockefeller.

O A prisão do nazista Stangl, em SãoPaulo, dá grande' atualidade ao livro Tre-
blinka, de Jean-François Steiner. E também
um elo da História com a realidade: Stanglera um dos responsáveis, um dos carrascos.

O Sacha Rubin, de Polaroid em punho, ío-tografava sexta-feira, os freqüentadores doBalaio, que revive os melhores dias do Sa-cha. em tom menor.

O Há quem sustente que o Sr. Ivo Arzuanão foi proposto nem pelo Governador PauloPimentel nem pelo Senador Nei Braga, massim pela 5." Região Militar. Arzua é da li-nha dura civil e conta com forte cobertura
militar.

O O oficial de justiça que fechou a Ban-da Portugal foi dos que mais se diverti-ram no carnaval do velho casarão da Pra-
ça 11. O pessoal lá está querendo linchá-lo.

O O Sr. Paulo Vidal está recebendo bas-tante, nos últimos tempos. Em sua resi-dencia.'

O O escritor Leandro Tocantüis, pronun-ciou em Luanda, Funchal, Lisboa e Porto,uma série de conferências sobre aspectos dahistória e da cultura brasileiras, a convite doMinistério das Relações Exteriores. O Ita-marati acaba de condecorá-lo com a me- •
cialha Lauro Müller. ¦

O Continua a fazer sucesso, no Copaca-bana, a peça Um Amor Susplcar — agoranovamente com ar refrigerado.

O A falta de perspectiva quanto à sus-
pensão do racionamento de energia elétrica,reduzindo sensivelmente a produção do Es-tado, já levou a OCA a transferir para SãoPaulo 40 por cento de suas fábricas. Commuitos compromissos a atender, inclusive
no exterior, a OCA não poderia ficar sujeitaa um regime de energia instável. Isto é umexemplo de esvaziamento da GB.

O Embarcam amanhã para a Espanha osmóveis da Tora que, a convite do Itamarati,
representarão o móvel brasileiro moderno

na Exposição Internacional da Indústria aser inaugurada em abril, na cidade de Se-vilha. Os móveis, desenhados por AlbertoRe:s e Luís Carlos Dória seguirão em junhopara outra exposição, em Barcelona.

O Poucos sabem, mas atrás da Igreja deSanta Teresinha, onde era antes um con-vento (ali à entrada do Túnel Nôvo), fun-ciona hoje um pequeno, hotel de hóspedes
permanentes. O hotelzinho foi tomado deassalto pelo pessoal da televisão e de teatro;e pelos seus corredores podem ser vistos
personagens famosos desta cidade: BettyFaria, Cléber Santos, Paulinho da Viola eum monte de vedetinhas magníficas. O ho-tel, diga-se de passagem, é estritamente ía-miliar. . (

O Está em organização uma empresa paraexplorar o tráfego marítimo na linha Rio-Santos.

C Embarcou para Buenos Aires, onde foiaísumir as funções de Adido Aeronáutico àEmbaixada do Brasil, o Coronel-Aviador
Guído Jorge Moassab.

O A Televisão alemã adquiriu os direitosde exibição de vários filmes brasileiros queainda não foram apresentados na RepublicaFederal da Alemanha. Entre outros, foramcomprados Os Fuzis, de Rui Guerra, Assalto •
ao Trem Pagador, Vidas Secas, de NelsonPereira dos Santos, e Deu. e o Diabo naTerra do Sol, de Glauber Rocha.

O O leitor *Lauro Campos telefona parainformar que três bondes da linha Alto daBoa Vista íoram levados para reparo naoficina que íica na Muda. Acontece que oGoverno cobriu com asfalto o trilho e agoraos três bondes ficaram lá em cima sem
poder descer.

O Belo Horizonte tem tôdas as qualifica-
ções para disputar à Guanabara o Campeo-
nato Nacional de Buracos de Rua. JS buraco
que não acaba mais. ¦

O- O ambiente em Brasilia anda*carregado.
Há muitos boatos de novas cassacões; noRio, entretanto, as informações disponíveis,
nas melhores fontes, asseguram que nãohaverá mais cas.ações de mandatos parla-mentares.

O O Governo de Sergipe receberá em ju-nho uma mi__ão técnica francesa incumbida
do íazer o mapeamento completo do Estado.
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Operação-CEMIGUA distribui
três milhões de pontos de *
suas cédulas em uma semana

A direção da Operação-CEMIGUA — Cédulas Milioná-
rias da Guanabara — informou que já distribuiu às lojas
a ela vinculadas mais de 3 milhões de pontos de suas
cédulas de 1, 5 e 10 pontos, através da rede comercial
do Rio, em apenas uma semana.

Até o próximo dia 12 a direção da Operação-CEMIGUA
espera poder comunicar ao público carioca o valor Inicial
da quantia que vem sendo acumulada diariamente, a ser
fixada às vésperas do primeiro sorteio do concurso Seus
Talões Valem Milhões, promovido pela Secretaria de Fi-
nanças da Guanabara.

A SERVLFONE, empresa privada-que presta serviços de recados telefônicos, inaugurou as suas ins.talações no Rio, em ato que contou com a presença do Diretor de Operações-Rio da Companhia Tele-
fònica Brasileira, Sr. L. J. Goulart, c do Gerente:Geral da SERVl-FONE, Sr. Eric Russel (foto). Oserviço, primeiro do seu tipo a ser instalado na América Latina, atenderá primeiro ao Centro, parase estender posteriormente a Copacabana

GALPÕES
AV. RODRIGUES ALVES
Vendem-se 2, conjugados, e 300 metros da Rodoviária

Nôvo-Rio. Área total: 1 590 m2 (30m de frente x 53m).
Base: 400 milhões de cruzeiros, sendo:

200 milhões à vista
200 milhões em dezoito meses.

Estuda-se contra-proposta à vista.

Cartas para a portaria deste Jornal, sob o número P-79 344.
(P

deduza 10% de seu
imposto de renda

m
e transforme esses

% em novos lucros

fornecido pelaNôvo Rio
assegura-lho dupla vantagem
Você pode deduzir 10% do seu Imposto de Renda- (ou 5% do Imposto
de Renda de sua empresa, sem prejuízo dos outros benefícios fiscais)
para aplicá-los em ações que lhe. darão novos lucros e serão um esti-
mulo à Indústria e ao Comércio.
Aproveite esta oportunidade. Procure a Nôvo Rio. Que lhe mostrará
como se beneficiar desta vantagem. Que lhe dará o. Certificado de
Compra de Ações que o habilitará à dedução dos 10%. Que aplicará
de maneira lucrativa o seu dinheiro. Que, de acordo com a lei, ao
fim de dois anos, lhe devolverá em ações o capital empregado, acres-
cido dos dividendos e lucros.
Mas venha logo. O prazo para a aplicação, relativa áo exercício de
1966, termina em abril para pessoas físicas, ou antes, para pessoas
jurídicas.
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NOVO RIO
CRÉDITO, RNANCIAMENTO E. INVESTIMENTOS S.A.

Carta Patente n.» IU249.
Rua do Carmo, 27 - 4.« andar . Tel.: 31-5830*
Ed. Avenida Central-Subsolo-Loja 104 - Tel.: 32-0203

Oiretoria: - Carlos Lacerda, Presidenta - José Luiz de MagalhSes Lins, Vice-
Presidente - Mário Lorenzo Fernandez, Vice-Presidente - Antônio
Carlos da Almeida Braga, Diretor Superintendente • José Zobaran
Filho, Diretor - Carlos Eduardo Corrêa, Diretor.

VOLTA ÀS FILAS

O Coordenador do ccncur.so.
: Sr. Paris Barbosa, informou

que este ano as trocas dos
cupões da Série A estão revê-
lando um aumento de 30fo do
público em relação ao ano pas-sado. Explicou que o maior
prazo para as trocas êste ano
permitirá aos milhares de ln-
teressados a procura sem atro-
pelos de todos os postos da Se-
cretaria de Finanças espalha-
dos pela Cidade.

Durante os primeiro, dias
de funcionamento dos postos— quando a Operação-CEMI-
GUA Iniciou também a distri-
buição gratuita das cédulas a
todas as pessoas que recebiam
um envelope dos Seus Talões
—. Inúmeras pessoas voltaram
várias vezes às filas para re-
ceber as CEMÍGUAS, como
íórmula encontrada para com-
pletar mais rapidamente os 25
pontos necessários para cada
grupo de NCr$ 80,00 (oitenta
mil cruzeiros velhos) de notas

de vencia colocadas nes enve-
lo;:cs do concurro.
TÍTULOS

Um importante aspecto
Operação-CEMIGUA, além
promoção de vendas para o c<
m é r c 1 o. é o pagamento <
quantia acumulada através
papéis de grande valor no me
cado financeiro: as Obri j-.ee- .
Reajustáveis do Tesour vderais) c os Títulos Pro
vos do Estado da Guan
ambos de livre negociaç:
Bolsa de Valores, com cot
em continuo crescimento.

O hábito de operar coi
tulos públicos será estim
pela Operação-CEMIGUA
to ao público, criando
área nova de transação
papéis no mercado de cap;
Os ganhadores da Opera
CEMIGUA poderão, cor
quantia acumulada, viver
rendimento cios títulos que li<
serão entregues após a r?s
zação de cada sorteio de Se é
Talões.

Alcântara Machado mostra
no parque do Ibirapuera a
V Feira Nacional do Couro

São Paulo (Sucursal) — O paulista aproveitou a tarde
de ontem para visitar a primeira feira organizada est.
ano, no Ibirapuera, pela Alcântara Machado Empreendi-
mentos — a V Feira Nacional de Artefatos de Couro —,
que mostrará, até o dia 12, produtos de 15 indústrias de
10 Estados brasileiros.

A Feira abrange uma área de 20 mil metros qua-
drados, na qual se destacam os stands* áo Ministério da
Indústria e do Comércio, que expõem máquinas estrangei-
ras para o fabrico de calçados, e o da Casa Eduardo, onde
está o Museu do Calçado. O JB também está presente
com o seu stand, distribuindo exemplares e recepcionando
os industriais.
ATRAÇÕES DA FEIRA

Entre RS atrações da V Feira.
do Couro destacam-se os des-
files de moda estrangeira e na-
cional. A Maison Webe, de
Paris, apresentará um desfile
de alta costura francesa com
35 modelos em couro de Paul
Bignon. O desfile de alta cos-
tura nacional mostrará mode-
los exclusivos do Curtume Ca-
rioca, criados por Clodovil, Hu-
go Castelana, Jorge Farré, Cé-
sar Stra-gorodsk, Aparlcio de

Ronalda; Sper c Simone (li-
nha feminina), e na linha
masculina, Minelli.

Outra grande . atração é a
desfile A Bíblia organizado pe-la T_ .ntieth Century Fox a
constando de 40 modelos ins-
pirados no filme A Bíblia... no
Princípio. Os modelo., tra_idos
pela VARIG para o Brasil, fo-
ram criados pela íiguríüisu
Madame Finesse, e serão apre-
sentados por Miss Argentina
62, Miss Argentina 64, « qua-teo manequins Internacionais,

CLUBE FEDERAL
DO

RIO DE JANEIRO
EXCURSÃO À EUROPA - 1967

Saída — 5 de abril de 67
Volta — 12 de maio de 67

Em Jato "TURBOFAN" da IBÉRIA
Visitando: Espanha — Itália — Suíça

Alemanha — Franja — Portugal

FINANCIAMENTO ESPECIAL PARA OS ASSOCIADOS
INFORMAÇÕES:

Av. Rio Branco, 156 — Sala 339
Tels. 42-7940, 42-9436 ¦

Ç-jjf tw-smo (1/ p_s__o_N3 lida. 22-3928
ou no CLUBE FEDERAL' DO RIO DE JANEIRO

Rua Álvaro Alvim, 31 — 18." andar - Tels. 22-0676 • 52-5737
eu linda: IBÉRIA - LINHAS AÉREAS DE ESPANA

0%- PVCAQ K

(p

CHEGOU!!!
EU COMPRO ESSA MULHER.
VINTE E DOIS HOMENS E
UMA BOLA. A INQUIETUDE
UNIVERSITÁRIA. A NOITE
ESTRELADA.

Estes e muitos outros artigos
você vai encontrar em

Cadernos
brasileiros

JANEIRO-FEVEREIRO

N.° 39

JA NAS BANCAS E LIVRARIAS

Adquira seu exemplar e veja como é fácil ser assi-
nanfe. Rua Prudente de Morais, 129 - Ipanema -

Tel.: 47-9371
fr

•^X *-lfl(í ^rVr,^Ti^

MUTILADO »Sç3íV:;;:_*,:j'.-



LM-
Jornal do Brasil, domingo, 3-3-67, 1.° Cad. — f\

Varejo ameaça parar de vender todas as marcas de cigarros

i.

t.

.4": . .' ¦

fs. OS vendedores de cigarros
ú'estão no firme (propósito de

não mais comprar os produtos
da Companhia Sousa Cruz, se

j a fábrica continuar mantendo
f a reduzida margem de lucro
j para os varejistas, que rece-

beram com indiferença a de-
sobrigação de recolher 'o ICM
no ato de compra, beneficio
concedido pela Secretaria de
Finanças.' .'O loek-out dos varejistas-'•pudera agravar-se se n5o vol-
tar logo a margem de lucro
anerior, e estender-se a outras
fábricas, medida que os vare-
jistas consideram como eficaz
para' a Sousa Cruz reformular
os tpreços no atacado.

LUCRO E CAPITAL
¦<-i> ) -¦

¦* :> Varejistas de diversas cha-
«íjrutarias e estabelecimentos
lCongêneres afirmam que "o

•lucro de 10% é irrisório e não"Justifica o grande capital em-
•'Tpv^.-Nido, além de não cobrir as

!.sas com o pagamento de
• . dragados, impostos e outras
. í 'A'esas".-
í /"Js empregados da Tabacariate"'i,idres, por exemplo, disse-
C01! ;h que se não houver uma
Pa: Vjção satisfatória, as vendas
dor cigarros poderão acabar de
é ;í,pois os varejistas não pre-
õr 'í.idem trabalhar sem nenhum
lt ifro".
irvjos sindicatos patronais da

^dústria de fumo nos Estados
.a Guanabara e São Paulo di-

¦Jrulgaram nota sôbre o assunto,
dirigida aos varejistas e expli-
Jgandp a situação.

Diz a nota:
"De acordo com o regime tri-

bârio em vigor, os cigarros ío-
. ram taxados nas seguintes per-

centagens, com base no preço
do venda:

"IS '

fi
;,;;_:,

J:-pôsto de Produção 62.40%
P-eço do Fabricante . 25.60%
Lltaro do Varejista . 12 %

..Total  100 %

. Do Lnpósto de Circulação de
Mercadorias devido aos Esta-
dos e Municípios, o fabricante
eo varejista pagarão 15% sôbre
a parcela correspondente, ou
6eja 3.84% para o primeiro e'
1.8% para o segundo.

Assim, os fabricantes dispo-
rão de apenas 21.70% para sa-
tisfazer todos os custos de pro-
dução e distribuição e os vare-
Jistas terão um liquido de
10.2% para a comercialização
do artigo, calculado sobre o
preço de venda.

Estas condições foram fixa-
das por lei, de modo que são
inalteráveis. Entretanto, regis-
tramos com satisfação que os
interesses dos varejistas mere-
ceram consideração, porquan-
to a sua margem líquida de
lucro ficou praticamente a
mesma. As variações íoram
inínimas para mala ou menos,
dependendo dos impostos an-
teriores nos .vários Estados e
Municípios, concluiu a nota.

LUCRO NAO J_ O MESMO

Os varejistas do Café Pa-
lheta afirmam que "o lucro
não é o mesmo e que se náo
íor maior, como a de antiga,-
mente, cessaremos noSsàs ati-
vidades de vendedores de cl-
garros".

O lucro anterior era de
17,6% e agora é de 10,2%, o
que significa o seguinte lucro
líquido, em cada maço de ci-
garro, nas diversas categorias:

. .

Categoria Lucro
! CrS 250 .... Cr$ 25,50

CrS 300 .... CrS 30,60
CrS 350 .... CrS 35,70
Cr$ 400 .... Cr$ 40,80
CrS 450 .... CrS 45,90
CrS 500 CrS 51,00
CrS 550 CrS 56,10
CrS 600 CrS 61,20
CrS 700 .... Cr$ 71,40
Cr? 800 Cr$ 81,00

/tt B_M^TT_r^M__! ____
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SEMANAS
LABORATÓRIO
ELETRÔNICO

DE LÍNGUA DO

INSTITUTO BRASIL
- ESTADOS UH1D0S

Inicio das aulas.
20 de marco

Av. N.a S." de Copacabana,
.690.4.» and. Tel..57-1412
Rua México, 90 • 10.° andar'•'. Tel. 22-6013
Salas.com ar refrigerado
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TELEVISORES

PHILCO 23"
DE: NCrí 964,95

POR: NCr$ 649.00: yi *S

PHILIPS
MODELO 66 23"

DE: NCrS 1.030,00
POR: NCrS 639f00

TELEFUNKEN 23"
MODELO 66

DE: NCrS 1.050,00
POR: NCrS 596y00

ADMIRAL AQUARELA 13'<
DE.: NCrS 690,00

POR: NCrS 399,00 '

RÁDIOS
PHILIPS TRANSISTOR

DE. NCrS 82,80
POR: NCrS 49,00

PHILCO TRANSISTONE
MODELO 469 P/LIQA-LUZ

DE: NCrS 134,50
POR: NCrS 78,00

PRODUTOS WflLITfl
LIQÜIDIFICADOR

DE:,NCrS 72,30
POR: NCrS 39,90

BATEDEIRA DE BOLO
DE. NCrS 124,80

POR: NCrS 69,00

^WALITA MIX
DE: NCrS 48,50.

POR: NCrS 29,90
FERRO AUTOMÁTICO

DE: NCrS 46,80
POR: NCrS 24,00

GELADEIRAS
WESTINGHOUSE

MODELO DUPLEX
DE: NCrS 1.300,00

POR: NCr$ 790,00

CÔNSUL SUPER
9,6 PÉS

DE: NCrS 723,00
PÔR: NCrS 499,00

CÔNSUL SUPER LUXO
9,6 PÉS

DE: NCrS 795,00
POR: NCrS 549,00

CLÍMAX VITÓRIA REGIA
Í0.6 PÉS

DE: NCrS 621,00
.; POR: NCrS 447,50

PRODUTOS ARNO
LIQÜIDIFICADOR

DE: NCrS 69,00
POR: NCrS 39,90

BATEDEIRA
DUAL SUPER
DE: NCrS 94,60
POR: NCrS 59,00

ENCERADEIRA .
ESMALTADA

DE: NCrS 173,00
POR: NCrS 99,00

MOTOR PARA
MÁQUINA DE COSTURA

DE: NCrS 76,00
POR: NCrS 46,00

MAQUINAS DE
COSTURA

SINGER
PONTO DE OURO

DE: NCrS 270,00
POR: NCrS 149,00

VIGORELLI
5 GAVETAS

DE: NCrS 230,90
POR: NCrS 139,00

DIVERSOS

VIGORELLI ROBOT
GABINETE

DE: NCrS 506,90
POR: NCrS 296,00

VIGORELLI
SUPER ROBOT
DE: NCrS 803,90
POR: NCrS 470,00

RADI0F0N0S
SONORETÊ. PORTÁTIL
TOCA-DISCO C/4 VELOCIDADES

DE: NCrS 124,00
POR: NCrS 75,00

FOCÕES
ALFA

4 BOCAS

, DE: NCrS 134,00
POR NCrS 75,00
ALFA LUXO

4 BOCAS
DE: NCrS 163,40
POR: NCrS 98,00

?lILTPAlAR

ACORDEON
SCANDALLI

80 BAIXOS

DE: NCrS 460,00
POR: NCrS 199,00

PANELA DE PRESSÃO
PANEX
7,5 LITROS

DE: NCrS 22,00
POR: NCrS 12,09

PANELA DE PRESSÃO
PANEX

4,5 LITROS

DE: NCrS 18,40
POR: NCrS 9,08

MESA DE FÓRMICA
P/TV

DE: NCrS 56,10
POR: NCrS 19,00

VENTILADOR
DÍNAMO

MODELO BRITÂNIA 12"
OSCILANTE

DE: NCrS 143,40
POR: NCrS 99,00

VENTILADOR
ELETROMAR 10"

DE: NCrS 108,50
POR: NCrS 69,00

Você compra agora e recebe em 24 horas • São 18 lojas para servi-lo melhor!
CENTRO: Rua México. 163 o.ASSEMBLÉIA: Rua da Assembléia, 1Q4-A
o COPACABANA: Rua Siqueira Campos. 143-lojas 10, 11 e 12 (Super
Shopping Center) cr BONSUCESSO: Rua Cardoso de Morais,,68 e 68-A
° MADUREIRA: Rua Domingos Lopes. 795 o PENHA: Estr- Brás de
Pina, 96-A o MÉIER: Rua Arquias Cordeiro, 278 o CAMPO GRANDE:
Rua Viúva Dantas. 60-G e H o SÀO JOÀO DE MERITI: Rua da Matriz. 133

o NOVA IGUAÇU: Rua Otávio Tarquinio, 165' d CAXIAS; Av. Nilo Pe-
çanha. 207 a NITERÓI: Rua José Clemente. .7 a BANGU: Rua Ministro
Ary Franco, 35 a SÃO GONÇALO: Rua Nilo Peçanha, 14-Rôdo o
PETRÓPOLIS: Avenida ,15 de Novembro, 171 «• TERESÓPOLIS: Rua
Francisco Sá, 166 oNÍLOPOLIS: Av. Mirandela, 58 a e agora tani-
bém na rua URUGUAIÃNA, 154.
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RHONDA DESEMBARCA DE UM
CARAVELLE: ROMA AVIAÇÃO

íàm^^^-i._t»»» '''á^^ ''''¦¦' Ei W

A Alitalia, dentre us companhias de transportes aéreos européias.
i aquela que mais tem conduzido artistas cinematográficos. Aqui
vemos a inglesa Rhonda Fleming, desembarcando no Aeroporto da
Fiumicinp, Roma, ao lado de seu esposo, após a viagem a bordo

de um Caravelle

Slí''';.SnO illjãolllto
com Pelicano

O avião cargueiro da Air
France, que íoi batizado de
Pelicano e que começou ti
voar em fins de lütiã, revelou-
se um grande sucesso no trans-
porte cie mercadorias nos vôos
de longa distância, principal-ajente nas linhas entre Paris,
Mova Iorque e Montreal.

Embora a Air France tenha
destinado este gigantesco avião
liara a ligação Europa-Esiados
Unidos-Europa, êle é no encan-
lo utilizado em outras linhas
quando as' condições do tríife-
go assim o exigem como, por
exemplo, o transporte de 30 to-
neladas de tecidos.entre Paris
e Londres, o Circo de Moscou
de Paris a Buenos Aires, 15 he-
licópteros franceses de Marse-
lha a Caracas e 26 cavalos de
corrida de Paris a Moscou. .

Hora € meia para"checar" piloto
automático

.Um equipamento britânico que
reduz de 18 para 1,5 o tempo
necessário para checar o sis-
tema computarizado do piloto
automático dos jatos interna-
cionais vem de ser encomenda-
do pelos Estados Unidos.

Funcionando por intermédio
do fita magnética, o equipa-
mento conhecido como TRACE,
fei encomendado pela 

' 
Pan

American e Hawker Siddeley
Dynamics, de Hatfield, Londres.
A companhia americana Utili-
zará a aparelhagem para che-
cur os sistemas de piloto nu-
temático dos seus Boeings 707
na sua principal base de ma-
nutençáo, no Aeroporto John F.
Kennedy, de Nova Iorque.

Filme retrospectivo:

40 anos cie. avição

comercial

Quarenta anos de progresso
da aviação comercial, median-
te a utilização de aeronaves
que vão desde o Foltker F-7,
trimotor de 1927, até o Super
Sonic Transport (SST) do íu-
turo, são revividos num íilme
especial a ser exibido pela Pan
American World Airways du-
rante'a XXVII Exposição In-
ternacional de Aeroespaço. a
realizar-se em Le Bourget, Pa-
ris, no periodo de 26 de maio
a 4 de junho vindouros.

O filme, qüe terá a duração
de cinco minutos e apresenta-
ção numa área reservada pela
Pan Am dentro do Pavilhão
dos Estados Unidos, irá mos-
trar como a companhia expan-

din suas rotas e serviços atra-
vés da utilização de aparelhos
tais como o Silkorsky Ameri-
can Clipper, o Martin China
Clipper, o Boeing Yankee Clip-
per, o Boeing Strato-Cllpper e
a atual frota de Jet Clippers
tipos Boeing e Douglas.

BAC: Recorde dc
exportações em 19(>6

A British Aircraít Corpo-
ratioh atingiu níveis recordes
tie exportação em 1966. Du-
rante o último ano. as quatro
Divisões da British Aircraít
Corporation produziram aviões,
armas e sobressalentes num va-
lor de 128,3 milhões de libras
esterlinas, das quais .11,5 mi-
lhões de libras esterlinas (63%)
destinou-se ao mercado expor-
tador.

O total de 81,5 milhões de
libras em produtos exportados
entregues pela BAC em 1966
foi bem superior a cêrca de
1/3 de todas as exportações da
indústria aeroespacial britàni-
ca no período — igualmente
recorde — e que se situou em
200 milhões de libras e.sterli-
nas. O total de reservas de ex-
portação da empresa em janei-
ro findo atingiu 103 milhões
de libras esterlinas, valendo
lembrar que as cifras acima
excluem o Concord e a enco-

nienda de
Airways de
ven 500.

British European
18 BAC-One Ele-
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ara homens

i -Se você fôr assediado todos os dias por mulheres
assim, você agüenta a parada?
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2-Você tem coragem suficiente para enfrentar situações assim?
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Então você é o homem certo
para usar

Alert foi feito para homens. Homens mesmo.
Homens que gostam de mulheres e querem ter uma vida um poucomais emocionante.
Porque Alert estraçalha as mais enérgicas resistências femininas,
Elas inventam os mais absurdos pretextos para estar
ao lado de homens que usam Alert.
Simplesmente porque Alerttem um cheiro extremamente másculo.
Irresistivelmente másculo.
Vamos, experimente'Alert. As mulheres são adoráveis
e gostam de homens.
Homens mesmo.
E para casos especiais, quando Você encontrai maior resistência,
use todo o arsenal Alert - o diferente creme transparente
para cabelo, creme de barbear. loção após
barba, desodorante, talco ea irresistível colônia.
Mas; se Você se envolver em complicações que costumam : r.
vir com as mulheres, não nos responsabilize*
O problema é seu.
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Avião japonês exibido
no Rio

Está no Rio, tendo feito
quarta-feira última sua uri-
meira demonstração pública
durante 30 minutos, com a
presença de autoridades da
Aeronúutica e empresários da
aviação comerciai, o YS-11,
avião fabricado pela NAMC-
Nihón Airplane Manuíaturing
Company Ltd., construído no
Japão, e que 6 pelos entendi-
dos apontado como o substitu-
to aprimorado do DC-3. Ou-
tros acharam o aparelho pa-
xecido com o Convair.

Movido por duas turbinas-
hélices, o YS-dl não necessita
de muita pista para decolagem
e pouso, e, segundo testes fei-
tos nas Filipinas, porta-sa
muito bem em pistas de terra.
Com CO .passageiros conforta-
velmente instalados, a NAMC
compara-o, em sua aerodinâ-
mica, com o Super-Convair
C40, com capacidade para voar
durante «13 horas sem inter-
rupção e motor com autono-
mia para 50 mil horas de vôo.

O sistema adotado pelas ia-
bricantes japoneses do YS-11
eerá idêntico ao empregado

pelos fabricantes dos Dart He-
a-ald, isto é, demonstrações os-
tensivas e posterior arrenda-
uuento pelas empresas interes-
sadas, tendo sido a Hawaiian
Airlines Inc. a primeira a fir-
mar contrato nesse sentido; a
LANSA, empresa aérea perua-
na adquiriu três unidades, uma
das quais a que está no Brasil
e a primeira interessada ó a
Cruzeiro do Sul.

Motores RolIs-E.oyce
na preferência americana

O-primeiro trabalho dos mo-
tores a jato da "terceira gera-
ção", de tecnologia avançada,
fabricados pela Rolls-Royce
para enfrentar as árduas con-
dições das etapas de 20 mi-
rimos, nes voas "paraaa cio om-
bus", será propuisar o trans-
porte P-228, ora em construção
pela Fairchild Hiller Corpora-
tion, de Maryland, EUA.

O motor, o 'iTent by-pass
anunciado em setembro último
como o sucessor dos motores
Conway e Spey na década de
1970, apresenta uma economia
de combustível de 10% em re-
lação a qualquer unidade pro-
pulsora atualmente em serviço,
empuxo inicial de decolagem
de 9 730 libras. O E-228 será
o quarto avião Fokker-Fair-
child a usar motores Rolls-

Royce, sabendo-se que um v.
tal de mais de 400 Fokkj
Fairchild F-27 e Fairchild Hi
ler FH-227 a turboélice ei
ião sendo equipados com mo
tores da mesma fabricação.

Joven s com _iò25 <%o (lí
desconto nas passagens

O Sr. André Caraux, Diretor
Comercial da Air France em
Paris, anunciou a decisão da
Companhia de conceder uma
redução de 25 Si para os jovens
de 12 a 22 anos na compra de
bilhetes para qualquer cidade
da Europa e África do Norte.

Por motivo dessa, decisão, que
é válida sem distinção ds na-
cionaiidade e que permitirá aos
jovens brasileiros que forem a
Paris aproveitar-so de.ssa re-
dução no caso de visitarem ou-
trás cidades européias, a Air
France criou o Clube dos Jo-
vens no qual estes são auto-
màticamente filiados assim que
comprarem o primeiro bilhete
de avião; nesta ocasião eles
receberão um pequeno diplo-
ma (azul e dourado) que de-
pois lhes facilitará todos as
formalidades para emissão de
futuros bilhetes.

ISTo ar

\SETÉ MINUTOS VOANDO SOBRE
NOVA IORQUE

Os engarrafamentos de tráfego e conseqüentes demoras não mais
existem para os passageiros da Pan American World Airways, que
chegam ati Aeroporto Internacional John Fi Kennedy, dc iSova
Iorque, a bordo de um dos helicópteros da empresa, com capacidade
pura 25 pessoas. Durante 7 minutos apreciam a maravilhosa vista
panorâmica da soberba metrópole, antes de desembarcar no terraço
do Edifício Pan Am, 57 andares acima do coração da Manhattan,

A Switóair já distribuiu os
novos horários de suas viagens,
que entrarão em vigor a par-
tir do próximo dia 1 de abril.
Moscou, Bruxelas « Hélsinaui
são as novas escalas da em-
presa suiça, mencionadas no
horário em questão *** Fun-
cionando com eficiência no
serviço de imprensa e propa-
ganda da Alitalia, o Sr. Guido
Sonlno4"»* Sonino dispõe sem-
pre, em seus arquivos, de vasto
material relativo á sua em-
presa, à disposição dos homens
de imprensa e de outros in-
teressados que nesse sentido o
procurem'*» Ainda abertos os
trabalhos da Assembléia Geral
da VASP, o que está causando
uma certa estranheza'"'8 O Go-
vêrno acabou com a gratuida-
¦de de passagens aéreas para
parlamentares. Ao mesmo tem-
po, à custa do dinheiro do
povo, abriu um crédito de 3
bilhões de cruzeiros antigos
para financiar cs transportes
dos legisladores. Já fomos in-
formados, porém, que em virtu-
de do alto custo das passagens
aéreas, os 3 bilhões náo chega-
rão nem para a metade do pe-
riodo, razão por ciue está-se co-
gitando na duplicação da refe-
rida dotação: 6 bilhões. Agora,
o que houve, foi apenas uma
inversão: o Governo paga àa
empresas aéreas o que antes
era fornecido gratuitamente e,
logicamente,, êsse dinheiro está
saindo, a rodo, do bolso _&,
exaurido dos contribuintes.

0 AUTOMÓVEL CLUB DO BRASIL ENTREGA
o 144.° Volkswagen Zero Km. Equipado
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slantânet. da entrega ao prestigiado Deputado e MédicoUr. Pedro dos Santos Aelto rs sua dedicada
esposa, das chaves do seu Vollcs-1300, grenat, pelo Administrador da Carteira de Automóveis

EM FEVEREIRO A CARTEIRA DE AUTOMÓVEIS DO AUTOMÓVEL CLUB
DO BRASIL ENTREGOU 43 CARROS, UM CARRO E MEIO POR DIA, AOS

ASSOCIADOS ABAIXO.
TERMO NOME TERMO NOME TERMO NOME

535 Theófilo Góes Talle» 477 Ronaldo Augusto Frota No- 884 Gal. de Divisão Theofredo
596 Eladio Malcher Lima Sueira Lopes de Siqueira

523 Dr. Pedro dos Santos Netto 482 CaP- Alfredo Pinto Cabral 885 Adahyr Beranger Maceió

545 Ivan de Aguino Corrêa 413 Car]°' Augusto de Melo 886 Mussolini Silvino

594 Mário Schechtman 818 Renner Tonello 899 Cap. Júlio Roberto Cerda

616 Carlos Eduardo R. Moniz 837 Marlene de Oliveira Ca- Mendes

650 Dirce Affonso Ferreira mar9° N«ci™"'° 843 P'°f- >™"* Moreira Jor-
.... .. . _ . . . 847 Ricardo Augusto de Abreu 0ao
6i2 Mana Esteia Amaral '___.___:__ .. _
„.„ ...,„..,,.. 854 Luiz Medina Pinto Ferreira GRUPO PETROPOIITANO
069 Nonval Pinto Sobrinho , . , ,««...,..
„„„ „ , . ^,. . „. "e Andrade 100 Hilário Gonzalez Dominguez
080 Poulo de Oliveira Pinto 867 Antonio José FerreIra Car. Sobrlnhb

, 047 Luiz Marques de Oliveira va|ho 106 Csrlos Wemeck L 
^ u._

076 Lauro Augusto Jardim S68 Pedro leopoldino Bandeira bôa
061 Luiz Glaysman Arantes 123 Naldir José Stodler
030 Alfredo João Filho 874 Valdemar Bezerra do3 San- 139 Andrei Lony
316 Fernando Mogaldl Franco l0S 149 Alberto Couto Filho
351 Alaôr Francisco Caldas 879 '"ár'° d« Oliveira Carvalho ,86 New|on da Ara,.jo j^^
357 Dr. Dionisio S.Ü.Ú ce Cli- £s0 Oiear da Veiga Filho ,88 Dr. S!ciney Lu[s ^^

veira 881 Elirõbeth Vieira Ferrei/a lopes.

ATENÇÀO INTEGRANTES DO 1.° GRUPO DKW-RIO
Os qje ainda r.ao ssiinaram os contratos, comparecer com urgência* sede do clube. Abertas as Inscri^o-i

p.ua 2.° Grupo DKW-RIO e 1.° Grupo DíC.V-FETRÓPOLIS — Rua do Passeio, 90, das 8.30 ãs 20 00 lioras
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5 ¦¦ -." Advosados acham novo Palácio da Justiça ruim'
CENTRAL DO BRASIL

uma nova empresa de Irantportet com 109 -anos de tradição

i Conforme decisão da Administração Geral da
'FSA, aprovada pelo DNEF e pelos órgãos superiores

do Governo Federal, novos preços serão cobrados em

íodos Trens Suburbanos da empresa.

Na área do Rio de Janeiro, a paitir de 1-4-67,

d preço da passagem para Trens Comuns será de ..

NCr$ 0,15.

' Em São Paulo e Belo Horizonte os novos preços
i «orao adotados ¦ partir de 4-3-Ó7. Mo Rio de Ja-

teiro, em virtude das condições diffceis cm que a po-

pulação se viu colocada pelo racionamento de ener-

gia, pelas inundações e desabamentos do mês pas-
sado, a vigência dos novos preços foi protelada para

o dia 1-4-67.
A Administração da Ferrovia espera contar mais

uma veí com a compreensão' dos seus passageiros
suburbanos, tendo em vista que os novos preços são
resultantes do croscimento do seu custo operacional

como conseqüência dos recentes aumentos de salários.

<p

18.° aniversário
EIMO

A má localização das Va-
ras no prédio do novo Pa-
lácio da Justiça e o péssi-
mo acabamento do edifício
vém causando grande de-
cepção aos advogados, que
alegam prejuízos no traba-
lho de fiscalização do an-
damento dos processos em-Virtude da mistura de Va-
ras Cíveis, Criminais c de
Família.

As paredes dos cartórios
e gabinetes dos juizes estão
descascando, pois a pintu-
ra foi feita com material de
qualidade inferior, o que, no
dizer dos advogados, de-
monstra que o acabamento
do prédio foi executado sem

a menor preocupação de du-
rabilidade e vai causar no-
yas despesas.

LOCALIZAÇÃO

A preocupação de transfe-
rir rapidamente para o nô-
vo prédio o maior número
possível de Varas fez com
que o trabalho fosse reali-
zado sem o menor planeja-
mento. A experiência de vá-
rios anos de uso do antigo
Palácio da Justiça demons-
trou que as Varas Cíveis e
Criminais deveriam ser lo-
calizadas no andar mais
baixo, pois são as que maior
afluência de público rece-.

bem todos • os dias. Entre-
tanto, os organizadores da
mudança não adotaram a
fórmula indicada e passa-
ram a determinar locais di-
versos para a instalação dos
cartórios das Varas de dife-
rentes competências, o que
vem transformando o novo
prédio numa verdadeira fei-
ra. No primeiro andar ío-
ram instalados cartórios cle
pouca procura por parte do
público, enquanto nos dois
andares- superiores estão
misturadas Varas Cíveis,
Criminais e de Família.

São os efeitos de constru-
ção, porém, que maior irri-
tação têm trazido aos advo-

gados. Todos reclamam con-
tra a falta de cuidado na
aplicação da verba liberada
pelo Estado para o acaba-
mento do prédio, pois não
seria possível aceitar da em-
presa construtora a pintura
das paredes como está feita.
Três meses após a inaugu-
ração tôdas as pinturas es-
tão descascando e os peda-
ços de tinta caindo por ci-
ma das mesas dos juizes e
escrivães.

Outra coisa que vem me-
recendo criticas dos advo-
gados é uma sala — já ape-
lidada de sauna ¦— que não
tem janelas ou qualquer
outra abertura que permita

a entrada de luz e de ar. Oa .
advogados consideram in-s*.
crível que os responsáveis
pela construção tenham
aceitado um projeto nessas
condições, quando se sabei
que o Rio é uma cidadã
quente por natureza e qií-3;'
não .comporta um imóvel i
com cômodos sem ventilação]*'
O resultado do erro *&.'•
construção dessas salas ^è;'
que, sendo elas destinadâ|_,
aos oficiais de justiça, os*
serventuários não as ocupai»*
e ficam amontoados no meío?
dos cartórios, enquanto _|S5jsaunas foram transformas*
das .n depósitos de mate___
rial sujo e velho. «ass
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Cada Embalagem-Escolar contém um numero para concorrer ao sorteio
de uma viagem, para 2 pessoas-o contemplado e um acompanhante

1^^""-"v " Pe'a Cruzeiro do Sul, ida e volta, 15 dias, tudo pago, à cidade de sua
jP*- r^ preferência.

CANETA PREFERIDA
S ESTUDANTESÜ- 

fjiiriuiuncia.ompxuJor^ to: PELO CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR VOCÊ COMPRA A PRAZO PEIO PRECO A VISTA.J

|
|
Si

í
"V,

I



14 •— 1.° Cad., Jorpal do Brasil, domingo, 5-3-67

Pastor acusa DOPS e SNI de perseguir líderes religiosos
K
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GELADEIRA PROSDÓSCIMO TV - SEMP ESPLANADA I- #7
9 pês. Super- luxo. Aproveitamento De mesa. Som frontal, tela de 39
total da porta cm. Em Marfim ou imbuia.

w39NCr$ Uilj;/ MENSAIS NCrJ *», MENSAIS
Cr$ 35.000 — ENTRADA 000 Cr$ 44,600 — ENTRADA 000

44'-
TV-EMPIRE BONANZA 23"
Sintonia automática, som frenla. em-
Hi-fi. Jacarandá ou marfim

339NCrJfsl, MENSAIS
Cr$ 43.300 — ENTRADA 000

F0GAO COSMOPOLITA
Bicolor, 4 bocas

790, MENSAIS
Cr* 7.900 — ENTRADA 000

MAQUINA DE COSTURA
LEONAM BLUETTE
Móvel c/ 5 gavetas

6209 MENSAIS
CrS 6.200 — ENTRADA OOO

¥3y I

lll

GELADEIRA CLÍMAX VITÓRIA REGIA
10,6 pés - 3Ò0 litros, linha reta, fecho magnético

NCr$ 3 V° MENSAIS
.Cr$ 31.000 — ENTRADA 000

VENTILADOR ARNO 12"

9603 MENSAIS
Crj, 9,600 — ENTRADA 000

ELETROLA PORTÁTIL ANDRILLÜ

870j MENSAIS
Cr$ 8.70O — ENTRADA 000

tNCr$25,35MEHSWS 
B^BfTl-..O,»... 

| -«TRADA.., 
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DORMITÓRIO FRANCÊS
Modarnissimo, 4 peças. Marfim ou
caviúna

CONJUNTO CONTOUR
Miss Guanabara. Todo «m íormiplac,
5 peças

NCr$ 12,5° HENSaiS
Cr* 12.500 — ENTRADA 000

l\| I f K "• ¦1*Qf||!or^iaJ_______B|f\,
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tmom DE ENTRADA!
DORMITÓRIO BÉRGAMO
Riquíssimo, todo em caviúna. Alta-
mente funcional, com bastante aa-
veteiros

NCr$35f15 MENSAIS
CrS 35.150 — ENTRADA ODO

OFERTA ESPECIAL
Poltrona cama

WiWÊÊÊèèllil ¦¦- >¦

\ A. 

NCr$ «• MENSBIS
Cr$ 5.050 — ENTRADA 000

(¦¦¦¦ BBBn e os
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SOFA-CAMA PEROLIZADO
Todo em Vulcaespuma, maravilhoso
cetim perolizado, rosa ou azul

NCrJ
CrS 17.400

17-4° MENSAIS

POLTRONA PEROLIZADA
Forma com o sofá um conjunto de
alto luxo

— ENTRADA 000
8,20

NCrS W, MENSAIS
CrS 8.200 — ENTRADA 000

Wí-BÈÍ**-*

SALA NOVA CRUZEIRO
Buffet com fundo em belíssima fôr-
mica vermelha, 8 peças

30
MENSAIS

— ENTRADA 000
NCr}
CrS 24.300

24,

w/rfafrioÉm™ CENTRO
Rua Uruguaiana
Av. Passos
Av. Marechal Floriano

COPACABANA

PENHA
RAMOS
MADUREIRA

.CAMPO GRANDE
NILOPOLIS
N. IGUAÇU

S. J. MERITI
CAXIAS
NITERÓI
SÀO GONÇALO
BRASÍLIA
TAGUATINGA

NAL LIQUIDAÇÃO NAS LOJAS OE MADUREIRA E era isoACO

O DOPS, o DFSP e o SNI
estão exercendo grande pressão
policial contra um grupo de
pastores e lideres religiosos da
Igreja Evangélica, denunciou
ontem o pastor Domício Pe-
reira de Matos, Presidente do
Síncdo Presbiteriano da Gua-
«abara.

Esclareceu o pastor que as
atividades de pressão dessas
entidades policiais estão sendo•facilitadas, 'em alguns casos,
até mesmo por denúncias de"elementos reacionários", cuja¦mentalidade -provocou a recen-
te perda do Instituto Macken-
zie, em São Paulo.
PERSEGUIÇÃO

Após lamentar a encampa-
Çãc, pelo Governo paulista, da
tradicional escola protestante,o reverendo exemplificou a
perseguição policial aos lideres¦do protestantismo brasileiro
com a prisão do Sr. Valdo Cé-
sar, que ficou sete dias inco
munlcável numa cadeia da Vila
Militar.

Informou que o Sr. Valda
César é um líder de muito
prestígio por suas atividades
no Conselho Mundial de Igre-
jas, e que tem viajado por vá-
ries paises realizando estudos a
participando de congressos paraapontar a responsabilidade da
Igreja em face dos problemassociais.

Erisou que, sendo êsse tra-¦ balho desenvolvido dentro do
espirito ecumênico, pastoresda nova geração da Igreja ten-
tam mostrar que o ecumenis-
mo não é uma união organi-
co-estrutural, mas uma unida-
de espiritual em que todos os
cristãos se envolvem como res-
ponsáveis pelos problemas do
inundo.

DIFICULDADES
Essas atividades vêm sendo

dificultadas pr inrópalmente
pela reação e incompreensão
da nia conservadora de men-
tajidade fundamentalista, que
não aceita o espírito do ecume-
1-ismo, procurando de todas as
formas obstar a ação dos no-
vos líderes.

As tentativas de -impedir a
divulgação da nova posição
cristã têm sido tão extrema-
das e injustas qu_, em alguns
casos, as autoridades do DOPS
e do SNI recebem as denún-
cias através da representação
oficial da Igreja, que aponta
seus próprios filhos como es-
querdistas ou comunistas —"o
que é uma coisa muito dolo-
rosa".

Disse o pastor- Domício ds
Matos que essa luta continua
com o objetivo de modificar
estruturas não políticas, e sim
exclusiva mente eclesiásticas,
detalhes esses que os ngen-
tes do DOPS e do SNI preci-
iam entender.

PREOCUPADOS
Como Presidente do Si-

nodo Presbiteriano da Guana-
toara tenho tomado conheci-
mento das perseguições poli-
ciais movidas a alguns pasto-
res e lideres da Igreja Pres-
toiteriana, sendo a recente pri-
eão de Valdo César apenas um
detalhe no conjunto.

A verdade é que ft quase
Itotal maioria desses pastores e
líderes estão apenas preocupa-
dos com a responsabilidade so-
ciai da Igreja, não tendo ne-
nhuma espécie de ligação com
o comunismo. O trabalho quo
eles realizam na Igreja, para
fazê-la sensível aos problemas
humanos, é o que se pode cha-
mar de uma autêntica campa-
nha anticomunista, a exemplo
do que vem fazendo também
no setor da Igreja Católica o
Incansável padre Hélder Cã-
mara.
CONSERVADORISMO

O pastor Domício de Matos
considera o grupo conservador
da Igreja multo mais culpado
pela perseguição policial aos li-
deres religiosos que ns autori-
dades do DOPS e do SNI "por-
que estas estão apenas investi-
gando as denúncias desses ori-
ginais delatores".

A seu ver, os conservadores
ainda se encontram na cúpula ¦
do presbiterianismo pelo fato
de conseguirem se eleger para
êsses postos graças aos votos
das congregações do interior,"justamente onde o reaciona-
crismo de toda espécie é mais
acirrado";

SURDEZ
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"VEDETTE" VlEHHJ.T0l.if
.. .E exatamente como o vêem;
MODERNÍSSIMO!
Embutido no molde do

seu próprio ouvido.*
Honestamente anatõmico.in-
visível. Um segredo. Venha
vè-Io. Sem compromisso:
Demonstramos. Trocamos.

Vamos a domicilio.
FACILITAMOS.
HERMES FERNANDES S.O.
RIO: Av. Rio Branco, 133-18.* and.

Tel.: 42-9740

AG.NCIA DO
JORNAL DO BRASIL o*

FARÁ ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS

«UA |OSt Dt A.VAKENCA. J7-_0|A
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Visita aos pontos
turísticos exige

e coragem

A BARREIRA AMEAÇA A PEDRA m CAMINHO

cuidado
Quem pretende visitar os lo-

cais turísticos do Rio, de au-
tomóvel, deve ter muito cui-
dado: as estradas de acesso
sâo estreitas e estão muito mal
conservadas, sem muros de pro-
tteção, parcialmente obstruídas
cm diversos pontos pela queda
de barreiras. Além disso, o po-
Ticiamentb é dos mais defi-
cientes.

O abandono é a caracterlsti-
ca principal também dos pró-
prlos pontos turísticos, domi-
nados pelo capim e cercados
por montes de detritos. Na Vis-
ta Chinesa caiu parte da amu-
rada de proteção e a Secreta-
ria de Obras, ao invés de re-
construí-la, optou pela solu-
ção-mais simples: colocou o
aviso Cuidado, Perigo.

AVENTURA DA FLORESTA

Percorrer atualmente a fio-
resta da Tijuca é uma vercia-
deira aventura, porque os seus
caminhos estão quase intransi-
tá veis. O asfaltamento, íeito no.
início do século, é irregular,
com ondulações e grandes bu-
xacos.

Os motoristas que já conhe-
cem a estrada limitam-se a ir
até a Cascatinha, logo no ini-
cio da floresta. O recanto, po-
sem, está em péssimo estado.-
Além disso, a pequena ponte
que passa sobre o rio formado
pela cascata ameaça ruir. Há,
um restaurante de segunda ca-
tegoria que cobra preços de
primeira: até um picolé da
Kibon custa mais caro, pois é
vendido a NCrS 0,35 (trezentos
e cinqüenta cruzeiros antigos).

O policiamento é feito pela
PM, das 6 às 18 horas. Quem
quiser ver o belo espetáculo da
Cascatinha iluminada artlfi-
cialmente à noite fica sujeito
aos assaltantes.

Quem continua, na direção
da Capela Mairinque, encon-
tra, ipoucos metros depois da
Cascatinha, profunda racha-
dura rio lado direito da estra-
dá. O trecho, de 10 metros, é
protegido por uma frágil amu-
rada de troncos. À noite, êsse
ponto representa perigo de vi-
da para os motoristas.

O caminho para a Gruta de
Paulo e Virgínia, além de es-
buracado, está enlameado, com
barreiras caídas, obstruindo
parcialmente a pista e outras
ameaçando desabar. Depois do

. restaurante dos Esquilos, o
melhor mesmo é voltar. Uma
enorme pedra, poucos metros
depois do restaurante, caiu na
pista e alguns metros adiante
mais duas estão por cair.

A pitoresca Praça do Bom
Retiro, a 600 metros de altitu-
de, dispõe de água potável, ins-
talações sanitárias, pequeno
bar e balanços e gangorras,
mas está inacessível: Ruiu uma
ponte no estreito caminho que

¦ leva à praça e as obras de re-
construção prosseguem moro-
Bas. As vezes, decorrem dias
sem que apareça um só ope-
rário.

Também não é de bom senso
¦ ir até o Mirante do Exceísior,

pois, além da péssima conser-
vação da estrada, há, rampas
e curvas muito fortes. Visitar
o Açude da Solidão é perda-de" tempo: está transformado
numa poça de água suja, cheio
de detritos.

Os jardins da Avenida Éd-
son Passos, no Alto da Boa Vis-
ta, continuam abandonados,
com o capim crescendo junto
aos trilhos dos bondes. As cal*
çadas continuam cheias de la-
ma, sobretudo próximo à Cas-
cata da Saudade.

CORCOVADO
Para quem vai ao Corcovado,

os problemas começam a partir

do n.° 926 da Rua Almirante
Alexandrino. Detritos, pedras e
areia dificultam o trânsito no
trecho que é muito estreito. O
DER promove obras de solidi-
íicação da enconsta e à noite
não se avista uma placa avi-
sando que á passagem é só para
um veículo. A partir da Nun-
ciatura Apostólica, as curvas
tornam-se acentuadas e há di-
versos trechos perigosos sem
amurada de proteção.

A Estrada das Paineiras, a
seguir, é bem asfaltada, mas
também se ressente da falta
de amuradas de proteção e ds
acostamentos. Ao invés de mu-
ros de proteção, junto a uma
curva, perigosa, próximo ao
Viaduto Padre Debret. foram
colocadas cinco grandes pe-
dras em fila, que ocupam mela
pista. Os veículos trafegam nas
duas direções num espaço mui-
to estreito.

O Corcovado continua apre-
sentando dificuldade de aces-
so para as pessoas idosas: as
escadas. Para se chegar ao
monumento, sobe-se o equiva-
lente a cinco andares. A maio-
ria dos turistas — sobretudo
os americanos — só agüentam
ir até o restaurante, e voltam
reclamando da "péssima qua-
lidade da comida" que lhes ê
servida.

O acesso ao mirante de Do-
na Marta é razoável, mas so
convém visitá-lo quando o tem-
po estiver firme, pois do con-
trário os soldados da PM não
aparecem por lá. Depois da
campanha dos jornais sóbre a
onda de assaltos, devido à íal-
ta completa de policiamento, a
PM resolveu destacar um guar-
da para lá durante 24 horas
por dia. Como não há, no en-
tanto, qualquer abrigo què os
proteja contra uma chuva
eventual, os soldados nem apa-
recém se o dia amanhecer
ameaçador. O Mirante, de on-
de se pode ver a Lagoa, as
praias do Flamengo, Botafogo,
Ipanema, Leblon, o Pão de
Açúcar e o Corcovado, talvez a
vista mais linda do Rio d. Ja-
neiro, nem sequer parece um
ponto de atração turística. O
capim já está praticamente en-
cobrindo toda a vegetação ti'a-
tada e já ruiu a grade que pro-
tegia os visitantes do grande
precipício.
VISTA CHINESA

A Estrada Dona Castorina,
que dá acesso à Vista Chinesa,
está na mesma situação das
outras: esburacada, com.bai--
reiras ameaçando desabar e
sem amuradas de proteção. Os
problemas para o motorista co-
meçam na Rua Pacheco Leão,
no Jardim Botânico, que nem
«sequer é asfaltada, tornando
difícil o acesso.

Os assaltos são constantes,
pela falta de policiamento. A
única indicação de Polícia, na
Estrada Dona Castorina, é uma
velha casa abandonada, amea-
çando ruir, que tem a inseri-
ção "Polícia — Posto Policial
n.° 3".

A Mesa do Imperador, foi
absoluta falta de condições, es-
tá praticamente esquecida pe-
los turistas, ela que já. foi um
dos pontos preferidos para pl-
queniques e até partidas debi-
xiba ao ar livre. O local, além
de mal conservado, tam bém
não oferece a mínima condição
de segurança como acontece ao
longo de toda a estrada da Vis-
ta Chinesa, que lhe dá acesso.

VMMURÚ AMENOS
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agora você multiplica os milhões dos seus talões
É grátis...
Você ganha a
CÉDULA, ao fazer
suas compras nas
lojas e nas embalagens
dos produtos
que patrocinam a
OPERAÇÃO-
CEMIGUA. ,

É fácil...
A CEMIGUA tem
valores de 1, 5 e 10
pontos. Junte 25
pontos e coloque-os
no envelope de
"Seus Talões
Valem Milhões" para
cada NCr$ 80,00
de notas de compras.

É ótimo...
Com isso você, além
dos prêmios normais
de "Seus Talões
Valem Milhões",
ganha a Bolada
CEMIGUA, que
cresce todo dia.

A FORMIGUINHA
NÃO PÁRA

O público será
informado pelo
COMUNICADO N.° 2
da OPERAÇÃO
CEMIGUA, na
próxima semana,
sobre a nova relação
de lojas que. já
receberam
CEMIGUAS para
distribuição.

Procure saber, nas
lojas de sua
preferência, como
ganhar mais
PONTOS-CEMIGUA.

CEMIGUA
7 _t _^- ¦:
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; CÉDULA
_:«M(-ION««A
: DA GIMN ABARA

Reconheça por este
símbolo as lojas
que distribuem
CEMIGUAS.

EXIJA CEMIGUA NAS LOJAS DE SUA PREFERÊNC!
iN'a estrada que leva ao Mirante Santa Marta o muro caiu
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Rm da Urca Economia reúne excedentes e ™wf2*2ÍE£í£
nao ve água
há 21 dias
.. O abastecimento de água na
Rua Manuel Niobei, segundo
Informaram ontem moradores
da Urca, está Interrompido M
21 dias c, apesar das justifica-
tivas da CEDAO, que culpa a
falta do energia e as obras no
Guandu, continua normal em
todas ns ruas adjacentes. Na
area abastecida pelo Forte São
João hil bastante água.

Na Rua Manuel Niobei, com
exceção dos moradores dns ex-
tremidndes, as famílias s ã o
obrigadas a recorrer ao Force.
A CEDAG, chamada para nov-
malizar o abastecimento, ii)«
formou que o racionamento de
energia elétrica continua afe-
tando as bombas. Todas as
demais ruas da Urca têm água
ém abundância, sobretudo na
Rua Cândido Gafíree. cujos
moradores podem até esban-
Já-la lavando calçadas.

Areia Branca
quer ônibus
sem vexames

Os moradores em Areia
Branca e Belford Roxo, no Es-
tado do Rio, estáo reclamando
contra os maus serviços pres-
tados pela empresa Viaçáo Ca-
Tavele, pois a desorganização
nos horários é total e muitas
vezes os passageiros são abau-
donados na Presidente Dutra,
cm conseqüência do defeitos
mecânicos nos veículos.

Os usuários da única emprê-
sa que serve à Cidade de Areia
Branca freqüentemente ficam
mais de uma hora nas filas es-
perando pelo ônibus, que ao
encostar no ponto final provo-
ca cenas de selvageria, porque
os homens, na ânsia de conse-
guir lugar sentado, agridem as
senhoras e crianças.

Belém recebe
oficiais
americanos

Belém (Correspondente) —
Num avião especial da Mari-
nha dos Estados Unidos che-
gou ontem a Belém o Coman-
dante da Zona de Defesa do
Atlântico Sul, Contra-Almiron-
te George Bris Koch, chefian-
do uma comitiva de 18 oficiais
norte-americanos. Ontem mes-
mo êle íoi homenageado pelo
Consulado Americano desta
Capital e pelas autoridades do
Estado e possivelmente irá a
Manaus.;

resolve sobre acampamento
Dispostos a acampar em frente à escola

que os recusa, os 134 excedentes da Faculdade
de Ciências Econômicas da Universidade do Es-
tado da Guanabara vão-se reunir às 18h30m
de amanhã, no Diretório Acadêmico, e decidir
se a medida será adotada no dia seguinte.

Apesar dos preparativos pr.ra a concentra-
ção Já estarem sendo feitos, os excedentes acre-
ditam que o Reitor Haroldo Lisboa da Cunha
enconire unia solução para o aproveitamento
de iodos, "já que existem na Faculdade salas
que são utilizadas para íins que poderiam ser
consolidados".

VAGAS DIMINUÍRAM

Ao contrário de 1966 — quando o número
de vagas foi.de 130 — êste ano, para os 500
candidatos inscritos, havia apenas 100 vagas.
O critério adotado para aprovação foi o se-

guinte: Português e Matemática (eliminató-
rias): nota mínima três e oito na soma das
duas; História: nota diferente de zero o can-
didato estaria aprovado. 234 candidatos satls-
fizeram as exigências. " -

Os excedentes de Ciências Econômicas ofe-
recém algumas sugestões ao Reitor Haroldo
Lisboa da Cunha para que todos sejam aprovei-
tados: liberação de verbas para dinamização
das obras da Faculdade; o aproveitamento das
salas que e.stão sendo utilizadas para outros
fins; construçáo de salas no terreno da Fa-
culdade e o apoio do corpo docente para que
no horário disponível à, tarde, haja aula.

Com todos os excedentes matriculados, a
Faculdade de Filosofia da Universidade do Es-
tado da Guanabana abre amanhã, ás 18 horas,
o ano letivo de 1967, com uma aula inaugural
sôbre a expansão do conhecimento e a forma-
ção do professor, a cargo do Professor Noguei-
ra Pinto.

Na Faculdade de Filosofia da Universidada
Federal do Rio de Janeiro, entretanto, os alu-
nos comparecerão amanhã às aulas sem conhe-
cer os horários, e só depois do dia 10 se ini-
ciará o ano letivo para o 1.° ano. O movimento
na Faculdade, ontem, era dos mais intensos,
pois os vestibulandos de Matemática, pelo 11.°
dia consecutivo, procuravam'em vão saber quem
se havia classificado.

DESAGRADO

O descontentamento quanto ao critério de
classificação a ser adotado pelo Diretor era ge»
rál, e os estudantes confessavam-se dispostos a
"ir às últimas conseqüências para ter conhe-
cimento do número dé pontos de cada um dos
aprovados, pois só 81 compareceram ã prova
de Física, mas 91 tiveram nota em Inglês,
prova que foi realizada depois".

O Diretor da Faculdade, Sr. Raul Bitten-
court, passou agora a fazer uma série de res-
trições ao trabalho da imprensa, inclusive prol-
bindo todos os funcionários de prestar qual-
quer informação, "pois o noticiário que vem
eendo publicado é altamente desfavorável".

Vigília no Recife é por notas
Recife (Sucursal) — Os vestibulandos da-

Universidade Federal de Pernambuco acampa-
ram ontem em frente à Reitoria para aguar-
dar, em vigília, os resultados dos exames rea-
lízados há mais de um mês e até agora não
divulgados.

Ao saber do acampamento, o Reitor Mu-
rilo Guimarães advertiu as estudantes de que
não permitirá a entrada deles no prédio e que"lá fora é com a Policia", adiantando- que o
atraso deve-se ao reexame dns 8 mil provas dos
3 700 candidatos.
INTRANSIGÊNCIA . . V: ?

O Reitor advertiu também os estudantes
de que não cederá na sua decisão de não per-
mitir o acampamento, e que nenhuma medida
visando forçar, a rápida divulgação dos resul-
tados surtirá efeito, "pois todos sabem que a3
1 800 vagas serão preenchidas".

Terminando, o Reitor destacou que a rei-
vindicação dos estudantes dè acompanhar a
correção das provas "é uma idéia absurda que
abre o caminho para, logo mais, exigirem cuidar
da correção de suas próprias provas".
FLUMINENSES

Niterói (Sucursal) — A exceção da Facul-
dade de Direito — onde as admissões estão
suspensas pela Justiça — as matrículas na Uni-
versidade Federal Fluminense serão encerrados
íimanhã, quando a Reitoria passará a apurar
o número exato de excedentes.

O Reitor Mnnuel Barreto Neto reiterou sua
recomendação aos diretores no sentido de quo
se interessem pelo aproveitamento do maior nu-
mero possivel de vestibulandos não classificados.

O que mais preocupa o Reitor, no caso dos
excedentes do vestibular unificado da Univer-
sidade Fecieral Fluminense, é o problema da
Faculdade de Medicina, onde os excedentes não
terão, pelo menos de imediato, a mesma sorte
dos de outras faculdades, beneficiados automà-
Ocamente pela evasão de vestibulandos para o
Estado da Guanabara.

O Reitor Barreto Neto, entretanto, admita
que esses excedentes possam ser aproveitados,
ainda êste ano, na Faculdade de Medicina, que
está sendo organizada no Município de Campos
para integrar a Universidade do Norte Flumi-
nense, recém-criada por iniciativa particular.O aproveitamento dos excedentes de Medicina
de Niterói na Faculdade campista se faria me-
diante convênio da UFF com a UNF.

DIREITO

Por sua vez, excedentes do vestibular do
Direito da Universidade. Federal Fluminense-
anunciaram que irão, em comissão, amanhã, ao
Gabinete do Reitor Barreto Neto para comu-
nicar-lhe que o Colégio Salesianos de Santa
Rosa pôs algumas de suas salas à disposição
de um grupo de educadores, com o Professor
Liad de Almeida à írente, pai-a a instalação
ali, provisoriamente, de um Curso de Direito.

Para amanhã a Reitoria espera a decisão
judicial sôbre o concurso de habilitação paraingresso na Faculdade de Direito, tendo como
quase certo que ela será favorável à reabertura
das matrículas, "porque a denúncia de quebra
do sigilo de parte das questões de Latim não
foi confirmada pela Comissão de Inquérito ins-
tituída para apurá-la".
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A Escola. Argentina constituiu-se num perigo para as crianças, por omissão do Governo

i Vila vê sua
escola no
abandono

Constrangida e envergonha-
da pelo péssimo aspecto da Es-
cola República Argentina —
onde há paredes rachadas, vi-
gas à, mastra e o chão está co-
berto de limo — a direção do
estabelecimento cancelou, fcsto
ano, a tradicional festa do ini-
cio das aulas, à qual sempre
compareciam o Embaixador ar-
gen tino e altas personalidades.

A situação cia E-icola — que
constitui um perigo permanen-
te para as 2 235 crianças que
lá estudam — foi dada como
caótica por um gxupo de enge-
nheiros da Secretaria da Edu-
cação, em agosto do ano pas-
sado,-mas até agora nada íol
íeito para repará-la, embora
os técnicos- tenharfi, advertido
que as chuvas poderão causar
danos Irreparáveis, a ponto de
provocar a suspensão das aulas.

' A OMISSÃO

A Secretaria de Educação jã
recebeu um oficio da Diretora,
pedindo tinta, maçanetas para
as portas (arrancadas por al-
guns moradores da extinta fa-
vela do Esqueleto),-calhas, que
a escola até agora não possui, e
operários para a realização doa
reparos. Mas tudo o que a Se-
cretária de Educa-ção providea-
eiou, até agftra, foi tinta. E Ga
professores perguntam "de que
vale o revólver se êle não tem
bala?"

Os pais, diante do estado pre-
cario da Escola, já tentaram se
cotizar para providenciar os re-
paros necessários. Chegaram
até a comprar um pequeno par-
que para os seus filhos, "porque
n Secretaria de Educação diz
que não tem verba especial pa-
ra parques de escolas".

O CAOS

O número de salas naquele
estabelecimento é 30, todas em
péssimo estado de conservação,
apesar dos esforços da Diretora
que providencia, diariamente,
a limpeza geral "pelo menos
para dLsfarcar".

Das 62_ turmas, apenas 14 es-
tão funcionando. Enquanto is-
so, a freqüência dos alunos cai:
os pais resolveram que só mnn-
darão os filhos à, aula depois
do dia 14. Acham que é melhor
para os filhos nãot er aula ne-
nhuma do que receber ensina-
mentos pela metade.

o BANCO NACIONAL DA HABITAÇÃO «nancio..
à COOPERATIVA HABITACIONAL

DA GUANABARA LTDA. cumpriu | prometido,
a COPÍL - Construtora Oliveira Pinto Incorporadora Ltda. construiu

e pS COOPERATIVADOS jã^ apoiaram... É assim que

FAZ A CASA
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B ^ s^° ESTES OS FELIZES PROPRIETÁRIOS
Sra| kHoracy dos Santo»
IB Bnalda de Albuquerque

Ponte de Queiroz
¦H ilanderson Pinto
MBÂ Atdemar G. da Silva
^H Alcina de Souza
^H Raimundo de Queirot
KS leda Salvadoi
HB Arl!i(.'nio Maux
SS .!osó de A. Coutinhij
^É .losé da -Silv.i
«H Marlito Gomes
¦B Noé Menezes
Bi Álvaro de Moraes
IML Jorge V. Sobrinho
^a Luz! N. Amoedo
a», Sérgio de S. Bastos
tB, Dark Pimentel

¦' •¦¦¦ 
^ Oswaldo Mesquita

ÍÈSm Êste é mais um conjunto residencial que entre-
gamos aos nossos cooperativados, com prazer

e orgulho. <$•??? ??#######<###-^####-###
Prazer em, uma vez mais, podei-mos.fa-

zê-4o antes do prazo previsto. ??????
Orgulho por, também uma vez mais, ve-

rificar que continuamos prestigiados por
aqueles dos quais dependemos, mais diretamente,

para a consecução dos nossos objetivos: O BANCO
NACIONAL DA HABITAÇÃO, que, seguindo- a politi-
ca habitacional do Governo, reforça a cada dia o apoio
que nos presta, provando, por seu lado, que é, na rea-
lidade uma instituição que cumpre a suá finalidade - casa
própria para os brasileiros;<#>###-f###H|,^f.#.f,f.##»#>##
A COPIL - Construtora Oliveira Pinto Incorporadora
Ltda., que colaborou decisivamente para esta nova vi-
tória, concluindo, antes do prazo, as 100 casas do Con-
junto Tome de Souza; e, sobretudo, os nossos coopera-

.tivados, cuja coníiança em nossos trabalhos muito nos
incentiva. 4-#-<f f'-t#'t###*-t",*###>##-1s>*#*#'##'t'*-'f,#*
Tanto é assim que, tendo entregue, em 1966, três con-
juntos em São Cristóvão, Parada de Lucas e Todos os
Santos, totalizando 444 unidades residenciais, já em 1967,
sem contar com as 100 casas do Conjunto Tome de
Souza, entregaremos 1.574 outras, divididas entre dois
conjuntos no Engenho Nóvo, e Outros em Bonsucesso,
Andarai, Lins de Vasconcelos, Cordovil, Méier, RiO Com-
prido, Madureira, Ilha do Governador, Niterói e Jaca-
repaguá, isto sem falar nos já projetados para a Tijuca,
Cordovil, Inhaúma, Ilha do Governador, Méi.er, Lins,
Jacarepaguá e Centro. *#-t###'f>'#'#-###-####-#'t>#'<l'**
Tudo isso, o que já realizamos e o muito que estamos
por realizar, devemos principalmente aos nossos coope-
rativados. No esforço para levar a cabo as nossas rea-
lizações - e dentre elas se inclui o Conjunto Residén-
ciai Tome de Souza - foram eles os grandes vitoriosos.
E, aos vencedores, as chaves. 4»*###>#^###***4*4 ?

,t&4&i* ivà&jí /í£ií£&&v .'-t>£J*S- -S>"

Darcy M. Modesta
Paulo C. da Fonseca
Alice Vieira
Joventina Peçanha
Joana l,r,mbi-rtini
Jacyra A. Vieira
Francisco Apolinario
Nizeth Lima
Godoíredo da Trindade
Luiz B. de Lima
José -P. Garcia
Raimundo Q. da Silva
Eclvaldo de Jesus
Dorcelino de Oliveira
Manoel R; da Liu
Francisco Gurgel
Raimundo da Rocha"Lzequiel 

de Seixas
Osmar da C Paulo

Sebastião f. de Abreu
José do Nascimento
Therezinha B. Falcão
José V Silva*
Sllvano B de Souza
Altair Lisboa
Antônio F Novo
João Monteiro
Armando S. Monteiro
José E. L. Mattos
Angel B. do Boníin F.u
Alexandre Olivares
Kdna Lucia Amaral
Francisco M. Vilela
Maristela L. Monteiro
Wanda A. da Silva
Marilio A. da Silva
Mercedes B. de Souza
iiciniiuio G. Rangel

Aiyino dos Santos
Edío Baiuiinl
Antônio F. S. Oliveira
Acrl9Ío de Oliveira
Adão B. da Silva
Manoel I. Ribeiro
Waldemar P. Chaves
José A. dos Santos
Yvonne F. Monteiro
Euclides Gonçalves
lUlo Di Sarli
Lucllia Souza
Homero de Carvalho
Idalino dos Anjos
Nelson Linhares
Josias Ferreira
Alcyrde Carvalho
Luzia R. Alves
Agnmaldo Tawars»
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COOPERATIVA
HABITACIONAL
DA GUANABARA LTDA.

Autorização N.° I
do Banco Nacional
da. Habitação

Ary F. da Silva
Watdemiro Falcão
Vinícius Zamprogno
Augusto L. da Silva
Cpcilia A. Pinto
Manoel dos S.' Coelho
Wilson da S. Belém
Umbelma das D. Lima
Jorge Pimentel
José E. Santo Jr.
Antônio B. de Souza
Fernando M. Alves
Severino dos Santos
Therezinha Gonçalves
Alcirio Duarte"Waldemar Ferreira
Etelvina P. da Silva
Carlos de Lima
Renato CapeUanl
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Polícia perderá dinheiro que arrecadava com o lenocínió
Crime da Barra cia Tijuca
completa 2 meses mas os
assassinos estão soltos

O assassinato de Milton Martins Branco, Ilca dos
Santos Fernandes e o menor José completa hoje dois
meses e a Polícia ainda não conseguiu localizar os crimi-
nosos, fipesar de concluir logo rio início das investigações
que eles eram Douglas Marcos Guimarães, Orlando Alves
Ribeiro e Antônio Ribeiro.

Por causa da demora o Promotor Paulo Bandeira de
Melo íoi designado pelo Procurador de Justiça para coor-
denar as sindicâncias e forçar o empenho dos agentes
das Delegacias de Homicídio e da 12.a Delegacia Distrital,
que praticamente tinham parado as investigações.

NOVA FASE

A primeira conseqüência da
nova íase do inquérito íoi o
reinicio das diligências. Alguns
detectives da Delegacia de Ho-
micldios íoram a Caxias deter
uma mulher que talvez saiba
bnde estão os criminosos, pois
segundo uma denúncia Douglas
íoi visto naquela Cidade.

A pista anterior desapareceu
no Paraná quando tinia cara-'vana de detectives cariocas não
conseguiu comprovar a denún-
cia de que Douglas e seus com-
panbeiros estavam no interior
dó Estado. Concluíram os po-
liciais que se realmente eles es-
•tiveram por lã partiram sem
.deixar vestígio, encaminhando-
se provavelmente para o Rio'Grande 

do Sul com a intenção
de atravessar a íionteira.

Como desde o dia do crime a
Policia considerou certa a par-
ticipação de Douglas Marcos
Guimarães, o único progresso
íeito até agora foi a identifica-

ção dos seus cúmplices, Orlan-
do Alves Bibeiro e Antônio Ri-
beiro. Há suspeita de que éíes
eram membros de uma pode-
rosa quadrilha interestadual
especializada em furto de car-
tros, tráfico de entorpecentes,
lenocínió e falsificação de do-
cumentos. A prisão dos três,
portanto, além de solucionar o
crime da Barra da Tijuca, po-
deria esclarecer vários crimes
considerados insolúveis c ainda
levar à, prisão outros crimino-
sos.

PROBLEMA

Agora que o Inquérito toma
novas feições, com um promo-
tor coordenando as ações poli-
ciais, o problema da Polícia
parece ser o mesmo dos primei-
xos dias, ou seja, localizar cri-
núnosos que sendo peritos na
falsificação de documentos pos-
slvelmente continuem ainda
no País, escondendo-se sob
identidade falsa.

Os policiais corruptos do Rio
deixarão de arrecadar iun to-
tal de cerca de NCr$ 
1 000 000,00 (um. bilhão de cru-
zeiros antigos) por mês, segun-
do cálculos dos assessores de
João Batista Lima, o Lima tios
Hotéis, que, revoltado, por ter
¦tido o escritório vasculhado
pala Polícia federal, resolveu
suspender os pagamentos com
que assegurava proteção poli-
ciai para a exploração do le-
nocínio.

Em represália à decisão de
¦ Lima — que escíi desaparecido
desde o seu encontre com os
agentes federais, na íiltima
sexta-feira — a Delegacia de
Costumes, onde o ambiente é
de grande apreensão, anunciou
para hoje uma blitz em vários
hotéis, especialmente na Barra
da Tijuca, e que será "a maior
de toda a história policial".

VISITA INESPERADA

A Policia federal surpreen-
deu João Batista Lima, sexta-
feira, com uma visita ao seu
quartel-general, na Rua Barão
de São Félix, onde o chamado
Rei do Lenocínió mantém mais
de 40 hotéis.

O sigilo em torno da ação
foi rigoroso, e apenas a cúpula
do Departamento Federal da
Segurança Pública tinha co-
nhecimento da diligência. Os
escalões inferiores apenas vie-
ram a saber do que se tratava
á hora de deixar a sede da
Policia federal.

Quando os policiais entraram,
Lima procurou argumentar,
afirmando que não havia ne-
cessidade de uma atitude da-
quelas. Os agentes, entretanto,
não se deixaram envolver pela
possibilidade de suborno, e pro-

cederam a um exame mlnucio-
eo das gavetas e prateleiras do
escritório.

Em poucos minutos foram
encontradas diversas irregula-
rldades nas escriturações dos
contadores de João Batista Li-
ma. O material foi conduzido
a Polícia Central, e Lima pro-
testou, ameaçando convocar
seus amigos influentes do Go-
vêrno estadual e do federal.

VINGANÇA

Desejando vingar-se, Ij 1 m a
suspendeu o pagamento das
importâncias côm que costuma
subornar mensalmente delega-
dos, comissário*, detectives e
até alguns políticos, entre os
quais o Deputado Sami Jorge,
seu velho amigo. Diz preferir
o prejuízo a "perdoar traições".

Vários de seus hotéis passa-
ram, a partir de ontem, a exi-
gir a identificação dos fre-
qtientadores. A medida deter-
minou queda em 50% no mo-
vimento de seus estabeleci-
mentos, fato a que não dá
maior importância agora, pois"só a vingança me interessa".

NASCE A FORTUNA

Explorador do lenocínió há
mais de 20 ano."-, no Rio, Lima
chegou ã Guanabara, proce-
dente da Bahia, para ser sol-
dado da Polícia, de onde íoi
imediatamente acusado da
exercer atividades de apanhtt-
dor junto ãs exploradoras do
baixo lenocínió.

Ao longo destes vinte anos,
João Batista Lima acumulou
uma fortuna calculada em
mais de NCr$ 20 000 000,00 Í20
bilhões de cruzeiros antigos),
só em imóveis.

Homem de grande tino co-
mercial, embora analfabeto,
Lima se deu conta de que a
constituição do uma rede de
hotéis seria o caminho da
prosperidade para um explora-
dor de lenocínió.

Auxiliado por policiais cor-
ruptos, políticos e alguns mi-
litares da reserva inescrupulo-
sos. tornou-se em pouco tempo
o dono absoluto da rede de ho-
téis suspeitos do Estado. Em-
bora seja o dono de 80% deles,
seu nome não consta de qual-
quer registro.

Para tornar-se mais eficien-
te em seu trabalho, importou
especialistas neste tipo de ne-
gócies, trazendo diretamente
de La Corufia vários emprega-
dos espanhóis, que hoje de-
sempenham a- função de ge-
rentes em praticamente todos
os seus hotéis. '

NEGÓCIO RENDOSO

O lenocínió é uma das for-
mas mais lucrativas de expio-
ração do crime no Pais. Esta
hoje tão difundido quanto o
contrabando, o furto de auto-
móveis, o jogo do bicho e o
tráfico de entorpecentes.

Nos hotéis, que lesam o Es-
tado em grandes somas, pro-
venientes de impostos não pa-
gos; o processo' é simples e ob-
jetivo: os casais entram, rece-
toem as chaves, pagam adian-
tado. Por duas horas de alu-
euel de um quarto sem qual-
quer condição de higiene, co-
bram-se NCrS 10,00 (dez mil
cruzeiros antigos).

Quando o quarto tem condi-
ções melhores — e Lima íoi
quem introduziu grandes me-

lhorias nos hotéis — o aluguel,
pelo mesmo tempo, pode custar
até NCr$ 20,00 (20 mil cruzei-
rose antigos). Neste caso, os
aposentos dispõem de água,
quente fria, toalhas e lençóis
limpos.

Pode-se assim íazer um
cálculo da soma, que arrecada
Lima mensalmente, dispondo
de 300 hotéis funcionando 24
horas por dia. A natureza e a
complexidade crescente do ne-
gócio levou Lima a expandir
seus serviços, e hoje êle é um
próspero comerciante no,ramo
de lavanderias, por exemplo.

O BENFEITOR

Cada vez mais poderoso, Li-
ma possui de fato um circulo
de amigos influentes, e é hoje
benemérito de várias institui-
ções dé caridade. Passou a
praticar boas ações e chegou,
recentemente, a, oferecer abri-
go em seus hotéis para as víti-
mas das enchentes.

Há pouco tempo, foi ao Pa-
lãcio Guanabara, a fim de ofe-
recer ao Governador Negrão
de Lima um cheque de NCr$
10 000,00 (dez milhões de cru-
zeiros antigos) para, os flage-
lados e desabrigados com as
últimas chuvas.

O Governador, entretanto,
alertado para o perigo que o
lato representava, recusou a
oferta. Lima íicou magoado,
pois, "embora chefie uma qua-
drllha de espanhóis," 6 brasi-
leiro, e mais do que brasileiro,
baiano.

Os preços du iimiidnefm
sao os mesmos

pelo Crediário mi
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GRANDE VENDA ESPECIAL DE MARÇO
Tecidos finos e exclusivos: Em suas lojas do

Centro e de Copacabana

O

MODAS SPORT
Confecção Esmerada por preços arrasadores:

Somente em Copacabana

VENDAS A PRAZO:
SEM JUROS
SEM FIADOR
SEM ENTRADA

Rua Gonçalves Dias, 31
Av. Copacabana, 750-B

Vestido Baby-took
•ostciivpódo e pique: jíâo

Oe 29.900- por 13.900

Amorélas estampadas :
drões niotiçrnos.

De 4.500 oor 2.900
Suràhsí > com: .niodornos : es-
tampada'

'-. De 
3.904 por 1,900

Vestidos» em JK liso

De 27.000 por 11.900 Baby-do.I 
- ,m opal. com

7 .¦'-. •¦..¦::,-.¦, :.-/¦!;>:¦¦.: ¦" graciosos; enfeites.,'¦:¦:'¦' De 
4.590 por 2.900

Calcai ,l,,rl, i àlflo; .»-
i^», • d.<o cm,* i.u-.tkrno. Camisola em opala-com íiptí.
ÉMl^ Do 9.900 par 5.900 cações bordadas.

j; ,:.*¦ y$jm Meiasi.rendadas . lnde.í?i,Woiâ. :

jJÈ De 2.000 por 1.SOO

: " '''"'" x '"'^ 
W&yy

Rádio Tamura
ÍJrà^H<>4Cá6i!2a, acifiipsciOíiatio:

poi 99.000
óu envio m

Batedeira Walita "Ml
misturador - batedor . di
-'triíurador - t10 a 22fl W

De 43.900 por 29.9

iTYy :y-0oYí
¦. YYy¦¦¦¦ ¦¦'¦¦¦¦¦ ¦ v ¦¦"
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Bolsa rKelson'; •,

i.2oo poi 4.700

HOTEL INTERNACIONAL DO GALEÃO

SERVITECS/A.
A SERVITEC S/A., comunica a todos os

seus colaboradores diretos e indiretos, que en-
cerrará as vendas de cotas de participação do
Hotel Internacional do Galeão, no dia 30-3-
1967.

A presente decisão foi tomada em virtu-
de de já estar a construção do Hotel em final
de conclusão e a COZINHA CENTRAL em plenofuncionamento, com toda a sua produção de
alimentos super-gelados já vendida a hospi-
tais, bancos e indústrias da Guanabara.

Aproveitamos a oportunidade para agra-
decer aos nossos cotistas a confiança com quesempre nos honraram.

SERVITEC S/A
A DIRETORIA

77. £, ¦ 
¦.¦¦¦¦¦..¦¦¦yy.y.yyy

• Sbantung-de tõics modaniasí
- ?:;:l|l. 'Dc 3.S00 por T.900

Saias, em Tergal - fijntaM;; •
:%'.ÓiÍ«s |riiod et no S,: '_¦'¦

De 15.900 pai 7.9QO

Saia cru Shantung • i-jcgr.iue
1Êffi_WÊ_-tà0 

'¦'-¦Oül '.13SP011IO

De 15.900 poí 9^900

gf^nirtho JK - 
'listrado 

úlàniá

Se 39.900 por 19.900

¦¦ -- -
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MÓVEIS E ESTOFADOS
Tri-Cáma - :3 Camas em um
único movei, com IrÔs colchões -¦'
durável, - prática o econômica.
Oo 215.000 por 188*000

.sni. a|é .20.paitsmfíiwos .mfiilsais

CAMA E MESA
: Jogo de toalhas-'•Váíam(>ad'pa,':

nará banheiro.. 4.: peças, yáfiâs-
: tTC.T^s; . ¦ •' ¦ * ¦-.'¦_'' ' '¦:': "v

De 22.000 por 15.900*
G.iiarriiçAo para mesa -. da_--[¦¦.

\ntto_•.-•: Jiáilraz, tam. 1 ,2i)a 1,^0 c/ú
:,güárdai-.,i|)0S;::'^'.,:;;':

- De 3.700 por 2.700
Pano - d* copa - »m t-icido

. absorvenie e vários desenhos.

De 890 por 490
Morim D. Pedro II,-: Peça
com 10. metros em. tecido de
ótima qualidade. 

'.

:; ^ De 10^00Í por ¦7.900
(a peçaj¦

Secador de cabelo "Si

jet'*- - todo cròmado * ar t_|í|çita" .
io . estolo em napa. -ÍP

por 55.900

Conjuntos de short - lisos e
estampados para mentrtasde 1
à 12 .tnos,. .: ¦:¦¦¦¦'*

De7.490e 10.990por 2.900

Camisolas de Jersey de Ny-
lon . com. detalhes de. renda -¦
de 2 à 12 anos. '7:'Y-
Do 4.490 e 7490 por 2.900

Camisas para meninos em
vários;padrões - de ¦_ a...12

>;àncs.
¦De 3.490 e 8.990 oor 2.900

Camisas ém.malha com de-
senhos -cores {ir,*n6S..

De 2,900 por 900:

Geladeira: Cônsul - 300 jilras
:'íitodê!o 67.

49,000:

yApr^eiiel.Y^: yy-:y- y- "-:.
vomprv muito dt» uma res

¦íe mio fw preocupe vom dinheiro j0y'./À 
SOLf 1ÃO ií £g

4'sumi. í SUO PEMIXIXO.
CARIOCA - "LORiANO - MADUREIRA
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Ladríío cjue age de farda
volta a ser denunciado

A Srta. Aida Albuquerque de-
Castro, residente na Bua Amé-
rico Vespúcio, 53, em Enge-
nheiro Leal, reafirmou ontem
que continua sendo coagida
pelo Sargento Luís Baibalho,
eeu vizinho, que vem destro.-
indo sua residência e íurtan-
do uma série de materiais de
construçfio.

Apresentando várias escoria-
ções sobre o corpo, disse qua
os ferimentos foram provoca-
dos pela mãe do sargento, dona
Ana Ferreira de Oliveira, que
invadiu sua casa na última
sexta-feira, após haver denun-
ciado o seu filho e o detetivo
Teixeira, da 2fl.° Delegacia
Distrital, à imprensa.

, POLICIA CENTRAL

Certas de que não seriam
atendidas na 29.° Delegacia,
onde o detetive Teixeira traba-
lha, a Srta. Aida e sua mãe
íoram ontem à Policia Central,
onde receberam a recomenda-
ção de voltarem à Delegacia
Distrital, para apresentar sua
queixa.

Dona Brasilina, mãe da quei-
xosa, disse que, se nenhuma
providência fòr tomada, hia
segunda-feira ao gabinete do
Secretário de Segurança pedir
providências contra a omissão
da Polícia em não apurar os

crimes praticados contra «ua
família pelo sargento • pelo
detetive Teixeira, grande ami-
go do militar.

O sargento Luís Berbalho
contestou os acusações e disse
que sua vizinha, que " tem ma-
nia de implicar com todo mun*
do", será chamada à Justiça,
para provar suas insinuações,
pois não tem necessidade da
"andar apanhando telha e U-'
jolos velhos na casa dos ou-
tros".

ASSALTO

TJm homem que se apresen-
tou como lustrador de móveií
na casa do Sr. Antônio Ribei-
ro da Silva — Rua Ana Nérl_,
2 003 — assaltou-a, levando cêr-
ca de NCr$ 3 000,00 (três ml-
lhões de cruzeiros antigos), en-
tre jóias e dinheiro, após con-
quistar a confiança do proprie-
tário.•Enquanto o Sr. Antônio RI-
beiro da Silva e sua família
se ocupavam com vários afa-
7,ares em sua casa, o assaltan-
te arrombava um cofre qua
se encontrava a cabeceira da
cama de um dos quartos, pa-
i-a em seguida fugir. A 25.a
Delegacia Distrital foi cienti-
tficada e age Ipara capturar
o ladrão.

Delegado vende caro
proteção a bicheiros

Um grupo do banqueiros de
jogo dc bicho que explora a
contravenção nos subúrbios de
Bonsucesso, Ramas, Olaria e
Penlia ameaça fechar suas
fortalezas na próxima semana,
porque o delegado Agnaldo
Amado, recentemente nomeado
para a 21." Delegacia Distrital,
vem exigindo NCr$ 2 500,00
(dois milhões e meio de cru-
zeiros antigos), para que o jogo
funcione livremente.

Informava-se, ontem, em tó-
das as seções policiais dos su-
búrbios que os banqueiros —
Elias Naval, Antônio, Juvenil,
Neca, Moreno, Moleque 51 e
Rachado — procuravam agir a
ílm de que o delegado Agnaldo

Amado fosse convencido * re-
duzir suas pretensões.
QUEM É AGNALDO

A 21.* Delegacia Distrital,
para onde foi transferido o po-
licial, é conhecida por situar-se
em uma área onde é muito
alta a incidência da contra-
venção. O delegado Agnaldo
Amado, segundo se informou,
tem seu nome incluído em uma
lista de punições a ser divulga-
da antes do próximo dia 15.

Este policial já foi demitido
da Polícia, a bem do serviço
público, mas conseguiu voltar,
mais tarde, após uma série da
gestões na Justiça, com a mo-
bilização de inúmeras pessoas'
influentes.

- '-'.•>»»&*. .vísiEsf

A DECLARfiÇÜQ DO SEU IÜPÔSTQ OE REÜOã
IU /o para as pessoas físicas

w /o para as pessoas jurídicas
O dec.-Lei n.° 157 lha permite aplicar
10% (pessoas físicas) ou.
5% (pessoas jurídicas) do
seu impòsio da renda através do

aiRMOWIIKB
<$>

h

emitido pela
, COMPUNHA DE CRÉDITO.

I Fiii&HCUMESJO E 1NVESTIMEIIT0S.
empresa associada ao
Banco Aliança do Rio de Janeiro S/A
O Banco dos bons serviços
Completos esclarecimentos podem ser obtidos 't.f

PRAÇA PIO X, 99, 7/ ANDAR - FONE: 23-5911

—f-

FOGO
NA ROUPA

na

BolBías
Calças compridas.
Saia JK forrada _
Saia JK criança»
Blusa BANL0N
Vestido JK forrado _
Bolsa de couro
Calcinha HELANCA
Blusa RH0DIELA_
Conjunto RH0DIELA
Sapato criança

I1¦
I

CrS NCr$
. 1.900 1,90
.2.900 2,90
.1.000 .1,00
.1.000 1,00
.4.900 4,S0
.5.900 5,90
_900 0,90
.7.900 7,90
.9.900 9,90

1.000 1,00
Maio HELANCA criança _ 3.900 3,90
Maio HELANCA adulto _ 6.900 6,90
Anágua NYLON 1.900 1,90.,

E outros milhares tle
artigos pelos menores

preços da cidade (_
;.Oportunidade;;
ijspecibU V

NOVA IGUAÇU

Ãy;-ffcS:Copacabana 613- _'Poftó]4- -'¦:,
Av. N. S.Copacabana 1213.
.'.¦ ^os-o-o: a :f:.
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A CONDIÇÃO PRIMITIVA Abandono da Li

receber visitas, última imposl-
ção do administrador, que pre-
tende iniciar amanhã a remo-
ção dos cegos, "para acabar
com o problema definitiva-
mente".
O APELO DESESPERADO

Uni panelão de sopa jogado
sobre um balcão no refeitório
do edifício principal da Liga,
com seu conteúdo praticamente
intacto, "pois isso não pode ser
chamado de sopa e sim lava-
gem" — de acordo com a opi-
_nião dominante dos 60 cegos
que ali vivem —, era o único
alimento que existia ontem no
velho casarão.

O Govêmo do Estado não dà
sequer café preto pela manhã,
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O mato cresce em torno da Liga dos Cegos e já chega a invadir as suas dependências SÁBADOS'. DAS 8 ÀS 1 1 HORAS •
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ga dos Cegos
va internos ao desespero

para o desjejum dos internos
da Liga. Ao meio-dia, se a co-
mida varia, "é batata, com ba-
tata, macarrão com macarrão,
arroz e feijão", e de noite sem-
pre há um nôvo panelão de
sopa que será jogada fora no
outro dia, quando chegar a
sopa nova.

Há.dois cegas que estão tu-
berculosos, vivendo entre os
companheiros. Não podem
mais trabalhar: o primeiro
chama-se Antônio Alves e está
com 60 anos e o segundo ó
Amaro José Marques Pereira,
de 78 anos, um carioca quo
mão tem família, "nem sequer
uns tostões para mandar lavar
minhas calças". Eles deveriam
estar hospitalizados, mas o res-
ponsável pela administração da
Liga tem conhecimento da si-
tuação e até hoje nada fêz para
resolver o problema.

Mandar lavar as calças tal-
vez seja para o velhinho cego
tão importante quanto um
prato de comida ou cs reme-
dios que necessita com urgên-
cia, mas nem isso pede ser con-
seguido do administrador, uma
figura messiânica que entra
tôdas as 11 na sede da Liga
e só vai às 13h, depois de ter
aplicado as novas torturas que
imagina durante a noite, con-
tra os ceguinhos.

A última delas foi a proibi-
çao total da entrada de fami-
liares dos moradores. "Isso
não acontece nem na cadeia",
disse um deles, cuja mãe foi
obrigada a esperar duas horas
na porta, ao sol, ató que o ad-
ministrador resolvesse chama-
lo. Ontem, a revolta e o deses-
pero dos cegos traduziram-se
num apelo ao Marechal Caste-
lo Branco, "para, que faça al-
guma coisa por' nós, antes de
sair do Governo".

A RECORDAÇÃO DE
OUTROS TEMPOS

O pedido desesperado de
providências ao Presidente da
República justifica-se porque,
no ano passado, algumas mu-
lheres que morani no bairro e
freqüentam a Igreja do Cristo
Rei auxiliavam os cegos a vi-
ver. Elas telegrafaram ao Ma-
rechal Castelo Branco e a Le-
gião Brasileira de Assistência
realizou uma intervenção
branca na Liga, que resultou
em algumas melhorias.

Além desse pequeno periodo
em que o Govêmo federal aju-
dou os cegos, a única recorda-
ção boa que todos têm é das
senhoras da Igreja, "que ío-
ram como mães para nós, mas
nos deixaram para forçar,
com isso, o Governo do Estado
a tomar providências. Infeliz-
mente o resultado foi terrível
pois agora todos os culpados

Até 1964, a Liga funcionou
bem. Havia trabalho para cs
cegos em suas oficinas, comida
boa e limpa, feita na cozinha,
uma barbearia, uma farmácia,
e até a primeira banda de mú-
sica formada exclusivamente
por cegos. Um mau adminis-
trador — que se chama Hélio
Carvalho Lima e é apontado
pelos cegos como "o canalha
que destruiu tudo" — acabou
transformando a Liga de Pro-
teção aos Cegos do Brasil num
processo que tramita na 10.»
Vara Cível.

Suas oficinas foram fecha-
das e lacradas — os lacres já
íoram .violados pelo menos
três vezes, de acordo com o
testemunho dos cegos — e até
a barbearia está com suas duas
cadeiras apodrecendo, sem uso,
enquanto os cegos sáo obriga-
dos a pagar a um barbeiro
para cortar-lhes o cabelo no
pátrio da instituição.

Apesar de tudo, os cegos
afirmam: "Não queremos que
o Governo nos dê nada não,
mas ponha aqui uma adminis-
tração que abra de nôvo as
oficinas e nos ajude a traba-
Ihar, orientando a administra-
ção. O que queremos é traba-
Ihar e não nos tomar índlgen-
tes." Todos os apelos feitos à
Secretaria de Serviços Sociais
resultaram inúteis.

O Governador Negrão de Li-
ana esteve na sede da Liga no
dia 8 de novembro. "Êle pas-
sou a mão por meu ombro —
disse um deles, pedindo para
não ser revelado o nome, com
medo de ser expulso pelo atual
administrador — e prometeu
que a situação estaria resolvi-
da até o fim do mês." A opi-
nião geral entre os cegos é que"éle resolveu mesmo, mas íoi
nos expulsar daqui".

O RETRATO DO
ADMINISTRADOR

Para os cegos, o General da
Reserva Manuel Carlos Souto
Neto, Presidente do Conselho
Estadual para o Bem-Estar
dos Cegos, é na realidade "o
presidente do conselho esta-
dual para o mal dos cegos",
por ser o responsável direto
por tudo que está ocorrendo
na Liga.

Autoritário e mesquinho, na
opinião dos cegos, que oapon-
tam como "interessado em
cumprir o desejo das autorida-
des estaduais de nos expulsar
daqui", o administrador não
manda sequer lavar os
lençóis do dormitório, que es-
tão empilhados sobre duas ca-
mas quebradas, num dos dois
quartos, que existem ao fundo
do .prédio. Neste quarto, dorme
um tuberculoso, numa cama
em que os lençóis, aparente-
mente, nunca foram brancos.
Na escuridão de suas vidas, os
cegos não percebem detalhes
desta natureza. Para eles, o
problema maior é a comida.

É difícil imaginar um pane-
lão de sopa parecido com o
da Liga dos Cegos. Há muito
tempo que éle serve ao seu
íim, diariamente, sem ser la-
vado, fato constatado pelo in-
terior de suas bordas: há uma
grossa casca de sopa velha e
apodrecida grudada no pane-
lão.

Além do esquecimento, a su-
J'eira. Além da angústia de
nfto ter dinheiro sequer para
mandar lavar as calças, a cer-
teza de que não há possibili-
dade de ganho na oficina que
tem as portas lacradas. Além
da fome, a doença .quase irre-
mcdiavel. Além do desespero
a certeza de que "do Governo
do Estado, não adianta esperar
nada". A esperança está no
apelo ao Marechal Castelo
Branco, que da outra, vez; deu
resultados positivos.

Do Governo do Estado, alémda promessa não cumprida pe-lo Governador Negrão de Li-ma, há essa passagem depri-
mente a registrar: o Procura-
dor-Geral do Estado, Sr. Li-
no Sá Pereira, disse a um dos
cegos, sobre a Liga, que "o
Governador não quer nada,
com vocês porque cie não queríazer dali outra renarticão pú-
blica".

O desespero desse cego já
ultrapassou a fronteira do mé-
do pelas represálias do admi-
nistrador e pediu que seu no-
me fosse divulgado, "porque eu
Irei depor em qualquer Inquéri-
to que o Presidente da Repú-
blica mande abrir para acusar
estes criminosos". Seu nome ó
Gusmão Constantino de Pau-
la, 29 anos, capaz de manejar
uma máquina de íazer vas-
souras (fêz vários cursos "que
custaram dinheiro ao Governo
mas que agora não me adian-
tam cie nada") e, como seus
companheiros, está desespera-
do.

A AMEAÇA IMINENTE

A partir de amanhã, o Gene-
ral Manuel Carlos Souto Neto
pretende iniciar a remoção dos
cegos para outras instituições
do Governo, para que eles sejam
afastados de lá definitivamen-
te, conforme explicou ontem a,
assistente social Maria Helena
Campista, uma das auxiliares
do administrador da Liga quo
ajudou a fazer um levantamen-
to para ver quem precisa de
asilo e quem pode trabalhar.

Alegando que "aquele local já
está até cheirando mal, pois os
cegos não se limpam direito,
por não ver que estão sujos",
a assistente social procurou
justificar a medida de íôrça
que o administrador pretende
tomar contra os moradores da
Liga, apoiado, segundo suas
afirmações, num Alvará expe-
dido pelo Juiz da 10.a Vara
Cível

Depois de fazer um breve re-
¦lato — que cenfü-mou as afir-'
mações dos cegos — sobre as
causas da situação atual da Li-
ga, a Srt.a Maria Helena Cam-
pista di.se que "nós nãop ode-
anos fazer nada por eles porque,
primeiro, precisamos tirá-los de
lá. Depois, providenciaremos a
troca das camas e dos lençóis.
Existem até ratazanas lá den-
tro'V acrescentou a auxiliar do
General Manuel Carlos Souto
Neto.

— A maior parte deles — ex-
plicou a moça com um ar ino-
cénte — vende bilhetes, por-
tanto, tem renda própria, logo
mão precisa de auxílio do Esta-
do. De mais a mais, a Liga cs-
tá com dividas terríveis e o
único recurso que resta ao Pre-
sidente do Conselho Estadual
de Defesa dos Cegos — CEDEC
— (cargo exercido pelo General
Manuel Carlos Souto Neto e ra-
zão de sua nomeação para De-
positário dos bens da Liga, pe-
10 Juiz da 10.» Vara Civel) é li-
quidar logo o restante dos bens
da Liga, pagar as dívidas e de-
pois ver o que sobra — disse ela
tranqüilamente, depois de ex-
pllcar que "é mais fácil encon-
trar o General no horário das
11 às 13 horas, porque depois
êle sai e náo volta mais".

O DESPREZO TOTAL

Rua Uruguaiana
Av. Passos
Ay. Marechal Floriano

Tudo está trancado — desde a farmácia até as ojicinas — e os cegos não sabem para quem apelar
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Abertura da Via Dutra para
veículos leves é criticada

TRABALHO NA SERRA

A decisüo do DNER de libe-
rar amanhã o tráfego de
veículos leves pela pista de
cie .cida. da Via Dutra, no sen-
tido São Paulo—Rio, está, sen-
do considerada precipitada por-
eme nas próximos dias a estra-
tia terá que ser totalmente in-
terd-tâdá para que sejam subs-'i-tuidos os 'bueiros entupidos
oue passam per baixo do as-
falto

A medida está sendo critica-
da também porque provocará
prejuízos às turmas que traba-
Iham em regime de tempo in-
tegral fazendo aterros e cons-
traindo muros de arrimo e de
contenção de encostas, além de
nâo trazer benefícios económi-

. cos, já que o.s veículos de car-" 
ga e os ônibus não poderão
passar.
A SURPRESA

A desinterdição das duas pis-
tas da Via Dutra na Serra das
Araras, anunciada para ama-
nhã, pelo DNER, causou es-
panto Jus firmas empreiteiras
que trabalham na recuperação
do local atingido pelos tempo-
rais de janeiro e também a

. íilgun-s técnicos do órgão, que•não esperavam tal medida a
não ser no íim do mês.

O assunto provocou diversas
- reuniões e visitas à Via Dutra,•mas acabou prevalecendo a
¦ idéia da desinterdição nos dias
fixados, no horário entre 11 e

„ 13 horas, com tráfego liberado
apenas para veículos leves.

A DESCIDA

A pista de descida — estra-
da velha — está sendo atacada
em regime de tempo integral
por trabalhadores e máquinas
de cinco firmas empreiteiras.
Do Monumento Rodoviário atê

Dobradinha
fica com
Mato Grosso

O Rio não foi contemplado
com nenhum dos cinco primei-ros prêmios da extração de on-
tem da Loteria Federal, cujo
prêmio maior, de NCr$ 
250 000,00 (duzentos e cinqiien-
ta milhões de cruzeiros anti-
gos), coube ao Estado de Mato
Grosso, através do bilhete n.°
13108.

Os demais prêmios saíram na
seguinte ordem: bilhete 1279
(NCrç 24 000,00). São Paulo; bi-
lhete 1574 (NCrS 5 000,00),
Santa Catarina; bilhete 1393
(Cr$ 4 000,00), São Paulo; bi-
lhete 9 326 (NCr$ 3 000,00), Rio
Grande do Sul.

.PRÊMIOS MENORES
_» '.-

Foram premiados com NCrS
500,00 (quinhentos mil cruzei-
ros antigos), correspondentes
às nove aproximações anterio-
res e posteriores ao primeiro
prêmio, vendidos nos Estados
do Mato Grosso e Rio Grande
do Sul, além de Brasília.

Premiados com NCr$ 500,00
(quinhentos mil cruzeiros an-
tigos), correspondentes ao mi-
lhar íinal do primeiro prêmio:
bilhete 3106, Rio Grande do
Sul; 23106, São Paulo; e 33106,
Guanabara.

Os cinco prêmios de NCrS
500,00 (quinhentos mil cruzei-
ros antigos) tiveram a seguinte
distribuição: 20 760, Guanaba-
ra; 14 564, São Paulo; 20 473,
Guanabara; 27124, Minas Ge-
rais; e 25 836, Sáo Paulo.

Todos os bilhetes terminados
com a centena 106, final do
primeiro prêmio, estão premia-
dos com Cr$ 80,00 (oitenta mil
cruzeiros antigos); todos os bi-
llietes terminados com as de-

-zenas 03, 04, 05, 07, 08, 09, 79,
£,74, 93 e 26 estão premiados com
"NCrS 24,00 (vinte e quatro mll
cruzeiros antigos); todos os bi-
lhetes terminados com o alga-
rismo 6, final do primeiro prê-
mio, estão premiados com NCr$
24,00 (vinte c quatro mil cru-
zeiros antigos).

Pimtininga
fica com
Mauro Sales

Ao mesmo tempo em que
.abria mão da conta publicitá-
ria da Companhia Comércio e
Navegação, Estaleiros Mauá, a
Agência Mauro Sales Publici-
dade concluía as negociações
que culminaram com a obten-
ção de uma outra conta, a da

! Companhia Piratinlnga de Ss-
guros Gerais. *

A equipe de Mauro Sales Pu-
blicidade já está preparando a
campanha • de lançamento da
Piratinlnga, que será veiculada
brevemente.
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o local denominado Curva da
Ferradura o trabalho se con-
centra em quatro locais mais
atingidos.

Na' Curva da Ferradura foi
necessária a construção de um
desvio, já que a estrada desa-
bou devido à passagem de um
córrego. Perto, operários com
britadores procuram desviar o
curso de diversas nascentes do
água porque os bueiros de tô-
da a zona ficaram entupidos.
A maioria passa sob o asfalto.

Alguns quilômetros adiante,
três tratores estão demolindo
uma parte do morro para ater-
rar a estrada que íoi levada
juntamente com uma barreira.
A passagem dos veículos do
DNER e das firmas empreitei-
ras é feita em horário certo
para não atrapalhar os traba-
lhos.

Todo o trecho está coberto
por densa camada de poeira e,
próximo a Ponte Coberta, o
Exército teve de construir uma
ponte móvel porque a que exis-
tia desabou, obstruindo a pas-
sagem de um riacho que desa-
gua no Ribeirão das Lajes.

A SUBIDA

A pista de subida — estra-
dn- nova — foi a mais danifi-
cada pelos temporais e até
hoje não está ligada total-
mento porque ainda existem
crateras nos locais onde antes
passava a estrada.

Os trabalhos de recuperação
estáo sondo íeitos em ritmo
mai. demorado que os da pis-
ta de descida porque os cami-
nhões e tratores estão tendo
dificuldade .de chegar aos lo-
cais mais atingidos. Só há
passagem do Monumento Ro-
doviário para baixo, assim
mesmo em pequeno trecho.

De Ponte Coberta para cima
não há passagem de veículos.

Pergunta-se nos meios rodo-
viários o por què da liberação,
da Via Dutra se ela não tem
condições de suportar antes
de terminados os trabalhos de
reparo um volume previsto de
1 200 veículos por dia.

Há também o aspecto eco-
nômico. Só haverá tráfego de
veículos leves e êstes não es-
tão tendo os juesmos prejui-
zos que os usuários dos vel-
cuias de carga e ônibus, que
continuarão, com prazo pre-
visto,.-.. trafegar por Pet.ópo-
lis e Três Rics, o que ocasio-
nou um aumento de cerca de
50% nos fretes e nas- passa-
gens cie ônibus.

Analisando o problema tem-
po, os canos de passeio gas-
tarão o mesmo je até mais, de-
vido ao trabalho das máqui-
nas na Serra, do que se passa-
rem por Paracambi, Mendes,
Vassouras e Volta Redonda,
numa volta de 50 quilôme—
tros, sendo dez sem pavimen-
tação.

Estranhou-se também a li-
beração para subida e descida
cm dia.s diferentes, confirman-
do a tese da impossibilidade
da medida, mas deixando
mais ou menos claro que isso
será um teste para ver como
a estrada vai suportar o tráíe-
go — existem muitos trechos
inseguros — e também se èle
afetará ou não o trabalho das
turmas de reparo.

Outro motivo de temor é que
ainda são possíveis novas chu-
vas, que poderão causar mais
deslizamentos e quedas do bar-
reiras, como já aconteceu vá-
rias vezes após as chuvas de
janeiro, o a paralisação do.s
trabalhos do construção de
muros de arrimo e de conten-
ção de aterros.

INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFE

issao de
e Silos - CARSI

AVISO
O Instituto Brasileiro do Café, alravés da Comissão

de Armazéns e Silos — CARSI, avisa aos senhores interessa-
dos, do adiamento das datas das concorrências públicas
para reforma de armazéns da autarquia, cujo edital foi pu-
blicado no Diário Oficial da União de íó de fevereiro de
1967:

Venda de pastas: — de 18,00 horas do dia 28-2-1967

para 18,00 hoVas do dia V4-3-1967.
Depósito de caução: — de 18,00 horas do dia

3-3-1967 para 18,00 horas do dia 20-3-1967.
Entrega das propostas: — de 15,00 horas do dia

7-3-1967 para 15,00 horas do dia 22-3-1967.

Maiores informações poderão ser prestadas na sede

da Comissão de Armazéns e Silos — CARSI, à Rua Florêncio

de Abreu, 352, 9.° andar, sala 903, em São Paulo.

São Paulo, 1 de março de 1967.

(P

BANCO DO BRASIL S. A.
Carteira de Comércio Exterior

COMUNICADO N.° 1
Tendo em vista a Resolução r\.6 451, de 19 de janeiro

de 1967, do Conselho de Política Aduaneira, publicada no
Diário Oficial da União de 23 de fevereiro de 1967, a CAR-
TEIRA DE COA/.ÉRCIO EXTERIOR torna público o seguinte:

1.°) os interessados na importação de anidrido ftálico
ao amparo da Resolução acima referida deverão
apresentar os seus pedidos de licença de impor-
ta$ão nas agências do Banco do Brasil S. A. em

.que forem inscritos como importadores;

2.°) respeitado o contingente dè duas mil e quatro-
centas (2.400) toneladas beneficiadas com a re-
dução da alíquota, serão emitidas licenças até o
montante de 25 toneladas, para cada importador;

3.°) as empresas que habitualmente importam quan-
tidade superior a 50 toneladas por embarque po-
derão 'pleitear licenças até o referido montante
desde que o pedido seja devidamente justificado;

4.°) os pedidos de novas licenças -para importações
posteriores (cujo deferimento também ficará na
dependência dos limites referidos nos §§ 2.° e

. 3.°) deverão ser apresentados juntamente com a
prova de efetivação da importação anteriormente
autorizada;

5.°) as importações fora dos limites acima referidos e,
em conseqüência, sem os benefícios dè que trata
a Resolução n.° 451, de 19 de janeiro de 1967,
do C.P.A., serão processadas normalmente me-
diante o uso da Guia de Importação.

Rio de Janeiro, 2 de. março de 1967

a) Emane Galvêas — Diretor
a) Euclides Parentes de Miranda Gerente

(P
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Telefone para 22-1818
e faça a sua assinatura do

JORNAL DO BRASIL
i 1

Operários recolocam um bueiro na pista de subida da Via Dutra, na Serra das Araras, antes de fechar a cratera que destruiu o leito da estrada

INDUSTRIAS
VILLARES S.A.
Entrega de Ações

{tonificadas
C.G.C. NR 61.460.726/1

Convidamos os Srs. Acionistas _
retirarem os cautelas das ações bo-
nifícaclas correspondentes ao aumen*
to de C-pilol aprovado pelo assem-
bléia gera! extraordinária de 28 de
outubro de 1966, sendo entregue a
cada acionista, isentas de imposto
de renda, três oções novas para ca-
da sete antigas, mediante apresenta-
ção das respectivas" cautelas em seu
poder.

Os Sra. Acionistas serão atendi-
dos diariamente, exceto aos sába-
dos, em nossa filial, na Avenida
Nossa Senhora de Fátima, 25, nesta
Capital, das 9 às 11 e das 14 às 17
horas.

Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de
1967. (P

HERNlü
FUNDAS DOBBS

AMERICANAS
De aímofadas côncovas,
tocam o corpo somente
em 2 pontos. Eficazes
na contenção da hérnia.
Evitam sérios perigos
que esses esforços
provocam. Seja previ-
dente!... Proteja-se,
hoje mesmo, com uma
Dobbs. Pronto alivio.

HERMES FERNANDES S.R.
Distribuidor exclusivo:

Rio: Av. Rio Branco, 133
18.° Tel.: 42-9740
S. Paulo: Cons. Crispiniano,
139 - 10.0 Tel.: 36-0755
(Atende-se a domicilio)

ASSISTA A CONVENÇÃO DO LIONS

CONHEÇA AS AMÉRICAS
Em 18 de junho (ou em roteiro especial a 2 de julho), V. está convidado a partici-

par, com inúmeros outros brasileiros, da EXCURSÃO DE STELLA BARROS TURISMO à
50.° Convenção Internacional do Lions, aser realizada em....

Um jato da Braniff International levará V. ao México, Panamá, EUA e Canadá,
num roteiro que cobre as cidades de Acapulco Taxco, Los Angeles, Las Vegas, S. Francis-
co, Chicago, Washington, Búffalo, Niagara Falls, Otawa, Montreal (com visita à Feira Jnter-
nacional de Montreal) New York e Miami.

E importante: V. escolhe a sua forma de pagamento, que pode ser em até 15
meses.

Informações: STELLA BARROS TURISMO LTDA.
Rio - Av. Rio Branco, 185 - gr. 512 - tels.: 52-7368, 42-7853 e 57-8939

S. Paulo - Av. São Luís, 258 - sala 509 - tel. 34-3313. (P
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VAI GANlífe UM
ram© .temi*

ESTA NAO E
UMA TROCA DE ÓLEO

COMO AS
OUTRAS...

(SEM
Um cilindro extra significa mais potência e mais ren-
dimento para o motor do seu carro. NOVÍSSIMO
ESSO EXTRA MOTOR OIL significa mais limpeza,
melhor lubrificação e maior proteção para o motor,
sejam quais forem as condições de tráfego e de tem-
peratura. NOVÍSSIMO ESSO EXTRA MOTOR OIL
lubrifica melhor e supera sempre as especificações
dos fabricantes de automóveis. NOVÍSSIMO ESSO
EXTRA MOTOR OIL è uma nova fórmula criada e
aperfeiçoada pelo Centro Esso de Pesquisas.

Prove
que você gosta mesma
do seu carro usando$^Ê ESSO EXTRA

MOTOR OIL

— o óleo que está milhares de quilômetros à frente!
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20 1.° Cad., Jornal do Brasil, domingo, 5-3-67

Flagelados per deram a esperança de sair de galinheiros
PERIGOSAS E LIVRES
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O. trabalhos dc escoramento dos enormes blocos de rochas que ameaçam desabar sobre os prédios 535,:
555, 578 e 586 da Rua Bèlisúrio Távora.no Jardim Laranjeiras, foram totalmente suspensos, ontem, sem
qualquer explicação oficial. Segundo técnicos, se cair um nôvo aguaceiro, um segundo desabamento a
poucos metros do local em que, há 15 dias, mais de 200 pessoas foram soterradas, terá conseqüências

ainda mais graves

fr
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Se sua firma ainda não recolheu o

FUNDO DE GARANTIA
DO TEMPO DE SERVIÇO
e, portanto, vai pagar 5°/0 de multa

FALE CONOSCO
NO MÁXIMO ATÉ 0 DIA 10
para conhecer as vantagens de nossa

FÓRMULA ESPECIAL
Banco Industrial de Campina Grande S.A.

Av. Rio Branco, 87 — Tel. 23-2000

Ifi
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CftfVFO IohjbeI I COMUNICAÇÃO
O PEDRANEGRA CAMPOCLUBE comunica aos senhores

empreiteiros, que dando prosseguimento ao seu plano de obras,
abre concorrência para:

1 — Construção de quadra de Basket-Ball, Foot-Ball de Salão
e Volley-Ball, em piso concretado.

II — Construção de piscina rústica com cascata e praia.

AVENIDA RIO BRANCO, 133- 17.° ANDAR. (P

1
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Vá

*'10% na pessoa física
5% na pessoa jurídica

Aproveite os descontos permitidos pelo Decreto-Lei N.* 157, aumentando
o seu patrimônio através da aplicação desses recursos em empresas de
sólida tradição. Utilize êsse meio prático de contribuir para o desenvol-
vimento do Brasil sem qualquer desembolso de capital.

Procure-nos antes de apresentar.a sua Declaração de Renda.
Nossa equipe de técnicos em investimentos está à sua disposição para

fornecer-lhe todas as instruções e esclarecimentos que desejar.

CIA. AYMORÉ DE CRÉDITO, INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS
Carta de Autorização da SUMOC N.° 56

Capita! e Reservas: NCR$ 1.580.555,63

8." andar • Tels.í 31-3478/79 - Rio de Janeiro

Quinze dias depois de esta-
rem habitando o» galinheiros
tía Fazenda Modelo, em Cam-
po Grande, os 1 741 flagelados
das últimas enchentes, dos
quais 856 são crianças, estão
sem esperanças de serem trans-.
íerldos para um local mais l)i-
giênico, porque o Govêmo do
Estado pretende mantê-los ali
por tempo indefinido.

Sem se importar com a sor-
te dos flagelados, o "Governo
estadual também abandonou os
56 alunos do Centro Agrícola
ce Menores Odilo Costa Neto,
daquela Fazenda, cujas aula.'.
tão cedo não serão iniciadas,
devido à presehça dos desalo-
jodos em suas dependências,
que estão desesperados pelos
vexames que vêm sofrendo.

NAO RESISTIRAM

Alojados ainda 339 famílias,
entre 202 homens, 683 mulhe-
res e 856 crianças, que não pu-
deram seguir o exemplo de
quase um milhar de flagelados
que não resistiram permanecer
por mais tempo nos galinhei-
ros da Fazenda Modelo, o Go-
vêrno do Estado, apesar das
duas semanas decorridas das
fortes chuvas caídas, ainda não
apresentou um plano para re-
solver o problema habitacional
dos flagelados.

Pelo que a reportagem do
JORNAL DO BRASIL pôde
observar ontem, a situação
pouco se alterou desde os pri-
meiros dias da semana passa-
da, apresentando um quadro
desolador pela miséria de to-
dos. O médico de plantão no
ambulatório existente não pos-
sui recursos suficientes para
atender a mais de uma cente-
na. de doentes por dia. Nos
casos mais graves, o doente é
encaminhado ao Hospital Ro-
cha Faria, que muitas vezes
não assiste o doente, com íol
o caso do Sr. Jarez de Olivei-
ra, portador de bronquite crõ-

. nica e de forte distúrbio no
aparelho digestivo.
— Há dois dias que eu não
como — disse Jarez, tossindo
muito — porque não agüento
esta comida, que me faz ficar
todo inchado. No hospital nem
me quiseram bater uma cha-.
pa dos pulmões, mandando-
me de volta para a Fazenda,
Estou aqui com minha família
e não tenho para onde ir. O
meu barraco no Morro do
Urubu está interditado. Quem.
irá me salvar?

A VALA

O. efetivo da Policia Militar
destacado para zelar pela se-
gurança do local vem atuando
a contento, apesar de despre-

parada para lidar .com crian-
ças e mulheres. Se'gundo ai-
guns flagelados, surge de vea
em quando um soldado quo
não cumpre as ordens do co-
mando para tratá-los com ur-
banidade, agindo muitas vezes
displicentemente com as cri-
ancas, obrigando-lhes a lim- ¦
par uma' vala, por cima da
qual foram construídos os re-
servados, e por onde são lan-
çados os detritos. Outras vêzea
permitem-nas brincar' dentro
da vala fétida.

As poucas assistentes so-
ciais que lá trabalham — cin-
co durante o dia e duas à noi-
te — já estão em fase de fadl-
ga, executando a misssão de
atender os flagelados numa
sala montada para êsse fim,
nos Inúmeros casos que sur-
gem, sem tempo de preencher
fichas individuais. Ficam, as-
sim, sem elementos para in-
formar o número de doentes,
partos e óbitos.

Nesses três dias morre-
ram duas crianças recém-
nascidas, mas não temos
dados precisos para esclare-
cer a causa mortis. Para
mim íoi a imundície dêsse.3
galinheiros — disse Irrita-
da a assistente social.

O PATÉTICO

Durante o dia, os extensos
galinheiros apresentam den-
tro do quadro de miséria o
seu lado patético: algumas
mulheres mais vaidosas fi-
cam enrolando os seus ca-
belos enquanto se miram
num pequeno espelho,
aguardando o momento de
poder conversar com o seu
companheiro às vistas de
uma austera polícia femi-
nina.

Embora as reclamações
tenham sido muitas em re-
lação à alimentação, o JB
verificou que a comida é
feita higiênicamente, sob a
fiscalização de um major
da PM. O almoço de ontem
constou de feijão com car-
ne seca, arroz, ensopado de
carne e batata e farofa. A
maioria repetiu.

Depois do almoço, as mu-
lheres e as crianças reco-
lheram-se aos galinheiros,
enquanto os homens pro-
curavam as sombras das
árvores, evitando o forte sol
de ontem.

Até quando ficaremos
aqui? — perguntou uma mu-
lher.

Ninguém soube respon-
der.

Trator do DER esmaga
mortos de Laranjeiras

¦ A manobra afrontosa do
DER, que colocou dois tra-
tores sobre o local em que
estão enterradas mais de 60
vítimas do desabamento de
Laranjeiras, achando que a
medida apressaria o serviço,
produziu os primeiros resul-
tados no dia de ontem,
quando apareceram, no meio
do entulho empurrado pela
pá da máquina, uma perna,
dois braços, um pedaço de
tronco humano e os cadáve-
res de duas mulheres..

O fato provocou a revolta
das poucas pessoas que as-
sistiam, de longe, ao traba-
lho, pois entre elas havia ai-
gumas que têm parentes en-
terrados nos escombros. As
esperanças de encontrar os
corpos "para dar-lhes uma
sepultura digna" já .desapa-
receu, e muitos abandona-
ram a espera. O entulho,
transportado em caminhões,
é daspejado ho aterro do
Flamengo.
UM ESPETÁCULO TRISTE

. Enquanto o Coronel Abel
Fernandes de Paula, Co-
mandante,do Corpo de Bom-
beiros, afirmava textual-
mente que "a ordem para
os tratores trabalharem sô-
bre os escombros é dp pessoal
do DER e não pode ser con-
trarlada por mim", dois tra-
tores continuavam a empur-
rar toneladas de entulho em

àAdenlf.
Rua do Ouvidor, 108
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Est. do Rio
de desprezo

Niterói (Sucursal) — O Di-
retor do Departamento de Es- .
tradas de Rodagem, Sr. He-
ródoto Bento de Melo, acusou
ontem o Ministério dos Orga-
nismos Regionais de fazer " dis-
criminação contra o Estado do
Rio na distribuição de verbas l
para atender aos urgentes pro-
blemas criados pelas enchentes,
enquanto atendeu, com preste-
za, ro Governo da Guanabara",

Disse êle que o Ministério
dispõe de NCrS 11 milhões (onze
bilhões de cruzeiros antigos),
para a emergência, tendo libe-
rado prontamente NCrS 3 ml-
lliões (três bilhões de cruzei-
ros antigos) para a Guanabara,
"que muito sofreu com as en-

.clientes, mas não tanto quanto
o Estado do Rio, para o qual
concedeu mas não entregou
NCrS 400 mil (quatrocentos
milhões de cruzeiros anti-
goil, destinados a fazer face
aos estragos causades pelos
temporais em Barra Mansa".

O Sr. Heródoto Bento de Me-
lo, que esteve ontem no Ga-

direção à parte mais'baixa
do terreno para que uma
escavadeira, postada na Rua
Cristóvão Barcelos, carre-
gasse os caminhões bas-
culantes do DER que, final-
mente, descarregavam sua
carga no aterro do Parque
do Flamengo.

Os bombeiros e alguns ho-
mens' do DER, trabalhando
com pás e picaretas, pro-
curavam apenas "liberar a
escada para poder ver a
parte lateral dos edifícios e
saber quanto falta ainda
para terminar a busca". A
escada é a que liga as Ruas
Belisário Távora (em cima)
com a General Cristóvão
Barcelos (em baixo).

Durante os trabalhos, a
máquina desenterrou uma
perna, transportada para o
IML pela guia n.° 121; um
braço esquerdo (guia n.°
122), do qual foi retirado pe-
lo bombeiro 2 754 um reló-
gio com pulseira de couro;
o cadáver,da Sr.a Maria do
Nascimento Coutinho, de 36
anos, reconhecido pelo Sr.
Jaime Lobato Soares; uma
mulher (guia 124) não iden-
tifiçada; diversos pedaços de
um mesmo cadáver, tão es-
traçalhado .que foi impôs-
sivel determinar sequer o
sexo; diversos pedaços do
corpo de uma criança, tam-
bém estraçalhado, e, quase
ao fim da tarde, outro braço.

se queixa
do MECOR
binete do Ministro João Gon-
çalves de Sousa, tentando o en-
caminhamento mais rápido pos-
sivel das verbas de auxílio ao
Estado, acentuou ter reclama-
do contrai a discrimição.

— Ela é mais injustificável
ainda quando se sabe que o Es-
tado do Rio tem um Governo
autenticamente revolucionário
c que não aceita- qualquer sus-
peita sobre.a boa aplicação das
verbas que lhe foram destina-
das. Não quero dizer que o atual
Governo tía Guanabara não
mereça confiança, mas a desi-
gualdade no tratamento é fia-
•grnnte.

O Diretor do DER informou
que íoi encaminhado ao Mi-
nistério dos Organismos Re-
gionais, na emergência e den-
tro da verba de que dispõe pa-
ra atender às regiões flagela-
das pelos últimos temporais,
um podido de NCrS 4 milhões
e 300 mil, para a criação de
patrulhas permanentes cie so-
cerro aos municípios mnis fre-
qüentemente atingidos.
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Oh Medina, logo no ãoiningo! /
XCliarge. de Lan)

Geologia da UFRJ vive abandonada

A escassez de verba, nenhum estimulo uor
parte do Governo federal c a falta ds eq"i?i-
pamento especializado fizeram da Escola de
Geologia cia UFRJ um das mais abandona-
das do Pais. O estabelecimento nem sede pró-
pria possui, funcionando, em estado precário,no prédio onde antes se alojou a Faculdade
de Engenharia,

Essa desorganização se toma ainda mais
grave ao se observar o fato de que o déficit
dè geólogos no Brasil é itão clamoroso que di-
floilmente se encontra exemplo pior no mun-
do: menos -de três geólogos por milhão de ha-
bitantes (cerca de 600 em todo o País), quandoos Estados Unidos possuem 70 mil e a índia,
pobre e subdesenvolvida, já conta com quatromil.

MAL COMEÇO

Para os que acompanham de perto os esfor-
ços da direção da Escola de Geologia em man-
ter um nível, -pelo menos digno, de funciona-
mento, ela jã nasceu sentindo o peso das difi-
çuldades que até hoje se arrastam"sem perspeo-tiva de solução: somente seis meses após a sua
instalação oficial, em 1956, é que recebeu o
primeiro auxílio do Governo, ou seja, NCrS 60•mil (60 milhões de cruzeiros antigos).

O dinheiro mal deu para as despesas tal-
ciais e, ainda hoje, "a má sorte" continua
perseguindo a escola, que no ano passado re-
cebeu apenas Cr$ 180 milhões, dinheiro queapesar de bem economizado, só deu nara o pa-
gamento dos .professores, funcionários e despe-
sas afins. A Escola de Geologia não possuiuma biblioteca nem aparelhos especializados,
suas paredes são imundas, o ambiente des sa-
las e corredores é sombrio e os alunos, 6e<rim;to
disseram'ao JB, se sentem como sc estivessem"nas profundezas da terra".

Ao contrário dos países mais desenvolvidos
Intelectualmente, onde as escolas de Geologi-a
possuem bibliotecas próprias e museus, por pe-
quenes que sejam, onde os alunos costumam
ter suas aulas práticas, no Rio, é o Departamen-
to Nacional de Produção Mineral que se cons-
titui em permanente fonte de consulta paraos estudantes. As matérias básicas (1.° anoi,
são ministradas na Escola Nacional de Enge-
nharia, Faculdade Nacional de Filosofia e Mu-
seu Nacional.

DISCRIMINAÇÃO

Até agora, a Escola de Geologia, bem oumal, já formou 107 brasileiros sem que o Ins-
tituto de Geotécnica, que o Governo do Sr,
Negrão de Lima criou e tanto exalta, tenha
empregado um sequer. Os dois que lá estão,
provisoriamente, são funcionários da SURSAN
e do DNER. O que se ouve dizer na escola é
que aquela Instituto simplesmente "não dã
bola" para os técnicos especializados, preferiu-co empregar engenheiros que de Geologia re-
cebem apenas noções superficiais durante o
primeiro ano do curso. "Essas noções só che-'
gani a 48 horas de aula".

Os estudantes são aproveitados na Petro-
brás, que no ano passado, entretanto, não em-
pregou nenhum, apesar de ser o órgão esta-
tal que mais absorve geólogos no Pais (cercade 33%). O Departamento Nacional de Pro-
dução Mineral e algumas companhias parti-
culares, em sua maioria estrangeiras, são as
que ainda amparam o especialista em geolo-
gia.

Por incrível que possa parecer, a Escola
de' Geologia abriu 30 vagas para o vestibular
dêste and e dos 73 candidatos ir.scritos passa-
ram apenas sete. Um nôvo vestibular será rea-
lizado» ainda êste mês, a íim de que o próximo
primeiro ano possa funcionar com um pouco
mais de alunos. Os estudantes alegam que a
Escola apresenta inúmeras irregularidades, co-
mo funcionários aposentados que continuam
recebendo e professores que nem sequer coin-
parecem às aulas,

Existem cinco escolas de Geologia em to-
do o Brasil, localizadas em Recife, Ouro Prê-
to, São Paulo, Rio Grande do Sul e na Gua-
nabara. O número de geólogos formados por
todas elas, segundo informações da Escola de

Magdaiena Almeida
Geologia da UFRJ, não ultrapassa a casa dos
600.

• O estágio dos estudantes, tanto nas cm-
presas estatais como nas particulares, não é
remunerado "e se em algumas delas o aluno
pode ter casa e comida é graças aos esforçai
do Diretório Acadêmico e de alguns professo-
res".

Poucos sabem, mas a Escola de Geologia
já está ministrando cursos de pós-graduação,
com a duração de um ano. No ano passado ío-
ram dados cursos de Geologia de Mineração,
de Paleontologia dos Vertebrados e Geologia
aplicada à Engenharia. Os estudantes e os já
íormandos se queixam de que nem durante
as últimas enchentes os especialistas íoram
chamados, tendo sido preteridos por elemen-
tos cuja noção de Geologia é apenas super-

. íicial.
Muitas companhias particulares e até

órgãos estaduais — afirmam alguns — conti-
nuam a ignorar o que seja a Geologia. Cojn

- o aparecimento de fenômenos catastróficos
que causaram a perda de inúmeras vidas hu-
manas, como os de 19G6 e 1967, tomaram-sa
todos de perplexidade, sem saber a quem re-
correr, como se o que estava acontecendo fos-
se algo, dê muito extraordinário ou sobrena-
tural. que não devesse acontecer. Pelo contra-
rio, tudo o que está nos afligindo é a decor-
rência de fenômenos geológicos que podem ser
previstos, estudados e equacionados pelos pro-
íissionais capacitados para isso, e não pelos
leigos no assunto.

QUESTÃO DE COMPETÊNCIA

Segundo os estudantes e alguns técnicos
em Geologia, a falta de conhecimento dos 11-
mites de cada especialidade, "próprio do sub-
desenvolvimento", é que fêz com que se obri-
gfisse técnicos do outras especialidades a arca-
rem com responsabilidades que a eles não po-
deriam ser atribuídas.

Náo é mais possivel, com o avanço da
tecnologia- e da ciência, a nenhum indivíduo
ter conhecimentos profundos em mais de uma
ciência, como exemplo Geologia * Engenharia
— explicam.

O raciocínio do geólogo, eminentemente
observador, lógico e dedutivo, é totalmente di-
íeiente do raciocínio do engenheiro, dinâmico,
matemático, que objetiva a ação e construção
e não a previsão dos acontecimentos como de-
corrência da repetição de fenômenos observa-
dos anteriormente.

A Escola de Geologia da Guanabara está
com cerca de 100 estudantes, que ainda não sa-
bem se continuam a estudar ou se fazem con-
cursos para bancos ou escritórios públicos. 

'Os
que não podem estudar sem trabalhai', já es-
tão sendo, entretanto, beneficiados com bolsas,
uma vez que o estudo da Geologia exige tem-
po integral do aluno e do professor. Estes, tam-
bém por motivos financeiros, são obrigados a
acumular cargos públicos, o que os leva mui-
tas vezes não comparecerem às aulas, sendo
então substituídos pelos assistentes que tam-
bem sofrem do mesmo mal: má remuneração.

COMO SURGIU

O ensino universitário da Geologia teve iní-
cio em meados do século XVII, nas escolas
de minas, como a de Freiberg, na Alemanha,
onde José Bonifácio de Andrade e Silva íoi alu-
no. A partir de então, as escolas se multiplica-
ram em todo o mundo, tendo já no fim do sé-
culo XIX um desenvolvimento bastante acen-
tuado, para atender à procura de matérias-pri-
mas minerais destinadas à grande revolução in-
dustrial que se desenvolveria em todos os pai-
ses civilizados.

No Brasil, as pesquisas geológicas se de-
sonvolveram tendo por base a Comissão Geo-
gráfica e Geológica do Império, cujos funda-
dores foram três grandes geólogos norte-ameri-
canos. Somente em 1957, com 200 anos de atra-
so, é que foram fundadas as primeiras esco-
las de Geologia no Brasil, quando já eram mui-
to poucos os antigos geólogos, a ponto de ser
o Brasil um dos três últimos países do mundo
nessa especialidade.

Estado estuda solos sem geólogo

Leia Editorial "Par(disia,

Os seis engenheiros do Instituto de Geo-
técnica, ao comentarem a revelação feita pe-
los alunos da Escola de Geologia, de que nos
quadros do Estado existem apenas dois geó-
logos e nenhum servindo no Instituto, admi-
tem que "parte é verdade", mas se consideram"mais entendidos em Geologia do que muitos
geólogos". . •

Os dois únicos geólogos empregados pelo
Estado — afirmou uin dos engenheiros — es-
tão, no entanto, aqui, colaborando conosco. E
posso garantir que alguns dos colegas entendem
bastante de. Geologia e estão capacitados, ao
contrário do que se pensa e tem dito, para
realizar os trabalhos de observação das encos-
tas dos morros.

SEM INSTRUMENTOS

Criado para realizar obras de proteção e
contenção nos morros da Cidade — logo apôs
às enchentes do ano passado — e também
para fiscalizar obras feitas por particulares, o
Instituto de Geotécnica aproveitou a estru-
tura do extinto Serviço de Pedreiras. Para os
seus quadros foram nomeados, de inicio, seis
engenheiros — nenhum geólogo, apesar dc o tra-
balho exigir profissionais especializados.

Esta deficiência de pessoal e de técnicos
especializados não chegaria a comprometer o
trabalho de prevenção de novas catástrofes, náo
fosse um fator ainda mais grave: a falta ds
recursos. Até íins de outubro do ano passado,
o Instituto de Geotécnica não havia recebido
nenhuma verba para realizar obras de conten-

ção nas encostas e talvez nem mesmo recebesse
nada naquele ano. O Secretário de Obras ale-
gava, então, que, por ter sido criado há pou-
co tempo, "não houve previsão orçamentária
para o Instituto de Geotécnica".

Submetido às contingências burocráticas
estava, portanto, o problema de conter as en-
costas perigosas da Cidade. Não fosse uma'
grande campanha realizada pela imprensa, quo
se iniciou em outubro com um& série de edi-
toriais e reportagens do JORNAL DO BRASIL,
o Instituto de Geotécnica sé teria recebido sua
primeira verba êste ano.

Uma reportagem do JB — O Verão Traí
o Medo das Desabamentos —, publicada no dia
23 de outubro, provocou a primeira reação do
Governo,, que liberou para o Instituto de Geo-
técnica a verba de NCr$ 1 milhão (1 bilhão
de cruzeiros antigos). Com êsse dinheiro, re-.
cebido no fim do ano passado, realizou, em
Janeiro, as suas primeiras obras. O seu orça-
mento para êste ano foi de NCrS 4 milhuos
(quatro bilhões de cruzeiros antigos) mas só
recebeu NCt$ 3 milhões (três bilhões de cru-,
zeiros antigos), sendo subtraído o que rece-
bera antes.

No periodo em que não contava com ne-
nhuma verba, o Instituto de Geotécnica se li-
mitou a catalogar os locais da Cidade sujeitos
a novos desabamentos e quedas de pedras du-
rante os temporais, chegando à conclusão de
que havia 45 casos que necessitavam de obras
Inadiáveis nas encostas de diversos morros,
tendo calculado os gastos em NCr$ 8,5 milhões
(oito bilhões e meio de cruzeiros antigos).

iI'
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Atos econôrnico-íinaiiceiros .y;

Dentre os inúmeros atos assinados pelo Presidente
Castelo Branco no campo econômico-financeiro, como
a extinção do Instituto Nacional do Mate e do Insti-
tuto Brasileiro do Sal, transformação da Administra-
ção do Porto do Rio de Janeiro em sociedade de eco-
nomia mista, criação de porto livre em Manaus, e

o,''-.,s tantos outros, vale destacar aqui o Ato Complementar
antet.^s, que alterou o sistema de distribuição do Fundo de
*}% 9>?arttcipaçâo dos Municípios, constituído de parte da
ma___eTeoadasao dos lmP°stos de Renda e de.Produtos
totaL ^industrializados; e o Decreto-Lei que regulamentou a
^''-•c^ctorança do Imposto sôbre Circulação de Mercadorias

palia os derivados de petróleo, o qual será, a partir
de i-.de abril, cobrado pelas empresas distribuidoras
com Èjase em alíquotas específicas a serem introdu-
zidáS em seus preços de venda pelo Conselho Na-
cional vio Petróleo.

. Seguno o AC-35, a distribuição do Fundo de Par-
ticipação dos Municipios será feita," de agora em
diante, da seguinte forma: do total do Fundo, 10 por.
cento se destinam aos municípios das Capitais dos Es-
tados e 90 por cento aos demais municípios. A pri-
meira parcela será distribuída proporcionalmente a
um coeficiente individual de participação.

Para os municípios das Capitais, os 10 por cento
do Fundo serão distribuídos, tendo por base um coe-
ficiente resultante do produto do fator representativo
da população e do fator representativo do inverso da
renda per capita do respectivo Estado. A distribuição
dos 90 por cento aos demais municípios será feita de
acordo com a categoria do município, segundo seu
número de habitantes.

Quanto à regulamentação da cobrança do ICM
para os derivados de petróleo, o recolhimento do im-
posto será efetuado na unidade da Federação onde
se fizer a entrega do produto. As alíquotas de inci-
dência serão fixadas com base na aplicação de um
percentual de 10,5 por cento sôbre o menor preço de
venda ao revendedor, estabelecido pelo CNP, ãò mes-
mo tempo em que isenta dêsse gravame as compras
de óleo diesel que não se destinem ao consumo rodo-
viário, realizadas pelas estradas de .ferro, companhias
de navegação, usinas termelétricas, Ministério da Ma-
rinha e empresas industriais.

Pelo decreto, a receita resultante do Imposto úni-
co sôbre Combustíveis e Lubrificantes terá a seguinte
destinação: 60 por cento para a União, 32 por cento
para os Estados e oito por cento para os municipios.

, A parcela dos Estados e municípios referentes ao
Fundo Rodoviário Nacional será assim distribuída:
nove por cento proporcionalmente ao consumo, 29 por
cento proporcionalmente à área, 53 por cento propor-
«ionalmentè à população, cinco por cento proporcio-
nalmente à produção de refinados e quatro por cento
proporcionalmente à produção de óleo cru.

Aos municipios será destinada, em cada Estado, a
parcela de 20 por cento do total do ICM incidente sô-
bre os combustíveis, a ser distribuída na mesma pro-
porção utilizada pelo DNER para a distribuição da
cota dos municípios no Fundo Rodoviário Nacional.

Pressão inflacionista

A pressão inflacionista do déficit de caixa da
União no ano passado foi inferior a NCr$ 43 000 000,00
(quarenta e três bilhões de cruzeiros antigos) se-
gundo revelam levantamentos realizados pela APEC
— Análise e Perspectiva Econômica. Em 1966 as
emissões alcançaram o volume líquido de NCr$ 
667 000 000,00 (seiscentos e sessenta e sete bilhões de
cruzeiros antigos), resultado que, comparado com
os dos últimos cinco anos, indica uma posição bem

• mais favorável, refletindo, em termos relativos, ex-
pansão da ordem de 31 por cento, em confronto com
46.6 por cento em. 1965, 66,9 por cento em 1964, 74,7
por cento em 1963, 62,1 por cento em 1962 e 52,3 por
cento no ano de 1961.

João Muniz de Souza

Até 1964 — mostra a APEC —, o grande respon-
sável pelas emissões de papel-moeda vinha sendo o
déficit de caixa do Tesouro, cuja participação no Pro-
duto Interno Bruto chegou a atingir 5,3 por cento em
1963. Apesar de reduzida essa. proporção para cerca
de 3,7 por cento no ano seguinte, observa-se que as
operações financeiras do Tesouro Nacional, nesse
mesmo ano, exerceram ainda pressão inflacionista
acentuada, absorvendo recursos da ordem de NCrS
750 000 000,00 (setecentos e cinqüenta bilhões de cru-"zeiros antigos).

Notas bancárias

O Sindicato dos Bancos do Estado da Guana-
bara, durante a semana, discutiu alguns importantes
assuntos de interesse da classe, destacando-se o ho-
rário único dos estabelecimentos de crédito e a com-
pensação diária de cheques, adiando, porém, a de-
cisão final sôbre esses temas.

O adiamento se deve a um pedido formulado
pelo Banco do Brasil, ficando o Sr. Luís Biolchini,
.Presidente da Federação Nacional dos Bancos, de
estudar òs assuntos..-'.

O Sindicato aprovou'proposta dos banqueiros no
sentido de se recomendar ao Banco Central que não
ponha em execução a redução dos prazos das dupli-
catas, bem como a exoneração de responsabilidade
do sacador quando o título já estiver aceito, sendo
ambos os casos relativos aos Artigos 6 e 9 do ante-
projeto de lei das duplicatas.

Ainda na área bancária, podemos assegurar que
banqueiros e diretores de bancos não estão satis-
feitos com o Decreto-Lei n.° 268, que permite nova
oportunidade às empresas que tenham em circulação
títulos .cambiários de sua responsabilidade em con-
dições proibidas pela Lei de Mercado de Capitais,
sem coobrigação de instituição financeira, de regula-
rizarem a sua situação., *

Crédito em debate

As objeções e os corretivos que devem ser aplica-
dos à,s normas do empréstimo de 150 milhões de dó-
lares, firmado pelo Governo brasileiro e a Agência
Norte-Americana para o Desenvolvimento Intemacio-
nal — USAID — constituirão o tema da r.união pro-
gramada pela Associação Nacional de Máquinas, Vei-
culos e Acessórios Pesados — ANMVAP.

Para a reunião, marcada para as 10 horas do
próximo dia 8, foram convidados o Sr. Marvin Mac
Fonter, que falará em nome do organismo norte-ame-
ricano, e o Diretor do Office of Small Business, se-
diado em Washington, que juntos debaterão com em-
presários e importadores brasileiros a utilização do
referido empréstimo.

Compras da Petrobrás

Na sua política de incentivo ao parque industrial
brasileiro, a Petrobrás efetuou em 1966 compras no
mercado nacional da ordem de NCr$ 179,8 milhões
(cento e setenta e nove bilhões e oitocentos milhões
dé cruzeiros antigos) ao passo que as aquisições no
exterior limitaram-se a NCr$ 20,5 milhões (vinte bi-
Ihões e quinhentos milhões de cruzeiros antigos).

O resultado apresentado no último exercício sig-
nificou, além da considerável economia de divisas, o
desenvolvimento da fabricação de equipamentos na-
cionais, sendo que a Petrobrás dispendeu, em 1966,
com projetos pioneiros, NCr$ 1,3 milhão (um bilhão
e trezentos milhões de cruzeiros antigos).

Ministério da Viação e Obras Públicas como as prin-
cipais vantagens da transformação da Administra-
ção do Porto do Rio de Janeiro em Companhia Do-
cas do Rio, sociedade de economia mista. '

Com a transformação da APíTJ em entidade
paraestatal, anunciam os técnicos do Conselho Na-
cional de Transportes que a empresa será compôs-
ta de um capital com 51% das ações subscritas pelo
Governo e 49% restantes postas à venda no mercado
para o público. Outra alteração será a mudança da
legislação do trabalho dos funcionários da autarquia•que passarão a ser regidos pela Consolidação, das
Leis do Trabalho.

Refinaria" Pasqualini

As obras da primeira fase da Refinaria Alberto
Pasqualini, que a Petrobrás está construindo no mu-
nicípio gaúcho de Canoas, atingiram quase 63% em-
janeiro último, sendo que os trabalhos de constru-
ção do oleoduto e terminal de Tramandaí alcança-
ram, 39,7%, e os da base de provimento da REFÁP,
56,24%, devenUo estar concluída êste ano.

A construção prossegue em ritmo, acelerado, ih-
clusive a montagem dos oleodutos e instalação da
hóia para amarração dos petroleiros, que será liga-
da ao' oleoduto submarino, a 9,5 km' do litoral. Essa
boia é peça importante no sistema de abastecimen-
to do petróleo para a Refinaria Alberto Pasqualini.

CPA vai analisar pedidos
da indústria para alterar
as alíquotas de importação

O Conselho de Política Aduaneira deverá apreciar esta
semana os pedidos ainda não analisados da Confederação
Nacional da Indústria, no sentido de serem alteradas di-
versas aliquotas, com vistas a dar proteção mais efetiva a
indústria brasileira e a facilitar a importação de alguns
produtos considerados essenciais a vários setores de ati-
vidades.

O CPA, que já atendeu a diversas solicitações conti-
das no memorial encaminhado ao Governo pela CNI, está
estabelecendo as normas de julgamento dos pedidos, que,
em conseqüência da diversidade de itens, têm de ser en--
quadrados em várias categorias e analisados dentro de cri-
térios técnico-ecónômicos.

Diversas

Docas do Rio -'. lefeiV

A maior flexibilidade operacional e administra-
tiva, propiciando manter o equilíbrio na atual si-
tuação financeira, íoi apontada pelos técnicos do

¦ • O Presidente do Instituto de Cacau da Bahia, Sr.
Ananias Derea, reiniciou entendimentos com o "Dire-

tor da Carteira de Comércio Exterior do Banco do
Brasil, Sr. Ernâni Galveas, visando liberar o finan-
ciamento de NCr$ 1 milhão (um bilhão de cruzeiros
antigos) para ampliar a assistência aos cacauicul-
tores baianos coni recursos provenientes do Fundo
de Financiamento das Exportações. .":•'•

O Sr. Fernando Pinheiro Machado, do Banco
Brasileiro de Descontos, foi eleito um dos represen-
tantes dos bancos de investimentos na diretoria exe-
cutiva do FINAME, agora transformada em socieda-
de anônima com um capital de NCr$ 100 000 000,00
(cem bilhões de cruzeiros antigos). A diretoria exe-
cutiva é composta ainda dos Srs. José Garrido Tôr-
res, Presidente; Aron Birmari, Vice-Presidente e Bu-
rilo Gouveia.

O Banco da Produção do Estado de Alagoas vai
inaugurar seu nôvo edifício-sede em Maceió. O' edi-
fício, de 10 andares, custou mais de NCrS 1 000 000,00
(um bilhão de cruzeiros antigos). Fundado há três
anos apenas, o BPEA já tem doze agências e detém
mais de NCr$ 15 000 000,00 (quinze bilhões de cru-
zeiros antigos) em depósitos.

A Verba — empresa financeira pertencente ao
Grupo Gonçalves, liderado pelo Banco Predial, acaba
de criar a Carteira de Crédito Imobiliário. A Verba
Já está estudando os primeiros projetos de constru-
ção civil que irá financiar no Estado do Rio ao mes-
mo tempo em que lança suas Letras Imobiliárias.

Na última segunda-feira, em assembléia geral, o
Banco Nobre de Minas .Gerais S.A. elegeu o Sr. Car-
los Alberto Cúri para diretor, ficando a diretoria do
estabelecimento assim constituída: Alfredo Simões
Nobre (Presidente), Francisco Bernardo Cabrail, José
Simões e Carlos Alberto Cúri (diretores).

ROTINA
' As postulações que ainda nâo

foram atendidas por íião se en-
quadrarem nos critérios que
admitiam solução entrada em
vigor a 1 de março, de acordo
com o Art. 2.°, do Decreto-Lei
63, de 1966 — segundo o CPA ¦—
serão examinadas e deliberadas
de acordo com uma rotina pró-
pria e na forma de um elenco
de normas a serem estabeleci-'
das, a fim de que, em curto
prazo, os pedidos que apresen-
tem fundamento econômico.
possam ser atendidos. Estão
dentro desses casos, principal-
mente, os relacionados com a
fixação de pauta de valor mi-

nimo de mercadorias transferi-
das da categoria especial para
a geral.'

— Simultaneamente — frisam'
os técnicos do CPA — provi-
dêneias administrativas já ío¦.;¦'_
ram propostas no sentido de ser.
observado o comportamento das
exportações das mercadorias-
anteriormente classificadas na,1
categoria especial, com o p_c£"
pósito de serem aplicadas me-
didas adequadas, com reíerêii--
cia ao preço declarado, objeti-<
vando a eventual aplicação dê'
correções necessárias ao estabe-^
leclmento de uma concorrência»
normal em benefício do similaf'
nacional. *5.

Mário Covas quer apoio da p.
ARENA para constituir CPIJ
sobre especulação do dólar |

'Brasília (Sucursal) — O Líder do MDB na Cã*
mara, Deputado Mário Covas, espera contar com o
apoio de representantes da ARENA a fim de criar as
CPI do dólar e do processo de desnacionalização da
economia brasileira, pois o número de deputados opo-
siciònistas — 132 — não é suficiente para apresen-.
tar os requerimentos à Mesa, já que o quorum mini.
mo é de 137 assinaturas. ¦ ••

O parlamentar paulista frisou que espera enca. í
minliar o documento ao Presidente da Câmara, até
quarta-feira, e após a instalação das CPI pelo Regi.'
mento, será o primeiro a ser ouvido, quando dará su-.
gestões para o roteiro dos trabalhos e pessoas que-
devem ser convocadas.
DIFICULDADES

Falando particularmente
sôbre a CPI que investigará
"o escândalo da especulação
do dólar", em conseqüência
do aumento da taxa cambial,
o Sr. Mário Covas não des-
conhece que poderão surgir
dificuldades na investigação
do assunto.

Indagado se acreditava no
êxito da CPI, quando o Ser-
viço Secreto do Exército,
aparentemente, nada apurou
de concreto, respondeu que
não sabe'se o Serviço Secre-
to do Exército investigou o
assunto e se houve, resultado,
concreto ou não. Falou-se
nisso — frisou — logo após
o aumento da taxa do dólar.
Mas se as investigações fo-
ram secretas, logicamente os
resultados não serão divul-
gados amplamente.

Acrescentou que o Con-
gresso e a oposição têm uma,
única arma para utilizar:
a constituição de Comissão
Parlamentar -de Inquérito.'
Não podemos ficar inati^'
vos e indiferentes e, por,
isso, vamos fazer essa ten—
tativa. Espero que a ARENA;
dê seu apoio às CPIs, pois
êsse instrumento é legítimo,
democrático e especifica-
mente do poder legislativo.

O Sr. Mário Covas deverá
sugerir à CPI do dólar que
sejam ouvidos, entre outras
pessoas, os Ministros Rober-
to Campos e Gouveia d_
Bulhões, ..os Presidentes do
do Banco Central e Banco'."

- do Brasil, os membros do
Conselho Monetário Nacio-
nal. dirigentes de bancos
particulares e casas de cám-
bio. e representantes das_; classes produtoras.

.-,>
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FUNDADO EM 1889

COMUNICA
a seus Clientes, Amigos e ao Público em geral,

a, instalação de seus novos Departamentos, com autorização
do Banco Central da República do Brasil, em

BELO HORIZONTE-MG
Rua Espírito Santo, 467

GOIÂNIA - 60
Rua 4, n.° 64

ANÁPOLIS - GO
Rua XV de Dezembro, 14

«IARA-GO
Praça da Bandeira, 320

RIO DE JANEIRO-GB
Rua da Quitanda, 111

SÃO PAULO-SP
Rua Antônio de Godói, 88

,

que passam a integrar sua rede
de 212 Casas em iodo o Pais, oferecendo, como

sempre, seus serviços bancários
RÁPIDOS — EFICIENTES —ATENCIOSOS

DEPÓSITOS EM: CONTAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS • CHEQUES DE VIA-
CONTAS POPULARES A PRAZO FIXO, GEM • RECEBIMENTOS PE- IMPOSTOS
COM CORREÇÃO MONETÁRIA • DES- FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS
CONTOS • COBRANÇAS • PAGAMEN- IMP. DE RENDA • CONTRIB. DO INPS
TOS • ORDENS DE PAGAMENTO CONTAS DE LUZ, ÁGUAA TELEFONE

Tão Oti! no vida particular •,
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/?• D__S. A Como na vida empresarial

NEM TODOS
OS BANCOS
PARARAM
PARA VERO
RACIONAMENTO
FWSSAR!

Alguns bancos sofreram bastante com
a crise de energia elétrica e os conse-
quentes cortes de circuito. Muitos ti-
veram de suspender algumas ativida.
des, de restringir outras, de modificar
horários de operação. Muitos, mas
nem todos. Os bancos que trabalham
com o Bureau de Serviços IBM não
chegaram, praticamente, a sentir os
efeitos do racionamento. Realizado
totalmente à noite, o Plano Padrão de
Contas-Correntes continuou a funci-
onar normalmente, atendendo a 45
Agências de 9 diferentes bancos, que- apesar da crise - continuaram as
suas operações em regime normal,
com o movimento diariamente atuali-
zado.
A preocupação em servir sempre me-
lhor é uma constante da IBM. Eo seu
Bureau de Serviços- que dispõe de 5
modernos computadores eletrôpicos,
funcionando com gerador próprio -
está capacitado a atendera quaisquer,
solicitações de serviços permanen-
tes ou temporários. Basta um telefo-
nema para que um representante da
IBM procure o banco interessado, es-
tude o problema e sugira soluções -
sem compromisso.

IBM
BUREAU DE SERVIÇOS

Rua do Ouvidor, 70
4.° andar-tel. 31-4010

UTILABO
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Costa e Silva recebe plano para polítíca municipalist
¦ A análise ãos principais pro-
blema. dos municípios e as al-
tèmativa. para a solução dos
mesmos íeita pelo Presidente
dò Instituto Brasileiro de Aci-
jninistração Municipal, Sr. Dio-
go Lordello de Melo, Xoi entre-
gua pelo Engenheiro Alim Pe-
tiro ao Marechal Costa, e Silva,
em um trabalho de doze laudas,
pa qual é enfocada a agudeza
dos problemas da Cidade, que
jú apresenta um crescimento
populacional de 6% ao ano,
enquanto o campo, com as
¦grandes migrações Internas,
jiiáó ultrapassa 3'<'. ao ano.
I Propõe o trabalho uma re-
formulação da política munici-
jpalistal até agora adotada, íi-
xando em quatro pontos essen-
ciais a slstemãtica de auxílios
_ subvenções: vinculação dos
tmpróstlmos a programas íe-
tlerais racionalmente concebi-
dos; eliminação do clientelis-
mo político e adoção d. cri-
itérios automáticos para sub-'venções; condicionamento do
mixilio à observância de pa-
drões técnicos necessários à
correta execução do projeto; e,
co-participação financeira de
entidade beneficiada.

Bases da política
; Segundo o Presidente do Ins-
tituto Brasileiro de Adminis-
fração Municipal a nova. po-
liíica se resume na valorização
efetiva do município e na sua
transformação em parceiro efi-
ca. da União e dos Estados na
propulsão do desenvolvimento
nacional. Ela corresponderá à
versão brasileira do íederalis-
mo cooperativo dai Índia- e do
federalismo criador que os Es-'tados Unidos estão adotando
para resolver cs problemas lo-
cais através da ação concerta-
da tias três esferas de Govêr-
no do País.
— As experiências de maior
êxito hoje em dia, tanto nos
países desenvolvidos como nos
países em desenvolvimento, o
principal papel dos Governos
locais no processo do desen-
volvimènto ou na solução dos
problemas que afligem os gran-
àes centros urbanos é o de ser-
virem como executores de pro-
gramas concebidos, financiados
ou coordenados pelas esferas
superiores de Governo. Estas
são, geralmente, as únicas que
çpdem não apenas assumir os
encargos financeiros de tais
programas mas estabelecer cri-
iérios para a redistribuição das
receitas públicas' pelas dife-
rentes regiões, do País, fazendo
o que se chama, em Direito
Constitucional, de compensação

de finanças, náo através da
redistribuição direta do produ-
to da arrecadação, mas por
meio cie programas racionais de
auxílios e subvenções c de me-
canismes de financiamento de
de projetos e programas de in-
terêsse local.

Adia o Presidente do IBAM
que é absolutamente utópico
pretender-se, como querem mui-
tos munlcipaüstas, um sistema
de discriminação de rendas pe-
_o qual a parte do leão caiba
aos municípios. Isso não oceme
em nenhum pais, porque cada
vez mais es lmpostis passam a
idésémpêniHãr um papel de ins-
trumento regulador da eco-
nomia e do processo de desen-
volvimènto geral, tornando
muitos deles incompatíveis ccm
ra podêres aiormalmente reser-
vides aos governos locais. Ade-
mais, a tendência universal è
o fortalecimento do governo,
central em matéria de política
.esenvolvimentista, o que é in-
separável do fortalecimento de
suas finanças e do seu poder de
coordenação e fiscalização dos
programas que, sob sua inspira-
çáo, se executam no plano
accal.

Financiamentos

A idéia de criação de um
Banco Nacional dos Municípios,
para o Sr. Diogo Lordelo de
Melo nos termos em que o as-
sunto esta pasto no projeto de
lel em tramitação no Congres-
so Nacional parece inaceitável,
dada a enorme amplitude e fal-
ta de discriminação dos proje-
tos a serem flanciados, Para
que um banco de muni.ípios
pudesss funcionai! efetivamente
naquelas condições e pudesse
atender a uma parcela consi-
derável dos 4 000 municípios
brasileiros seriam necessários
recursos de tnl ordem que uma
séria opção teria de ser fei-
ta quanto 'à política de íi-
nanciamento governamental de
projetos de investimentos. Ató
agora, os recursos do Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico têm sido canalizados
para grandes projetos que po-
.em causar impacto. ma, mu-
dança da estrutura econômica
do País, fugindo aquele Banco
acs pequenos projetos de efei-
to .puramente local.

A seu ver, o Banco Nacional
dos Município., tal como esta
concebido e como é defendido
por certas correntes municipa-
üistas, teria de desviar somas
apreciáveis pnra obras e inicia-
tivas puramente locais ou de
caráter interiminicipal, à custa

certamente dn politica até ago-
ra adotada. Além disso, a cen-
tralização, num só órgão, das
relações com unia clientela tão
vasta e tão espalhada por todo
o território nnclonal como são
os municípios, põe em dúvida
o êxito operacional da idéia. O
qu. acontecerá mais provável-
mente se o atual projeto fór
aprovado — para o que precisa
não apenas do apoio do Govêr-
no, mas de parecer favorável
do Banco Central da República
— é que teremos um Banco
ineficaz nas suas proporções e
na sua própria e:ne.pção eque
apenas servirá para proporcio-
nor alguns cargos- polpudos a
alguns diretores e outros fun- ¦
cionários graduados.

Lembra também que a alter-
nativa para a criação de um
Banco dos Municípios está na
conjugação de duas medidas:
a criação de fundos especiais
de financiamento de i projetos
municipais e a reacionallzação
do sistema de auxílios e sub-
venções. A primeira medida
consiste cm'estender-se a ou-
tros áreas cie atuação do Go-
vêrno municipal a experiência
do Fundo Nacional de Finan-
ciamento para Abastecimento
de Agua, que vem operando
dentro de critérios absoluta-
mente técnicos e vem sendo íi-
nanciado com recursos do Go-
vêrno federal e da Aliança
para o Progresso. Trata-se de
um fundo rotativo, que em-
presta 

'às Prefeituras até 2/3
do valor das obras de instala-
ção ou expansão do.s seus ser-
viços de abastecimento de
ãgua. Os empréstimos estão su-
jeitos a uma pequena taxa do
juros e à correção monetária, e
só são concedidas depois de
cabalmente comprovada a via-
bilidade técnica, financeira e
administrativa tio projeto e de
atendidas outras exigências vi-
sando a assegurar o correto
funcionamento do Serviço, de-
pois de concluído o projeto.
Com o retorno, ao Fundo, das
amortizações e dos juros, es-
pera-se que após 10 anos de
funcionamento, sejam atendi-
das 200 cidades de porte médio
em todo o País.

Fundo rotativo
— A concepção de Fundo è

considerada um verdadeiro
adiado por quantos se vinham
preocupando seriamente com o
problema do financiamento des
serviços de abastecimento de
água. Fortalecendo-se o Fundo
com os recursos destinados a
abastecimentos de água disper-
sos por vários anexos do orça-

mento da União, por-se-ia fim
á politica desastrosa que até
agora vinha sendo seguida, de
pulverizar os recursos por do-
tnções orçamentárias absoluta-
mente insuficientes para rcsol-
ver o' problema de qualquer cí-
dade. O Fundo opera não ape-
nas diretamente com as muni-
clpáll_a*dé_, mas através de ór-
«ãos estaduais estabelecidos
com finalidade idêntica de re-
solver o problema do abasteci-
mento de água. Essa íórmula
será certamente ampliada à
medida que crescer o número
de Prefeituras interessadas.

Assinala o Sr. Diogo Lordello
que o Fundo, que em apenas
um ano de existência já con-
cedeu empréstimos a 17 cida-
des e está prestes a atender
a mais 39, tem sido objeto de
interesse pela USAID de outros
países latino-americanos e pe-las Nações Unidas, como exem-
pio- de nm .mecanismo verdn-
deiramente capaz de resolver o
problema do financiamento dos
serviços de abastecimento de
ãgua.

— A idéia pode ser fácilmen-
te estendida a outros serviços
cie caráter industrial dos Mu-
nicipios, como telefones, trans-
portes coletivos, energia clétri-
ca, matadouros e frigoríficos
industriais, programas de ío-
mento da produção agrícola,
instalação de' distritos indus-
triais. Devidamente adaptado,
poderia ser aplicado também a
serviços de natureza não in-
dustrlal mas que exigem gran-des investimentos tie capital,
como construção da rede esco-
lar, de postos de saúde e hos-
pitai e outras obras -públicas.

Racionalizar subvenções
Para. Presidente do IBAM, au-

sílios e subvenções deveriam
estar vinculados a programasespecíficos formulados pelos di- '
versos Ministérios e ser condi-
cionados a determinadas exi-
gências destinadas a assegurar
o seu enquadramento nos ob-
jetlvos do programa respectivo
e à observância de padrões téc-
nicos e administrativos ' pelasentidades beneficiadas. Muito
se tem conseguido, em alguns
países, no sentido de elevar os
padrões técnicos dos governoslocais e de outras entidades
através dè exigências impostas
como requisitos para a conces-
são de auxílio, mas a idéia
praticamente não íoi até ago-
r.a explorada pela administra-
ção brasileira, embora aqui se
ofereçam idênticas oportunida-
des que em outros países parasua adoção.

Classifica o Sr. Diogo Jor-

BANCO NOBRE
de Minas Gerais S.A.

DEPARTAMENTOS
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RESUMO COMPARATIVO DOS BALANCETES DE
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ATIVO 30-12-66 31-01-67 28-02-67
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Cr$ Cr$ ' Cr$
Caixa, Banco do Brasil S/A. e Depósitos

__ em dinheiro à ordem do BANCEN-
TRAL 916.785.075 1.332.977.822 2.086.605.709

Títulos Descontados e Outros Créditos 1.750.363.484 1.975.673.633 2.740.976.162
Agências no País 514.832.080 I 1.051.982.178 1.784.568.452
Edifícios de Uso do Banco, Instalações,
.-, Móveis é Utensílios e Almoxarifado
l Geral , 466.433.960 467.205.620 467.473.193
Resultados Pendentesv 24.864.777 100.038.918 159.108.317
Contas de Compensação 1.611.366.102 1.507.795.274 1.713.015.049

%':'¦ • 5.284.645.478 6.435.673.445 8.951.746.882
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PASSIVO

; . Cr$ Cr$ Cr$

[Capital e Reservas , _ _ 537.873.780 538.347.030 536.927.030

j*pÓSÍt0S . .'/' 2.115.272.234 2.889.587.579 4.551.824.460

^Outras Contas. 467.451.451 360.614.126 267.519.392

ggências 
no País 505.346.083 1.041.365.227 1.705.961.173

Resultados Pendentes 47.335.828 97.964.209 176.499.778

pontas de Compensação . 
' 
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Tempo de Serviço
(P

tíello os qua Iro pontos essen-
ciais a serem observados nare-
formulação do sistema tíe nu-
_ílios e subvenções: a) viu-
culação dos auxílios e subven-
ções a programas federais ra-
cionalmente concebidos; bl ell-
líiinaçaò tío clleritellsmo politi-
co ria concessão do benefício e
adoção de critérios uutoiinUI-
cos de atendimento; cl condi-
cionamento do auxilio à obser-
viuicia dos padrões técnicos ne-
cessiirios à correta execução do
projeto ou uo bom funciona-
mento do serviço ou progfáf
ma; d> co-participação finan-
ceira da entidade beneficiada;
de acordo com as prioridades
estabelecidas pelo Governo fe-
deral e outras características
de cada programa.

IJiLunisiiio e
planejamento

Ressalta o Presidente do
IBAM que, se alguns dos pro-
blemas mais agudos do Brasil
atual eslão no campo, a ver-
dade inelutável é que o futu-
ro tie nosso país está nas ci-
dades. Com uma das maiores
taxas de crescimento popula-
cional do mundo (3 por cento
ao ano) e uma altíssima taxa,
média anual de urbanização
(cerca de 6 por cento para as
cidades de mais de 20 000 ha-)
bitantes), o Brasil vê suas ci-
dades crescerem às vezes as-
sustadoramente, geralmente de
íorma desordenada, pois lhes
faltam não apenas planos queregulem e orientem o seu de-
senvolvimento como os recur-
sos financeiros e técnicos ne-
cessários à implantação da in-
íra-estrutura necessária ao
seu funcionamento eficiente.

Esses dois aspectos do pro-blema devem ser bem distin-
guidos. .

A ausência de planos direto-
res dificulta a racionalização
do crescimento urbano e o dis-
ciplinamentò dos investimentos
públicos e até mesmo privados
segundo prioridades racional-
mente estabelecidas. Assim, ao
que ludo indica, se providên-
cias eficazes não íorem toma-
das, deverão repetir-se no Bra-
sil os casos de crescimento ve-
rificados nas cidades norte-
americanas, inglesas o de ou-
tros países, em conseqüncia do
surto de urbanização e indus-
trialização que se verificou
nos respectivos paises no sé-
etilo passado.

Para perplexidade de muitos
observadores, o Brasil dispõe,
entretanto, de técnicas capa-
zes de orientar o crescimento
racional de seus centros ur-
banos, pois aqui se conhece
não só a experiência de outros
povos nesse setor como há pro-fissionais habilitados — e ócio-
sos — em matéria de planeja-mento urbano. Estamos, mes-
mo, desenvolvendo uma dou-
trina brasileira de planejar-mento local e regional em têr-
mos atuais, em que são leva-
do.s em conta não apenas os
aspectos físicos da ãrea, como
também as econômicos, sociais,
financeiros e administra tive..
Essa orientação vem sendo di-vulgada. há mais de 14 anos,
pelo Instituto Brasileiro de
Administração Municipal e foi
batizada por um grupo de ur-
bauistas do EPEA — Escrito-
rio de Pesquisas Econômicas
Aplicadas, com o nome de Pia-
nejamento Local Integrado.

Aliás, o EPEA vem rea-
lizando estudos para o íormu-
lação de uma política nacio-
nal de desenvolvimento urbano
e para a implantação de um
sistema nacional para o pia-nejamento do desenvolvimento
municipal integrado; Em - suas
linhas gerais, essa políticaconsiste em atribuir-se ao Go-
vêrno Federal papel decisivo
na realização de estudos b_.i-
cos, na formulação de diretri-
zes nacionais e regionais e no
financiamento dos planos lo-
cais. A reformulação do
SERFHAÜ (Serviço Federal de
Habitação e Urbanismo); órgão
técnico do Banco Nacional de
Habitação, foi feita por inspi-
ração do EPEA no sentido do
reduzir-lhe o escopo original e
dinamizá-lo como órgão cen-
tral do sistema.

Mostra o Sr. Diogo Jardello
que outro ponto que o Govêr-
no Federal, por iniciativa do
EPEA, está abordando —' e
que é fundamental para o
equncionamento do problema
lu-bano brasileiro — é a refor-
ma dc dispositivos constitucio-
nais que impedem a atuação
direta do Governo Federal em
matéria de planejamento ur-
bano, já que o assunto é da
ccmpetència constitucional dos
Estados e Municípios. Final-
mente, o esquema do EPEA
prevê a integração do plane-
jamento local com o regional
e o nacional, através de me-
cnnismos ainda não ' 

perfeita-
niente definidos.

A menos, entretanto, que'so estabeleça no Pais um re-
gime de centralização adminis-
trativa incompatível com as
tradições de autonomia esta-
duai e municipal e com as pró-
prias dimensões continentais
da Nação brasileira, o papel
principal do processo de pia-
nejamento urbano, represén-
tado pela adoção dos planos e
por sua implementação, terá
de caber necessariamente aos
governos municipais, ainda
que as diretrizes gerais da po-
lítica de desenvolvimento ur-
bano, o estímulo para o pia-
nejamento e o financiamento
dos planos diretores e de sua
execução caibam às esferas
superiores de governo.

Finaliza o Presidente do
IBAM que, estabelecido, pelo
Governo Federal, o sistema de
planejamento municipal inte-
grado, resta a importantíssima
tarefa de levar os governos
locais a adotar e executar os
seus planos diretores. A expe-
riência estrangeira mostra que,
em geral, é necessário às es-
feras superiores de governo
impor às municipalidades a
obrigação de planejar ou, en-
tão, oferecer vantagens àque-
Ins comunidades que o fize-
rem. o Estado de São Paulo,
na sua nova lei orgânica dos
Municípios votada em 1905,
adotou um sistema misto, dan-
do aos Municípios o prazo de
dois anos para elaborarem
seus planos diretores, sob pena
de lhes serem recusados vários
benefícios.

A COPEG comunica que assinou convênio com
o Banco Nacional de Habitação para prestar,auxílio
às famílias desabrigadas pela violenta tempestade
que assolou o Estado da Guanabara em 18 e 19
de fevereiro próximo passado, mediante rápida
concessão às mesmas, de financiamentos que lhes
permitam, conforme o caso, adquirir nova residên-
cia ou realizar obras de proteção ou reconstrução
das que antes habitavam, desde que essas obras
sejam técnica e economicamente recomendáveis.

Os financiamentos terão prazos de resgate de
5 a 15 anos, taxa de juros de 10% ao ano e corre-
ção monetária na forma da legislação federal. As
obras de recuperação, proteção e reconstrução de-
verão ser previamente autorizadas pelos órgãos téc-
nicos do Estado da Guanabara.

Os candidatos a financiamentos devem pro-
curar o Departamento Imobiliário da COPEG, à R. da
Candelária, 9, 7.° andar, sala 704, a partir de
amanhã, 2.a-feira, 6 de março, munidos de seus
títulos de propriedade. (p

Instituto de Resseguros do Brasil
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 004/67

Para a construção de um reservatório de
água à Avenida Marechal Câmara, n.° 171, nes-
ta cidade.

1. Comunica-se, para conhecimento dos interessados,
que, de acordo com o Edital de Concorrência Pública n.°
004/67, publicado no Diário Oficial do Estado da Guana-
bara de 01-03-67, páginas 2769/2770, serão recebidas,
até às 14,00 horas do dia 14 de março de 1967, na sede
do Instituto de Resseguros do Brasil, à Avenida Marechal
Câmara, 171, 7.° andar, sala n.° 708, no horário de 13,00
às 17,00 horas, propostas para a execução das obras ds
construção de um reservatório de água à Avenida Marechal
Câmara, n.° 171, nesta cidade, de acordo com projeto já
aprovado e especificações estabelecidas, e que serão fome-
cidos aos interessados no local acima mencionado.

2. As propostas, que são para realização de obras
sob o regime de empreitada global, serão abertas às 16,00
horas do dia 14 de março do 1967, na'sede do Instituto
de Resseguros do Brasil. (P

POSSANTE

ds mais possantes locomotivas diesul em operação no lirasil, ..-.Rn* 33 l>00 JLl.i, já estão funcionando para a Companhia Vale do "Âitt 
,vDoce e. são capazes do, etn dupla e auxiliadas por onlra mãipiína !»'

de 1800 11.1'., puxar uma composição de 149 vagões de minén.¦' dê .
ferro, tpie. anteriormente, precisava de cinco máquinas de. 1 fíiHKH.A '
para ser deslocada, .ls noras locomotivas — Krnus Mafei DieMHidráulicas — são de procedência alemã

'.S
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Comunica-se aos interessados que, por conveniência do serviço,
a Seção d. Financiamento à Indústria da Construção Civil encerrará
rio dia 10 de março do 1967 o recebimento de anteprojetos para
consulta prévia com documentação sumária. .

Assim, os pedidos de financiamento, formulados após aquela
data para incorporação, de edifícios, ou construção de coniunto*
residenciais em condomínio ou casas de vila, serão instruídos com
documentação definitiva referida na« instruções vigentes. (P

PONTIFÍCIA
UNIVERSIDADE
CATÓLICA

.**!^m feT*l k

^U_B___~
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA
X-Vl^ORIVlAi

AGORA NO RIO DE JANEIRO - APEX PROGRAM
KEPNER and TREGOE

Curso de TOMADA DE DECISÃO
Uma atividade de treinamento para elementos de t *¦

nível, fixando-se, naturalmente, no processo decisório, ces-
de a determinação dos problemas a serem resolvidos, até
o estudo das conseqüências que poderão advir da decisão
tomada. •• lV. , -,.
REALIZAÇÃO: 15 a 19 de maio de 1967 - -jL

22 a 26 de maio de 1967
INFORMAÇÕES: Instituto de Administração e Gerência

Rua Marquês de São Vicente, 223
Telefone: 27-2388 . -»

/-j§4
TONTIFICIA

/UNIVERSIDADE
CATÓLICA _

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA

INFORMA)
I CURSO DE RELAÇÕES HUMANAS NA EMPRESA

(Diurno)

Destinado a Empresários, Diretores e Gerentes, que queiram desenyo' V
atualizar seus conhecimentos noi problemas de Relacion.menio Humano^myi
presa.

Além do preparo dos participantes nes assuntos necessários ao bom desa
volvimènto das Relações Humanas na Empreso, inclui também uma sui0-_ha.il -
através do chamado Sensltfvity Training, no qual se mestra como o D'upo re;?
ante a personalidade de cada participante.
DURAÇÃO: 9 semanas (do 13/3 a 12/5/67)
HORÁRIO: De 2a. a éa.-feira, da» 8 ás 12 horas.

II CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE SALÁRIOS
(Noturno)

Destinado b Executivos e Administradores de Salários e Elementos Ügadc. 4,
Área de Relações Industriais, que queiram desenvolver c atualizar os conheci-
mentos nos setores de Descrição o Avaliação de Cargos, Es.ulas de Salários >
Assuntos Correlatos.

A aplicaçSo de uma política salarial bem orientada é um in.íTrumento dn
administração de grande eficiência para redução de cu.tos e aumento de produ-
tividade. \\r\l

DURAÇÃO: 5 semanas (de 13/3 a 19/4/47)
HORÁRIO: De 2a. a éa.-feira, das 18 às 22 horas
INFORMAÇÕES £• INSCRIÇÕES:

Instituto de Administração « Gerência
Rua Marquês de São Vicente, 233 - Tel. 27-2388

í.

PUC lillPONTIFÍCIA
UNIVERSIDADE
CÀT.UCA .

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA
INFORMA'

I CURSO DE PLANEJAMENTO GLOBAL DE EMPRESAS

(Diurno)

11
Destinado a Empresário., Diretores e Assessores, que queiram _s!udar\b

processo de planejamento global das atividades das Empresas, segundo um mí-
lodo lógico e eficiente; discutir a implantação, a estruturação o o funcíonemehtõ
de um sistema de planejamento; salientar a necessidade, a importância e j&
vantagens do planejamento para as Empresas do qualquer tipo c dimensão. 

'{'-

DISCIPLINAS E UNIDADES DE ENSINO

iI - INTRODUÇÃO AO PLANEJAMENTO:

O Desafio do Desenvolvimento; Moderna Conceituaçao da Administras
de Empresas; Noções Fundamentais sobre Planejamento; O Sistema de P._
nejamento da Empresa; O Setor de Marketing; O Setor de Produçãoi Òfl
Setores de Pessoal e de Material; O Setor Financeiro.

II - OS OBJETIVOS DA EMPR6SA: M.;'

FixaçSo dos Objetivos de Empresa; A Coniuntura externa e at Previsões.

III - MÉTODO E DINÂMICA DO PLANEJAMENTO:

Exame de Situação da Empresa,* Elaboração do Plano Gera! da Empresa»
O Planejamento Setorial; Programa e Orçamento; Projetos; Financiamento
de Projetes; Implantação e Funcionamento do Sistema de Planejamento;'mpiantação do Planejamento; Conseqüências da Implantação do Planeja-
nento; Processamento Eletrônico de Dados; PERT-CPM; Pesquisa Operado-mento;

A Empresa e seu Plunejamento.

EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO DE UMA EMPRESA.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES.

_?•mV

EXiGêNCIA PARA MATRICULA: Vivência Empresarial.

DURAÇÃO! 3 semanas (de 27/3 a 14/4/67).

HORÁRIO: De I . ès ó.aj-.iras, da> 0B;00 às 12:00 hs.

INSCRlÇÒESi Instituto de Administração e Gerência — Rui Marquês dscente, 223 - Gávea - Telefone: 27-2338.

InstiMo de Pesquisas e Estudos Sociais - Av. Rio Branco 15. —
27.0 ,n(|. _ Grupo 2 704 - Telefone. 22-9925.

1
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.Torno! cio Brasil, domingo, 5-3-67. l.° Cad. — _2Í5

Empresários do Paraná são
contra a elevação do ICM

.•>•

,.K,

N-
Curitiba — (Correspondente)'

— Os empresários paranaen*
ses "estão aglutinando forças
para a reunião geral das cias-
ses produtoras marcada para
o din. 8 próximo — 24 horas
antes 3o encontro dos Secreta-
rios. de Finanças da região
Ce-itrqi-l-ul — na qual será fir-
rhàdo^ documento de repúdio
totaU?. .pretendida majoração
úíí ;WtJ5Üota do ICM.•?A; .'.' .sóciação Comercial do

?íár\., uma das organizado-¦•do encontro dos empresa-
fl _,' è de opinião que o Ato
tampíem. ntar n.° 35 não velo
¦!'SB*!?àax a pretendida eleva-

v-.cá-íttfls, apenas, facultou essa
' medina para os Estados cuja
- receita não tenha reagido em

ífiririos cqnpensáveis pelo Fun-
do'|ij|SPfa'ticipação dos Est-ados.

MOBILIZAÇÃO -

.... A Associação Comercial pa-
tanaensé está disposta & mo-
Wlizaçio geral, que incluirá re-
n; íseríJ intes de todas as Fede-'•. - ções das classes produtoras*¦' •:_.;. Estados brasileiros. Os

-J Jerep dos empresários não
';. niedltíim que possa haver ele-'<aíãt>._ia alíquota, já que os
.¦Sstadbs.náo terão como provar
queda na sua arrecadação. No
encontro dos empresários será
redigido ainda um memorial
dü api .lo aos Governadores pa-

.Na^que encontrem outra fôr-
jiüdla .te aumentos das reservas

».!íí -."¦•

1'ih ' -li'

de cada. Estado, sem recorrer
à majoração da carga tributa-
ria e sem sacrificar as em-
presas.
EM MINAS

Belo Horizonte (Sucursal) A
queda na arrecadação do im-
postos em Minas, que a Secre-
taria da Fazenda afirmou ter
atingido NCr$ 183 milhões (ou

.Cr$ 183 bilhões antigos) aquém
da previsão orçamentária, é
uma resultante direta da falta
de continuidade administrativa
da repartição que, pràticamen-
te, nâo teve titular efetivo du-
rante todo o exercício de 19G6,
segundo disse ao JORNAL DO
BRASII/ o Vice Presidente da
Associação Comercial de Mi-
nas, Sr. Euler Marques An-* drade.

Afirmou que "a sonegação de
Impostos em Minas não tem a
proporção quo alguns querem
lhe emprestar", e que a sua
"entidade tem desenvolvido
uma campanha permanente
contra a sonegação, junto ao
comércio de todo o Estado".
Acredita ter melhores resulta-
dos apesar da "deficiente má-
quina íiscalizadora do Estado."

INTERINIDADE

Assinalou que a causa dire-
ta da queda na arrecadação

tributária em Minas — admi-
tida pelo Secretário da Fazen-
da — foi a interinidade per-! manente por que atravessou a
Secretaria no ano de 1966. Pri-
meiro — frisou — o Sr. Celso
Carneiro Machado, depois o
Sr. Jofre Gonçalves de Sousa,
não se sentifam em .condições
de dinamizar a arrecadação,
pelo que seria até mesmo ine-
vitável o resultado apurado no
fim do período."

O comércio, na sua opinião,
sempre esteve >atento aos inte-
rêsses do poder público, e
nunca deixou de oferecer a sua
contribuição mesmo que com
sacrifício, pois, é sabido que
ainda vigora entre nós o slogan
de que "poucos pagam muito o
que' muitos pagariam pouco".
Executamos uma intensa cam-
panha èm todo o Estado difun-
dindo a finalidade social do
imposto, e quero crer que tenha
dado melhores resultados que
a fiscalização efetuada pela Se-
cretaria da Fazenda, que é de-
ficiente e desorganizada, além
de se constituir — não raras
vezes — até mesmo cm sério
obstáculo para o contribuinte
que deseja cumprir as suas
obrigações.

I Semana de Investimentos
em Minas conleça-com tema
sobre a atuação do.BNDE

Belo Horizonte (Sucursal) — O Diretor do Banco Na-
cional do Desenvolvimento Econômico, Sr. Adalmiro Ban-
deira de Moura, confirmou sua vinda a esta Capital ama-
nhã, para fazer uma conferência sôbre o tema O BNDE,
sua Contribuição ao Desenvolvimento e suas Perspectivas
de Ação, na abertura da I Semana de Investimentos em
Minas.

A Semana de Investimentos será realizada do dia 6
ao dia 10, promovida pela Federação das Indústrias e pelo
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais com conferên-
cias diárias sôbre todos os aspectos da estrutura e funcio-
namento do Fundo de Investimentos administrados pelo
BNDE. ' .

stiaores
JT. P. Lemann

AS CONFEBÊ-TCIAS

fi o seguinte o programa de
CK-iife-Cnclas da Semana do In-
v_s-_tneuto:

Dia 6 — O BNDE, sua contri-
bulçfto no Desenvolvimento e suas
perspectivas de aç&o . Expositor:
Adalmiro Bcuidolra de Moura —
Dia 7 — O nòvo PIN AME. Expo-
sl.or: Murilo Gouveia, secretário
executivo do Fundo de Financia-
mento para aquisição de máqui-
mias e equipamento. Dia 8 —
ITFEME — Nòvo. tipo de crédito

I
Gêneros alimentícios

Médias dos preços de gêneros alimentícios fle primeiro, necessidade, nesta ú-tima, &emana, no mer-
cado atacadista da Guanabara, S&o Paulo • Belo Horizonte, comparadas com as médias da secnaua ante-
rior. (Dados fornecidos pelo SIMA — Serviço de Iníor-naçáo de Meroado Agrícola):

Semana: 20/24 a 27/03-3-967

PRODUTOS

AHEOZ (Sc. 60 quilos)
Arnarel&o 
Agulha 
B-ue-Bcse 

jFEIJAO (Sc. 60 quilos)

eto 
___ait____o
"WNHA DB MANDIOCA

í (Sc. 50 quilos)

IcHJfàGÍOE (p/ quilo)
teovtoottraseiro 
Canteiro 

J.
'.j_.(Cx. 30 Ds.)

tt)/ quilo)

__'' p (Sc. 60 quilos)
l_Unt-i'i_o mesclado ....
Amarelo híbrido 

GUANABARA

média da
semana

variação
em Cr?

43,48
38,22
34,45

24,10
27,00
22,70

14,50
13,50

3,24
3,04

23,50
22,50

1,75

13,65
14,65

0,42
0,_0

+ 0,80

• 0,40
1,00
0,30

— 1,00
estivei

+ 0,04
+ 0,04

0,40
0,40

estável

+ 0,15
+ 0,15

SÃO PAULO

média da
semana

varlaçSo
em Cr$

39,08
32,40
31,73

U9.90
22,25
16,50

11,50
11,50

xx..
XXX

24,00
22,00

1,07

11,17
11,54

7,90
0,30

+ 1,22

+ 0,76
+ 0,30
estável

estável
estável

XXX
XXX

estivei
estável

• — 0,05

0,41
0,27

BELO HORIZONTE

média da
semana

variaçüo
em Cr$

47,37
XXX
36,80

22,50
26,50
XXX

12,90
12,90

XXX
XXX

26,03
24,84

12,30
XXX

— 6,63
XXX
+ 0,30

— 0,20
+ 0,10
xxx

0,05
0,05

xxx
xxx

— 0,01
estável

— 0,20
xxx

Leia Editorial "Carga Fiscal,'

__nS_H ATENÇÃO
SENHOR _
PROPRIETÁRIO

SEU IMÓVEL ESTR BEM
ADMINiSTRRDO?

Se predominar "não-irheis
'respostas, o senhor vem so-
(rendo prejulio com a ad-7
ministra.âo do seu imóvel.,
Visite-nos ou nos chame pelo
telelone abaixo. Nós^temos

' solução imediata e' eficientes}''

O senhor aplicou com acürto as
l" últimas taxas de corrcçüo monc-
X tária a que tem direito, sobre

o aluguel do seu imóvel ?
Tem conhecimento das constan-

2 
tes Portarias e Circularcs que
as Repartições baixam para dis-
ciplinar a matéria?
Tem utilizado essas normas com

Q real proveito para o seu inte-
H rêsse?

4 
Tem nssistCncia técnica e juridi-
ca, permatientea ?
Ji (tes o cálculo do quanto lhe
custam em dinheiro, tempo e

K aborrecimento, as pequenas,-
mas freqüentes tarefas de paRar
impostos, taxas, elaborar con-
tratos c renová-los, etc?
Sabe o quanto lhe cobraria «ma
Administradora idônea ecom-,

R petente para fazer tudo isso,
aúmentar-lhe os rendimentos,
deixá-lo satisfeito c despreocu-
pado?

PROLAR S.A.
ADMINISTRAÇÃO DE BENS
Avenida Rio Branco, 151-20."
andar - Telelone: 32-8746 -

Rio (GB)

JORNAL DO BRASIL no

MEYER
._«» ANÚNCIOS CLASSIFICADO*
I ASSINATURA.

ruA DIAS DA cr.uz I 741
•DAS 8.30 AS 17J0 HORAS
SÁBADOS: DAS 8 AS 11 HORA»

SEU IMPOSTO
¦ri-

Ê SEU LUCRO IMEDIATO
J

10% do que Você vai pagar de imposto
de renda podem DESDE JÁ incorporar-se
ao seu patrimônio. O Governo fêz a lei
(n.° 157 de 13 de fevereiro). E SINAL
está pronta para levar essa vantagem a
Você.

A aplicação correta do que Você vai pa-

gar, de maneira que essa percentagem

seja sua, e se multiplique em novos lu-

cros para Você, é a nossa especialidade..

Maiores detalhes em qualquer agência dos seguintes bancos:

Banco Nacional de Minas Gerais S A

Banco Comercial de Minas Gerais S A

Banco de Brasília S A

Banco Sotto Maior S A

SINAL
SINAL SA - SOCIEDADE NACIONAL DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Carta de Autorização n.° 145 do Banco Central da República do Brasil
Capital e Reservas — NCrS 3.269.812,39

Avenida Rio Branco 115 — 4.» - GB - Tels.: 31-3621 - 31-3622 e 31-3230 9

par* o pequeno empresá-lo. Ex
I-Cõitor: Tarcísio Arantes, do De-
pai-taanento de Op-eraçú-s Inter-
nacionais do BNDE. Dia. 9 — O
financiamento da. Idéia .(F__TEF).
Expositor: Ltneo Emílio Kupporl,
do Departamento Econômico do
BNDE, e Atuação do BNDE no
campo do ensino e da pcsqulea.
Expositor.: Jadir Sales Corrêa. —
Dia 10 — Aumento <__ prorlutl-
Tidade e ' desenvolvimento econô-
mico (FUNDEPBO). Expositor:
Antônio Carlos Pimentel, 

"diretor

do BNDE. •

Minas quer
reforço
de crédito

Belo Horizonte (Sucursal)
— Seguirá têrça-íeira próxima
para o Bio uma comissão de
empresários,, integrada pòr re-
presentantes da Associação
Comerciai, Sindicato dos Ban-
cos e Clube <ie Diretores Lo-
jistas, para solicitar do Ban-
co Central um reforço de NCr$
5 000 000,00 (cinco bilhões de
cruzeiros antigos) "como solu-
ção de emergência para a pra-
ça de Belo Horizonte".

Informam os membros da co-
missão que "além dos recursos
emergenciais, pleiteamos tam-
bém uma ampliação da iuixa
de redesconto para a praça de
Belo Horizonte, de 15 para 60
dias, pelo menos, sem o que
não teremos condições de su-
perar a mais grave crise de
crédito que o comércio já en-
írentou".

Média diária do volume:

NCr$
Esta semana .. 753 000
Semana passada 714 000 •

S. N.
t

Sexta- feii-a 3 955
Há uma semana 3 S79
Há um mês .;.'-.'. 3 890
Há um ano 3 793

-Após uma queda iia
segunda-feira, devido¦ aos efeitos psicológicos
da mudança do. Deere-
to-Lei 157 referente aos
incentivos para as
ações, a Bolsa esteve em
reação moderada dú-
rante o resto da sema-
na. Apesar de ainda
existirem fortes indícios
de íalta de .dinheiro pa-
ra investir, em ações,
como o próprio volume
das transações durante
a semana indicou, fica-
mos bem impressiona-
dos com a reação.

O momento nos pare-
; ce propício para iniciar

as compras de ações, fa-
zendo média, pelos se-
guintes motivos: os
efeitos práticos do De-
creto-Lei 157 impulsio-

narão os preços das
ações para níveis bem
superiores aos atuais;
uma Bolsa que negociou
aproximadamente 10 0
bilhões entre compras e
vendas no ano passado,
só pode subir com a en-
trada de uns S0 bilhões
do lado comprador; a
nova estrutura da Ból-
sa e as Sociedades Cor-
rétoras, apesar das di-
ficuldades de introdu-
ção e de demora para
funcionar eficientemen-
te, contribuirão tam-
bém para uma procura
maior de ações; breve,
serão publicados os ba-
lanços da Brahma e
Sousa Cruz, e, logo após,
virão as bonificações,
(estes papéis líderes
também deverão contri-
buir ' 

para a evolução
dos preços); o recente
decreto dando isenção
fiscal para exportação,
de produtos manufatu-
rados deyerá' favorecer
a indústria têxtil, e,
conjuntamente, as ações•das diversas firmas' do
ramo que são transacio-
nadas na-Bolsa, contri-
buindo também para

uma atmosfera de maior
otimismo; a posse do
nôvo Governo, seja qual
fôr o resultado a longo
prazo, criará de ime-
diato um clima de ex-
pectátiva otimista. To-
dos estes argumentos
estão sendo usados nes-
te momento pelos dis-
tribuidores de Fundos
de Investimento, o quo
contribuirá para um
saldo positivo dos mes-
mos para aplicação, co-
mo foi o caso nas duas
semanas passadas e
também impulsionará o
mercado.

Ainda existem muitas
incertezas, como a si-
tuação econômica em
linhas gerais, a falta
de dinheiro e o -trans-
torno que o grande
número de novidades
no mercado de capitais
poderá ocasionar, mas
a probabilidade de uma
alta nos próximos me-
ses é mais viável do que
uma queda, e, portanto,
iniciar as compras fa-
zendo média é uma po-
lítica apropriada ao
momento.

Bulhões nega
empréstimo
ao E. do Rio

Niterói (Sucursal) .— O Mi-
nistro da Fazenda negou em-
préstimo de NCr$ .30.000.000,00
(trinta bilhões de cruzeiros an-
tigos) solicitado pelo Governo
fluminense, embora reconhe-
cendo as dificuldades que atra-
vessa o Estado do Rio — se-
gundo informou ao JORNAL
DO BRASIL o Secretário de
Finanças, Sr.. Mário Arnaud
Batista.

Banco abre
nova agênci
em Brasília

my.
¦¦vi-r-

Brasília (Sucursal) — Foi
Inaugurada .ontem a segunda
agência do Banco Regional de
Brasília, em solenidade presi-
dida ipelo Prefeito Plínio Can-
tanhede, que, na ocasião, assi-
nou com a diretoria do Banco
a ata da assemltoéia-geral de
acionistas, da qual consta a
aprovação da elevação do ca-
pitai do estabelecimento.

O capital do Banco Regional
de Brasília foi elevado para
1 bilhão de cruzeiros antigos.

Israel
inaugura
fazenda

Belo Horizonte (Sucursal) —
A fazenda-escola de Felixlâiir
dia, situada à margem da Es-;
trada de Brasília, a 205 quilo,
metros desta Capital, depois
de oito meses de trabalho e dá
plantação de 600 hectares, com
cereais e frutas, vai ser inau-
gurada nos próximos dias pelo
Governador Isra^él Pinheiro;
que pretende fazer dela um
núcleo da indústria de trans-
formação de produtos agrico*
las e pecuários.

COMÉRCIO E INDÚSTRIA IRETAMA S/A.
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Comunica a mudança do seu escritório Central e do seu

Departamento de Vendas para o seguinte endereço:

Av. Venezuela n'.° 131

Telefones: 43-1708

43-8772

23-1976

23-1928

3.° e 9.° andares
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FiNABRA está recebendo inscrições para um
financiamento de 500 casas próprias

A Sociedade Financial dos Servidores Públicos do
Brasil — FINABRA — já deu início ao seu primeiro plano
de construção de casa própria para os seus associados,
através de convênio que firmou no mês de fevereiro com
a COPEG, e que compreende um financiamento inicial de
quinhentas unidades habitacionais.

Contando atualmente com um quadro de mais de dez
mil associados, à FINABRA vive um momento de intensa
atividade, estruturando todos os seus departamentos in-
ternos, destacando-se a sua Divisão de Aplicação de Pa-
trimônio que visa a traçar normas para o financiamento
da casa própria, uma das mais sentidas reivindicações
da classe dos funcionários públicos em todo o Estado.

. CONVÊNIO COM A COPEG

No dia 3 de fevereiro último, foi assinado o primeiro
convênio com a COPEG, em solenidade realizada'naquela
companhia do Estado da Guanabara, a qual contou com
a presença de toda a Diretoria da FINABRA e da COPEG,
tendo à frente, respectivamente, o General Álvaro Alves
dos Santos, e o Dr. Armando Mascarenhas. Logo após a
assinatura do convênio falou o General Álvaro Alves dos
Santos, destacando a organização e o espirito público
que regem a COPEG, que realiza o seu trabalho sem ne-
nhum entrave burocrático e com uma presteza digna de
todos os elogios. Destacou o Presidente da FINABRA os
altos objetivos da entidade, os quais foram prontamente
entendidos pelo funcionalismo da Guanabara, que continua
se inscrevendo em massa em seus quadros, numa demons-
tração cabal do: espirito, associativo dà classe qi?e busca
soluções práticas para os seus grandes problemas. A
FINABRA já conta com um capital proveniente de quotas
patrimoniais superior a três bilhões de cruzeiros velhos,
prosseguindo o seu trabalho junto ao funcionalismo que
começa a sentir a benemerência da nova entidade com o
início do financiamento das 500 casas a serem construídas
imediatamente. O Presidente da COPEG, Dr. Armando
Mascarenhas falou a seguir, destacando o alto conceito
de que goza a FINABRA, muito embora tenha pouco tem-
po de existência. Fêz questão de frisar que a COPEG es-
perava que aquele fôsse o primeiro, mas não o único fi-
nanciamento da companhia à nova associação de classe
do funcionalismo da Guanabara. O convênio foi assinado
pelos membros de ambas as Diretorias.

INSCRIÇÕES COMEÇARAM .

Desde fins do mês próximo passado, a FINABRA vem
recebendo inscrições dos seus associados que desejam re-
solver o problema da casa .própria. Para tanto colocou
funcionários à disposição dos interessados, no 3.° andar
da Avenida Rio. Branco, 52, os quais fornecerão os íor-
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Foto batida nõ dia 3 de fevereiro próximo passado, no Salão A"o6re
da COPEG, vendo-se o Presidente daquela Companhia, Dr. Armando
Mascarenhas e o Presidente da Sociedade Financial dos Servidores
Públicos do Brasil — FINABRA, General Álvaro Alves dos Santos.
O ato constituiu-se no primeiro passo da nova entidade do fun-
cionalismô para resolver o problema da casa própria, com um
financiamento de 500 unidades habitacionais.

n.ülários oficiais de inscrição e prestarão todas as ln-
formações solicitadas. Duas condições são indispensáveis
para dar direito à inscrição: ser quotista da FINABRA
e não possuir residência própria.

A Divisão de Aplicação do Patrimônio já está provi-
denciando a escolha de local para erguer os blocos resi-
denciais, devendo o assunto estar decidido possivelmente
ainda'êste mês,- quando ¦ será dado ao conhecímento^e
todos os interessados.
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CTB inicia a 13 venda de telefone a NCr$ 1 600,00
Líder lojista diz que os
élecretos-leis trouxeram ao
comércio situação caótica

SBft

Tt* O Diretor do Clube dos Lojistas da Guanabara, Sr.
JTofge Geyer, confirmou ontem que existe grande preo-
¦djupação nas classes produtoras e no comércio do Pais, em
face da profusão de decretos-leis promulgados pelo Presi-
çfênte Castelo Branco, criando uma situação caótica no
mundo dos negócios, mas, disse, "depositamos nossas es-

péjranças no Govêmo do Marechal Costa e Silva que sabe-
rá equacionar êsses problemas".

*g Explicou que essa avalancha de decretos, "muitos inó-
oíiòs e inexeqüiveis", provocou certa desorientação aos
comerciantes e produtores do Pais, principalmente, os De-
çretos 38 e 155 de dificil cumprimento, dadas as exigências
burocráticas que nos obrigam a uma tomada de posição.
Contudo, acrescentou, "nossa fé esta voltada agora para
o-rnôvo Governo que se instalará no próximo dia 15.
I^PICULDADES lojas teriam que aumentar o
Vi" número de empregados, o que
^Analisando as recentes mo- viria, por certo obrigar o co-

d|iicações na atual sistemáti- merciante a aumentar os seus
ca do comércio, o Sr. Jorge
Gejisr declarou que "temes

. manifestado por diversas vê-
zfes.que essa avalancha de de-
cretos-leis p r o an u lg ados no
atual Govêmo e com maior
volume nestes últimos dias
téiií trazido aos homens de
aifcgócios uma .série de diíicul-
dades, mormente na parte de
análise e avaliação de seus la-
dispositivos e negativos".'£. 

a vida de uma empresa
nfio pode tão rapidamente se
açjáp.ar às novas contingên-
cias'provocadas por tantos no-
vos decretos. Torna-se, tam-
bém, difícil qualquer planeja-
oriento de negócios para a vi-
¦dfPde uma empresa. Se as re-
gras do jogo mudam constai.-
temente. Ê certo que muitos
decretos promulgados sâo bons,
enquanto outros nos parecem
maus t "para ser mais claro
posso apontar os decretos 38 e
posteriormente o de n.° 156
(estabilização de preços), que
julgamos completamente ine-
xeqüíveis para o comércio lo-
jista, ciadas as enormes exi-
gências burocráticas para o seu
cumprimento.

*___ Quanto à estabilização de
preços — continuou — o co-
mérclo já fêz o máximo no
•sentido de mantê-los os mais
baixos possíveis, unia vez que
o ..poder aquisitivo do consumi-
dor brasileiro baixou muito
i_è.ses dois anos de Govêmo, e
o'próprio regime de iivre con-
corrência, da forte competição
que existe entre iima loja e
outra já é uma segurança para
que os preços se mantenham os
mais reduzidos possíveis. Sóbre
o'Decreto-Lei n.° 156, para o
•seu fiel cumprimento, todas as

custos operacionais, obrigando-o
assim a ma. orar os preços de
suas mercadorias. O Decreto
156 exige uma escrita compli-
cada e um demonstrativo da
evolução dos preços de cada
mercadoria. Existem lojas qup
trabalham com milhares de
mercadorias e, para êsse tipo
de comércio, o Decreto 156 é
praticamente inexeqüivel.

Dando ênfase às suas pala.-
vras, o Sr. Jorge Geyer acen-
tuou:

-—"Uma coisa é certa. O co-
mércio. não só do Eio como
de todo o Brasil, tem fortes
esperanças de que o Presidente
eleito, Marechal Costa e Silva,
revogue o decreto 156. Só o
Governo que * se instalará no
próximo dia 15, poderá equa-
cionar todos os problemas que
vieram desarvorar o homem de
negócios".

Acerca do Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias, o Dire-
tor do Clube dos Lojistas expli-
cou que alguns secretários de
Finanças, principalmente o do
Paraná, estão pleiteando o au-
mento do ICM na ordem de
30To, e que tocios os comercian-
tes do País estão lutando con-
tra essa medida.

— Essa luta se faz, princi-
palmente, na defesa do consu-
mldor. porque concretizado o
aumento de 30?., resultaria
em nôvo aumento de preços.

O Secretário de Finanças do
Paraná está preocupado com
a baixa arrecadação do ICM
nos meses de janeiro e feverei-
ro, entretanto, essa baixa ar-
recadação não se deve à ali-
quota e sim ao forte recesso
nos negócios, provenientes do
reduzido poder aquisitivo do
consumidor brasileiro.

MAPA DO TEMPO - JB
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ANAMSE SIN6T1CA DO MAPA — Frenlo fria «obre Sinta Catarina cora
chuvas e declínio de temperatura, deslocando-se parn o Paraná, tinha da

-Instabilidade no interior dos Estados de Minas Gerais e Sáo Paulo, deslo-
cando--. para o Litoral, devendo em sua passagem provocar trovoadas com

pancadas esparsas nos ditos Estados assim como no Paraná, Estado do Rio
e Guanabara, principalmente ao anoitecer de domingo. (Análise oinótica do
Mapa do Serviço de Meteorologia interpretada pelo JB)

TEMPERATURA
:E TEMPO
NOS ESTADOS

'Maranhis, Piauf, Cear-, Rio Grana»
do Norte, Paraiba, Pernambuco, Ala-
tjeas, Sergipe, Bahia — Tempo: Nu-
blado com pancadas esparsas no pe*
riodo. Temp.: Estável. Ventos: De
Leste fracos. Visibilidade: Boa.

Minas Gerais, Espirito Ss. to, Goiás
— Tempo: Bcm com n bulosidade,
névea seca. Instabilidade ocasional

.è tarde. Temp.: Em elevação. Ven-
.tos: Oe Norte fracos. Visibilidade:
.Moderada.

Rio de Janeiro, Guanabara, São Pau-
. |a __. Tempo: Bom com nebulosidade.

Névoa seca. Instabilidade ocasional
ao anoitecer. Temp.: Elevada. Ven-

,7tcs: Leste a Norte fracos. VisibiHda-
de: Moderada.

Mato Grosso — Tempo: Instável ao"sul do Estado com trovoadas e pan-
Veadas. Temp.: Elevada a princípio
declinando após. Ventos:" Noroeste
rondando para Oeste e Sul fracos.
Visibilidade:, Moderada.

Paraná, Sanla Catarina, Rio Grande
do Sul — Tempo: Instável com pan-
cadas esparsas. Temp.: Em declfnlo.
Ventos: Sul fracos. Visibilidade: Mo-
derada.
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TEMPO NO MUNDO (UPI-JB)
Temperaturas máximas de ontem, t previsão do tempo para hoje nas Cida-
des seguintes: Buenos Aires, 26°, bom; Santiago, 18°, claro; Montevidéu,

:24°, parcialmente nublado; Lima, 25°, bom; Bogotá, 10°, nublado; Caracas,
! 25°, parcialmente nublado; México, 11°, claro; San Juan, 29°, parcialmente
•nublado; Jamaica, 27*>, nublado; Port of Spain (Trinidad), 30°, claro; Nova
-Iorque, 7o .baixo da 0o, nublado; Miami 18°, claro; Chicago, 13° abaixo

de 0° claro; lo» Angeles, 19°, nublado; londres, 9°, chuvas; Paris, 11°,
nublado; Berlim, 8°, nublado; Moscou 2° aboixo de 0°, nublado; Roma,
18°, bom; Lisboa, 14°, dero.

A Companhia Telefônica
Brasileira começará a vender
no dia 13, em três postos dile-
rentes, 150 650 telefones, que

. custarão NCr$ 1 600,00 (CrS 1,6
milhão antigos) aos residen-
ciais e NCrS 1 700,00 (Cr$ 1,7
milhão antigos) nos comerciais,
segundo informou ontem o Vi-
ce-Presldente da CTB, Sr. Ro-
berto Sussekind.

Os novos telefones, que fa-
zem parte do plano de expf.ii-
são iniciado em junho de 1966,
pela CTB, serão entregues de
acordo com a ordem de inseri-
ção, em pagamentos parcela-
dos. As pessoas que já tiverem
o aparelho poderão vendê-lo oil
transferi-lo para parentes ou
amigos.

COMO COMPRAR

Com a vantagem de que os
novos assinantes serão acio-
nistas, a Companhia Telefôni-
ca Brasileira, num prazo, de 40
meses, atenderá aos.; 204 mil
candidatos inscritos, que se
submeterão ao seguinte siste-
ma de pagamento:

Residenciais: entrada de ....
NCr$ 61,00 (CrS 61 mil anti-
gos) e mais 27 prestações de
NCr$ 57,00 (57 mil antigos).
Não residenciais: entrada de
NCr$ 161,00 (Cr$ 161 mil ànti-
gos) e 27 prestações de 
NCr$ 57,00 (Cr$ 57 mil anti-
gos).

Em três postos — Centro
(Rua México esquina com Ave-
nida Almirante Barroso); Sul
(Avenida Copacabana, 462) e
Norte (Rua Conde de Bonfim,
289) — os candidatos começa-
rão a ser chamados, dentro de
rigorosa orde m cronológica,
através de editais publicados
nos jornais.

O candidato inscrito terá
dez dias para efetuar o pri-
meiro pagamento. Se, na oca-
sião, não tiver o dinheiro e
não quiser transferir para
outra pessoa, passará a ocupar
o último lugar na fila dos ins-
critos.

EXPANSÃO

O Vice-Diretor da CTB, Sr.
Roberto Sussekind, em entre-
vista coletiva, disse que a em-
presa, ao passar para o âmbito
do Govêmo brasileiro, cm ju-
nho do ano passado, através
da EMBRATEL, programou a
expansão e melhoria dos ser-
viços telefônicos nas áreas que
opera e que, após estudos, ve-
rificou-se a necessidade de 300
mil novos terminais para aten-
der à demanda das incrições.

O primeiro passo para a ex-
pansão deu-se com a realiza-
ção de obras de infra-estrutu-
ra e estudo das especificações
do equipamento a ser utilizado.

— Em agosto — explicou —
a CTB entregou as especifica-
ções às fábricas nacionais de
equipamento, que se. habilita-
ram em 18 de novembro de
1966. No dia 13 de fevereiro
dêste ano foi assinado com a
Standard Elétrica o contrato
para o fornecimento do equi-
pamento necessário à exe-
cução da primeira etapa, que
dará ao Rio, nos próximos 40
meses, 150 650 novos apare-
lhos.

PRÉDIOS •

O Vice-Presidente da CTB
disse ainda que 13 novos pré-
dios serão construídos, sendo
que três já foram iniciados.

—í O da Praça Tiradentes
estará pronto em 11 meses, e:
terá capacidade para instalar
28 mil linhas; o da Rua 2 de
Maio, no Jacaré, tem a íinali-
dade de descentralizar o ser-
viço, pois ali estarão montados
o escritório, o almoxarlfado e
as oficinas. O último é em Co-
pacabana, quando será amplia-
do o prédio já existente para
comportar mais estações.

Além destas — prosseguiu
— ainda estão sendo executa-
das obras para colocação de
redes de cabos subterrâneos,
aéreos e redes de dutos.

MODERNIZAÇÃO
Dentro em pouco, at. o final

do próximo ano, qualquer pes-
soa poderá íazer uma, ligação
com São Paulo, Santos, Nite-
rói, Duque de Caxias, São João
do Meriti, Nova Iguaçu, Nilo-
polis e Petrópolis, sem auxilio
da telefonista, tendo em vista
que a CTB colocará cm ação
um moderno equipamento, au-
tomático. Outra novidade diz
respeito aos prefixos dos tele-
fones: Rio e São Paulo terão
antes dos números atuais, o
prefixo 2. .

O Sr. Roberto Sussekind re-
velou ainda que serão reserva-
dos 3 200 novos telefones às
pessoas que mudaram de
residência e ficaram sem os
seus aparelhas. Dos 3200, dois
mil serão instalados em Co-
pacabana; mll no Maracanã e
200 no Centro.

Até 31 de março — acres-
centou o Vice-Presidente da
CTB — serão instaladas duas
mil linhas; em 1968, 28 500; em
69, 52 600 e em 70, 58150. Em
outubro será completado o pre-
fixo 56 de Copacabana, com a
instalação de 6 200 novos apa-
relhos.

O Sr. Roberto Sussekind re-
velou que as prestações a se-
rem pagas pelos inscritos so-
frerão correção monetária de
acordo com a Fundação Getú-
lio Vargas, e terminou dizendo
que os custos relativos aos
150 650 novos telefones foram,
orçados .em NCr$ 236 272 000,00
(Cr$ 236 272 bilhões).

Rio vai ter
hoje tempo
bom e calor

O tempo no Rio, hoje, de-
verá permanecer bom com
temperatura elevada, embo-
ra o Serviço de Meteorolo-
gia informe que uma nova
írente fria se encontrava
ontem sobre Santa Catari-
na, progredindo no sentido
nordeste, podendo alcançar
o Rio nos próximos dias.

Minas elege
seu melhor
distribuidor

Belo Horizonte (Sucursal) —
O Sindicato dos Vendedores e
Distribuidores de Jornais e Re-
vistas de Belo Horizonte, em
eleição realizada com cerca de
dois mil votantes, escolheu o
melhor distribuidor de 19G6, em
cinco categorias, tendo concor-
rido ab título todas as agências
de distribuição de jornais e re-
vistas desta Capital.

O primeiro lugar foi conquis-
tado pela Empresa Siciliano de
Publicações, que é a melhor de
1966, o segundo coube à Distri-
buidora Nacional de Publica-
ções, o terceiro à Sociedade Dis-
tribuidora de Jornais e Revis-
tas, o quarto a Francisco Rie-
cio e Irmãos e o quinto à Dis-
tribuidora Imprensa Ltda. Os
diplomas foram entregues numa
íesta de confraternização dos
associados do Sindicato, que
engloba também os jornalekos.

CREA veta
militar no
R. G. Norte

Natal (Correspondente) — A
Delegacia do Conselho Reglo-
nal dc Engenharia e Arquite-
tura — CREA — protestou
junto ao Prefeito da Capital
contra o ato de nomeação do
Major José Medeiros Aguiar
para a direção do Departamen-
to de Obras daquela Prefeitura.

Os engenheiros alegam que a
função somente poderá ser
exercida por um engenheiro
formado, segundo determina-
ção expressa da Legislação fe-
deral. O CREA multou o Ma-
jor José Medeiros e autuou a
Prefeitura, que responderá pe-
los atos do Major até que seja
tornado sem efeito o ato de
nomeação.

Pe. Hélder
debaterá pas
em Genebra

Recife (Sucursal) — O Ar-
cebispo dc Olinda e Recife,
padre Hélder Câmara, aceitou
o convite para participar da
II Reunião Pacem in Terris,
a se realizar em Genebra de
28 a 31 de maio, quando serão
tratados assuntos relativos à
"coexistência em termos prá-
ticos".

Da reunião participarão de-
legados de 70 países,' entre os
quais o Primeiro Ministro Ha-
rold Wilson, o Senador Wil-

• liam Fullbright, o Secretário
Geral da ONU, U Thant, e o
economista John Galbraith. A
guerra do sudoeste asiático e
a questão da unificação da
Alemanha estarão entre as
questões a serem debatidas.

Âo Menino Jesus
de Praga e S. Marta

A9r_deço pela- chaga do ombro
do Cristo grande graça alcançada.
DINAR.

Âlayde Lemos
Fortes

(MISSA DÈ 6." MÊS)

Seu esposo convida
os parentes e amigos
para a missa de ó.0

mês de sua morte, amanhã,
segunda-feira, dia 6 às 11
horas na Igreja de N. S. da
Conceição e Boa Morte, na
Rua do Rosário esquina de
Av. Rio Branco. Antecipada-
mente agradece. (P

Mário Ribas
Sicsu

(MISSA DE 30.° DIA)

m A família de MÁRIO

RIBAS SIÇSU e seus

amigos e companhei-

ros da Advogados e Cônsul-

tores Associados (ADCOAS),

convidam parentes e amigos

para a missa de 30.° dia, a

ser celebrada na próxima têr-

ça-feira, dia 7, às 9 horas, na

Igreja da Candelária.

Berengere Lyra Barbosa (Viúva de Manuel
Gomes Barbosa), seus filhos Carlos Gomes
Barbosa, Bartira, Yara e Zelia, genros, nora
e netos, e José Pereira Lyra e senhora, Theo-

philo de Andrade Lyra e senhora e seus filhos, convi-

dam para a missa que farão celebrar na Catedral Me-

tropolitana, terça-feira, dia 7 de março do corrente, as

10 horas, em intenção das almas dos seus

ABELARDO GOMES BARBOSA
ZULEIKÁ ORTIZ BARBOSA
MARCO ANTÔNIO GOMES BARBOSA
CLAUDIA GOMES BARBOSA e
MARIETA S. ORTIZ,

Agradecendo desde já o comparecimento dos pa-
rentes e amigos. (p

AVISOS RELIGIOSOS

Ao Bom Menino
Jesus de Praga

Agradeço um pedido.
HILDA

Agradecemos ao

Menino Jesus
de Praga

uma graça alcançada no momento
de grande necessidade. Doce Me-
nino Jesus de Praga, abençoai-nos.

DELPHINO E AUETES

Agradeço ao glorioso

São Judas Tadeu
uma graça alcançada. — ALIETES.

À Santa Edwiges
Agradeço graça alcançada —

FERNANDINA

À Nossa Senhora
e Jesus Crucificado

graça alcançada.Agradeço uma
CELINA MOTTA.

Novena Poderosa
ao Menino Jesus

de Praga
Ohl Jesus que dissestes: Pe-

ça e receberá, procura c acha-
rá, bata e a porta se abrirá.
Por intermédio de Maria, Vossa
Sagrada Mãe. Eu bato, pro-
curo « vos rogo que minha
prece seja atendida (menciona-
se o pedido). Ohl Jesus que
dissestes: Tudo que pedires ao
Pai em meu nome êle atende-
rá, por intermédio de Maria,
Vossa Sagrada Mãe, cu humil-
demente rogo ao Vosso Pa| em
Vosso nome que minha . oração
seja ouvida. (Menciona-se o pe-
dido). Ohl Jesus que dissestes:
O céu e a terra passarão, mas
a minha palavra não passará.
Por intermédio de Mario, Vos-
sa Sagrada Mãe, eu confio que
minha oração seja ouvida.
(Menciona-se o pedido).

Rezar 3 Ave-Marias e 1 Salve
Rainha. Em casos urgentes essa
novena deverá ser feita em ho-
ras (9 horas). Mandada publicar
por graça alcançada. FRANCISC/&

míraníe-de-Ê-squadra
Hercoiino Cascardo

(MISSA DE 7.» DIA)
Sua .amília, sensibilizada, agradece as manifestações de

pesar recebidas por ocasião do seu falecimento e con-

vida seus parentes e amigos pera assistirem à Missa que,
em intenção de sua alma, manda celebrar amanhã, se-

gunda-feira, dia 6, às 11 horas, no altar-mor da Igreia

de Santa Cruz dos Militares (Rua 1.° de Março). (P

ARQUITETA
DIANA ELIZABETH RIB

DE MAGALHÃES
(MISSA DE 7.° DIA)

Olivia Ribeiro Magalhães, Eduardo R. Mago' ., s,
e Alexandre R. Magalhães e família agra***-.- nlr,
profundamente sensibilizados as manifestado-».' ,.*••
pesar recebidas por ocasião do falecimento -é. "a

querida filha e irmã DIANA e convidam demais par*.*: .és
e amigos para a missa de 7.° dia que será celebrada, ","-

feira, dia 6, às llh. .5m na Igreja de Santa Luzia, è' ,:ua
Santa dúzia, 490. ir> '"

ARQUITETA ¦-. ¦¦'--,

DIANA ELIZABETH MAGÂLHi
(Diana)

(MISSA DE 7.° DIA) 2-

Gilda Chataignier, Esdras Passaes,*- i-,
Ravache, Bernadete Prestes, Nilcéa Ne.;-
ra, Sylvia Renda, Teresa Cristina Rodri ,

Mareia Vasconcellos, AAartha Mac Dowell,.;*
Chavs, Ângela do Rego Monteiro, Martha A'
e Lilian Villarreal, convidam os amigos e *_ó>

para assistirem à missa de 7.° dia que mandam3.
brar em intenção da alma de sua inesquecível |
panheira, DIANA MAGALHÃES, amanhã, dia c
11 h 45m, no Altar de Nossa Senhora dos Navev,,-./(
tes da Igreja de Santa Luzia, à Rua Santa Luzid.
490. " 

"•' <? *1'
«-___. Ti.- . •'*_

CORONEL-AVIADOR
ROBERTO PESSOA RAMOS

(MISSA DE 7.° DIA)

: gj 
¦ Maria Inah Pedrosa Ramos, Ricardo Pedro-

mM sa Ramos, Sra. e Filha, Sérgio Candiota da
li Silva e Sra., Rosana Pedrosa Ramos e Ronal-

do Pedrosa Ramos, sensibilizados com as manifes-

tações de pesar recebidas pelo falecimento do seu

inesquecível esposo, pai, sogro e avô Cel. Av. RO-

BERTO PESSOA RAMOS -, convidam demais-parei.-

tes e amigos para a missa de 7° dia que farão ce-

lebrar, segunda-feira, dia 6 do corrente, às 11 ho-

ras, na Catedral Metropolitana, dispensando a apre-

sentacão de pêsames. ,

CORONEL-AVIADOR
ROBERTO PESSOA RAMOS

(MISSA DE 7.° DIA)

O Comandante do 1.° Grupo de Avia-

ção de Caça na Itália e seus ex-coman-

dados, convidam os parentes e amigos

do inolvidávei companheiro Coronel-Aviador

ROBERTO PESSOA RAMOS para a missa de 7.°

dia que mandam celebrar no altar N. S. da

Cabeça, da Catedral Metropolitana, no dia 6

de março, às 11 horas.

CORONEL-AVIADOR
ROBERTO PESSOA RAMOS

(MISSA DE 7.° DIA)

O Chefe do Estado-Maior das Forças

Armadas convida os parentes e amigos

do Coronel-Aviador ROBERTO PESSOA

RAMOS para assistirem à missa de 7.° dia que
manda celebrar, segunda-feira, dia 6 do cor-

rente, às 1 í horas, no altar Sagrado Coração,
de Jesus da Catedral Metropolitana.
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Dr. RAIMUNDO DINIZ BARRETO
(FALECIDO NO RECIFE) '-' ' 

,
(Missa de 7." Dia) V

fulalia Figueiredo Travassos, filhos, genro - nora.-

netos, Edgard figueiredo, esposa e filhos, compungi'..,. ,

com o falecimento de teu cunhado o lio Diniz, vêm ccjr-

vidar seus parentes e amigos para a missa de 7.° a

que fazem celebrar no dia 6 do c-rrente, segunda-

às 9 horas, na Catedral Metropolitana, à Rua l".° de Março. D

já agradecem a quem comparecer a êste ato de caridade crista. 
(
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M(FALECIMENTO)

Viúva Elza Monteiro de Souza, Sandra Mo(,

de Souza e filho, irmãos, genros e parentes- ,- --.,
ticipam o falecimento de seu filho, esposo*"" ilj

irmão e cunhado, Jorge Monteiro de Souz*. O-

enterro se realizará, hoje, dia 5, no Cemitério Sao Fm *

co Xavier. O corpo será velado na Capela do Cerni}* ^

o

-.-.
JOSÉ DE OLIVEIRA

GUIMARÃES
(ótico) ¦% •¦;.;.

(MISSA DE 7.° DIA)

Carolina Ciribelli Guimarães, Dr. José Ci|*.
belli Guimarães, esposa e filhas; Dr. Joe.-

quim Monteiro Savedra e Mônica Maria;

e irmãos, convidam os parentes e amigos Para/-s"
sistirem à missa de 7.° dia que mandami Çe.e*r?r
em intenção da alma de seu querido ZEQUINrjA,

2.a-feira, dia 6, às 11 hs., no altar-mor da Igreja

Candelária.

ia

da
(P.

mo Aiex.s
(MISSA DE 7." DIA)

HENRIQUE

.*

¦ 

¦*-

Dante Pacini, Maria Cristina Pacinl, Eloisa Natálie

Pacini, Beatriz Helena Pacini, convidam parentes e

amigos para assistirem a missa de 7.° dia que

mandam celebrar em intenção ,da alma de sua

esposa e filho, mãe e irmão, MARIA NATALIA e ADELINC

ALEXIS, amanhã, segunda-feira, dia 6, às 19hs. na Capei»

do Colégio Imaculada Conceição na Praia de Botafogo. . \

+

CORONEL-AVIADOR
ROBERTO PESSOA RAMOS

(MISSA DE 7.° DIA)

O Ministro da Aeronáutica convida os pa-

rentes e amigos do Coronel Aviador ROBER-

TO PESSOA RAMOS para assistirem à missa

de 7.° dia que manda celebrar, segunda-feira, dia

6 do corrente, às 11 horas, no altar-mor da Catedral

Metropolitana.

PROF.
MARQUES LISBOA

(FALECIMENTO)

Octavio Marques Lisboa, senhora, filhos e

netos, Palmyra Marques Lisboa, filhos e ne-

tos, Gilberto Marques Lisboa, senhora, f .'.hos

e neto, Nair Marques Lisboa de Freitas, filhos e ne-

tos, Fernando Conde Lorenzo e Heloiza Marques Lis-

bôá Conde Lorenzo comunicam o falecimento de

seu pai, sogro, avô e bisavô HENRIQUE MARQUES

LISBOA, saindo o féretro da Capela Real Grandeza1

às 10 horas de hoje para o Cemitério de São João

Batista. !ál

Ruy Silva de Oliveira
(Datiloscopista do Ministério da Aeronáutica)

(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Sua irmã Áurea e demais parentes da fa-

mília de Ruy Silva de Oliveira agradece

e convida para a missa de 7.° dia que
manda celebrar às 10h30m do dia 7 do corrente,

no altar-mor da Igreja de N. S. do Rosário e São

Benedito, à Rua Uruguaiana.
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Jornal do Brasil, domingo, 5-3-67, 1.° Cad. — 25

kron e Baliza dominam o campo

*,*..<•

>lalá ficou a uni segundo
|p recorde dos 1400m que
| briu na pista de grama
_| Olalá, lilha de Cadi e Sablnada, de propriedade do
•': João Rangel Pinto, levantou de forma espetacular a

- 
'-& 

Especial de ontem no Hipodromo da Gávea, no

]- .urso de 1400 metros, na rala de grama macia, pràti-
\..r.te de ponta a ponta e ficando a um segundo do re-
*.; .*de ^a distância com o tempo de 83" 2/5.

ji.-. Biu-ante os Intervalos, das corridas de ontem, a Co-
a ¦- de Corridas passou para os jornalistas especializa-
_.;:;f filme da queda do animal Feitiço da Vila, que de-'ou 

claramente ter o jóquei Daniel Pinto da Silva
\: ¦ realmente; ficando Isento assim de qualquer res-

?"''.iabilidade na ocorrência, tão comum em corridas de

p„ i?os.
dl; » PAREO — 1 000 metros, rlsta: GM. Prêmio: NCr$ 2 000,00

j,. Kg Cr« Dupla Cr?

*% ;t'r Klno, F. Estêves 5S 24 55
e ' cole, J. Machado 55 181 12 63
dc i .plano, J. Negrelo 55 142 13 2o
p, 

-az, J. Silva, 55 42 14 31
,. 

" . inrry, J. Santana 55 103 23 10.1
P'* ,. ÚúríÁ; S. Silva 55 23 24 179

;•' íreplal, A. Hodecker 55 S2 33 265£b 34 43
F* -.,', : 44 276
C' 

',<:

$'. .'íat,, corren Miléto.
ít "Ifrcnças: 3/4 de corpo e 2 1/2 corpos. Tempo: 59"3/5. Vencedor:

^"r. 24. Dupla: (13) Cr? 25. Placês: (1) Cr? 14 e (5) Cr? 15. l*rcl-
e - r: Faustino Costas.
V
iri- 

¦' PAREO — 1 500 metros. Pista: AM. Prêmio: NCr? 1 100,00

R-: Kff Cr? Dupla Cr?
r •

ouazin, A. Ricardo 57 17 12 25
¦¦'.-ut-áu, C. R. Carvalho 57 • 30 13 27

_",¦» Jl Glorlus, J. Reis rn... 57 49 14 39
S..-. _i.ilck Brown,' J. Tinoco 56 131 22 202
,,, binai, J. B Paulielo 58 31 23 62'.'ralloper Fire, J. Borja 55 24 68
.'¦ft 34 103
tl<" 44 275
1':-, '..- ¦-

_,, Uiterc-nças: Pescoço e virios corpos Tempo: 97"4/5. Vencedor: (1)
íS 17. Dupla: (13) Cr? 27. Placès: (1) Cr? 11 e (4) Cr? 13. Trei-

•lur: Jcão Atlanesf.
íí - '
Q'.;,, PAREO— 1 600 metros. Pista: AM. Prêmio: NCr? 1 300,00

T/', Kg Cr? Dupla OSfr'j_, iü-not, J. Santana 56 24 12 40
-oco, F. Estêves 56 23 13 65

*¦ ' estai Boy, S. M. Cruz 52 41 14 43
tesusvn, J. Borja 52 208 22 165

j_ .-.listo, J. Rela 56 21 .23 48
Jonteollmpo, J. Portilho 52' 24 34

34 52itisüM} *** 81
fr; '.Io correu Drive-In. .-,- -.¦••..

>iferenças: 1 1/3 corpo I cerpo. Tempo: 104"3/S. Vencedor: (1)
li. Dupla: (12) Cr? 4». Placês: (1) Cr? 18 e (2) Cr? 15. Trcl-

.-;'/:jr: E. P. Couttnlio.

4.» PAREO — 1 000 metros. Pista. ÀMte. Prêmio: NCr? 1100,00

i _'•;, Kg CrS Dupla Cr?

(f^-!."- ieno, Ia. Santos 53 25 12 25
r ..-omaro, R. Carmo, ap 55 19 13 43
.'Nimbo, A. Ramo» 57 164 14 90

Mister Charles. J. Dinla 57 157 22 116
Arnagot, A. Machado 56 27 23 23

, ¦¦ Saturday, M. Andrade 56 28» 24 55
,'..»'fivr.no, J. Santos ..' ' 55 189 33 200
¦'•/"'" 34 110":':.\/ 44 713

N'ão correram: Tripoll e Bahramdiso.
.Diferenças: Vários corpos o 1 1|2 corpo. Tempo: 64". Vencedor: (5)

Cr? 25. Dupla: (23) Cr? 28. Placês: (5) Cr? 14 e (3) Cr? 12. Treinador:
Henrique Tobias.

5.» PAREO — 1000 metros. Pista. AMo. Prêmio: NCr? 1100,00

Ks Cr? Dupla Cr?
. Í\" Emmet, A. Ricardo  56 26 11 70

2.° Jolnha, M. Alves, ap  50 510 12 27
3.° Espátula, J. Ramos  57 301' 13 119
4." Noyelle, R. Carmo, ap  51 27 14 37
5.» Bela Luiza, J. Santos  56 131 22 179
6.° Maria Cambalhota, O. F. Silva  53 399 23 . 97'7.° 

Elipse, A. Santos  56 20 24 28•8.» Eslinga, J. Pinto, an  50 46 33 1342
34 123
44 ' 319

Diferenças: 1 corpo e 1 corpo. Tempo: 64"2|5. Vencedor: (7) Cr?..
J6. Dupla: (34) Cr? 123. Placês: (7) Cr$ 18, (6) Cr? 108 e (4) 64. Trei-
nador: Ernâni Freitas.

6.» PAREO — 1400 metros. Pista. GMc. Prêmio: NCr? 1 600,00

Ks Cr? Dupla Cr?
1.» Oialá, J. Reis 53 77 11 327
2.° Freeness. J. Machado •....' 52 31 12 40
3.° Prima Dona, J. B. Paulielo 54 31 ,13 74
4." Happy Moon, L. Santos 52 58 14 46*5.« jüutlno,' J. Portilho 53 71 22 69
6.» La Française, O. Cardoso 54 37 23 71
7.» Elora, A. Santos 52 117 24 37
8.<* Estilheira, J. Tinoco 52 295 33 191
9.*> Baiúca, F. Estêves 52 424 34 71

10." Fariséa, S. Sllva (•) 52 44 79

(* teve hemorragia).
Diferenças: Vários corpos e 2 corpos. Tempo: 83"2iS. Vencedor» (6)Cr? 57. Dupla: (13) Cr? 74. Placês: (6) Cr? 20, (1) Cr? 14 e (3) Cr? 14.

Treinador: Alexandre Correia.

7.» TAREO — 1400 metros. Pista: GM. Prêmio: NCr? 1600,00 '

Kg Cr? Dupla Cr?

1.° Tuliniia, P. Alves 56 24 11 27
2.° 3éstrla, J. B. Paulielo 56 77 • 13 35'3.° Gulrlftndia. M. Andrade 56 123 13 33
4.0 3énese, L. Santos 56 27 14 47
5.0 Acádia, S. M. Cruz 56 46 22 290
6.° Maharanl, J. Reis 56 608 23 97
7.0 Quclldônia, J. Tinoco 56 126 24 129
8." Cara Mia, J. Negrelo 56 1117 33 490
O.o Faln, R. Penido 56 1943 34 128

10.» Souvenlr, O. Cardoso 56 127 44 329
11.° La Sonata, J. Brizola, ap 55 1 521 —
12.o Alàmla, Pi Estêves 56 100 —

Diferenças: 11/2 corpo e 21/2 corpos. Tempo: 85"4/5. Vencedor:
(2) Cr? 24. Dupla: (12) Cr? 35. Placês: (2) Cr? 16, (4) Cr? 24 e (3)
tr? 29. Treinador: Alexandre Correia.

'__ 
_, 8.» PAREO — 1200 metros. Pista: GM. Prêmio: NCr? 1100,00

. „ .; Ks Cr? Dupla Cr?

lj -Este, A Ramos 54 23 11 71
2.0 Descarte, A. Santos '...". 57 15 12 16
3.» Araranguâ, J. Negrelo 53 361 13 37
4.° Lorraln, J. Pinto, ap 50 96 14 85
5.o TrovAo, J. Heis 57 94 22 289

;6.° Confúcio, J. Machado 54 117 23 57
7.° Seu Becão, A Hodecker 55 441 24 174•8.0 Good Hound, J. Santana ....'....;. 58 141 33 192

54 282

Nâo correram: Ulster e Stnôco. Diferenças: Pescoço e 3 corpos.
Tempo: 71"4/5. Vencedor: (3) Cr? 23. Dupla: (12) Cr? 16. Placês: (3)CrJJ U, (1) Cr? 11 e (7) Cr? 17. Treinador: Benedito Ribeiro.

8.» PAREO — 1 200 metros. Pista: AM. Prêmio: NCr? 1 300,00

Kg Crf Dnpla CrS

IA Lady Manon, A. Ramos 57 29 11 347
2.0 Quaréa, R. Carmo, ap ;',-] 54 316 12 _2
3.° Tentatlon, J. Queirós, ap 55 351 13 so
4.0 Falalse, J. Machado 57 45 14 32
5.° Trucha, A. Machado 57 44 23 578
6.° Loirita, J. B. Paulielo 57 46 23 72
7.0 Buena. J. Reis 57 34 _4 50
8.0'Gull'-mtry. S. M. Cruz 57 125 33 ige
9.o Pral, ,ete, R. A. Pinto 57 122 34 47

44 56

Diferenças: Vários corpos e 1 corpo. Tempo: 75". Vencedor- (1)Cr? 23. Dupla: (11) Cr? 315. Placês: (1) Cr? 17, (Z) Cr? 55 e (4) Cr?
tít. Treinador: Jorge Morgado.

MOVIMENTO DAS APOSTAS  Cr? 338 656 500
CONCURSOS  Cr? 14434620

, „.-; TOTAL  Cr? 333 111120

Nove potrancas decidirão
a liderança da geração das
potrancas de dois anos, no
primeiro clássico da tempo-
rada, Grande Prêmio Mi-
nistério da Agricul tura, hoje
à tarde no Hipodromo da
Gávea, na distância de 1000
metros e dotação de NCr$
5 000,00 (cinco milhões de
cruzeiros antigos).

A parellia do treinador
Paulo Morgado, Akron-Bali-
za —, aparece como a favo-
rita da competição, pela de-
monstração que deu na es-
treia e pelos exercicios que
realizou durante a semana.
A estreante Elmira, criada
no Haras Valente, irmã ma-
terna de Ambição, estréia
como o fantasma da compe-
tição com exercício de pou-
co mais de 60".

AGUERRIMENTO VALE

No inicio de uma tempo-
rada, quando os produtos

: inéditos começam suas cam-
panhas, vale sempre a pri-
meira demonstração, pelo
jeito de correr, valentia, do-
cilidade nas cintas e . uma
infinidade de pequenos de-
talhes dos animais. Essa de-
monstração foi que deu a
Akron um aparente favori-
tismo, porque a filha de
Mehdi esmagou as adversa-
rias, em tempo que pode ser
considerado muito bom pa-
ra a pista de areia. Também
Baliza impressionara dias
antes, mesmo, sem a mes-
ma facilidade da compa-
nheira de cocheira, mas as
duas juntas, defendendo o
mesmo número, reaparecem
na melhor forma técnica e
física, prontas para subirem
no marcador, em . percurso
normal. Baliza tem mesmo
um excelente apronto, de
36" nos 600 metros, domi-
nando com facilidade a um
sparring.

ELMIRA ESTA FALADA

EÍmira, irmã própria de
Data Vêriia e materna de
Ambição, surge muito cota-
da nos bastidores, a ponto
de o jóquei J. Borja acredi-
tar na sua vitória, a primei-
ra clássica da sua carreira
de jóquei. É possível que o
jovem profissional esteja
entusiasmado com a possi-
bilidade de vencer o Gran-
de Prêmio, mas de qualquer
maneira, Elmira pode mes-
mo subir no marcador, no
caso de um possível fracas-
so das prováveis favoritas,
Akron' e Baliza. Elmira
aprontou na manhã de sex-
ta-feira, 360 metros èm 21"
2/5, para ser allgeirada.

HAÉ DESCENDE DE ZUÍDO

Haé, filha de Zuido e Uja,
defenderá o mesmo número

•de Elmira, e nas duas úni-
cas vezes em que pisou a
raia de areia, secundou Ka-
rajaná na estréia e venceu
logo a seguir. Está hem mo-
vida, podendo influir no re-
sultado, se. tiver um per-
curso favorável.

Karajaná é, das nove, a
mais corrida, e como evo-
luiu consideravelmente, com
apronto de 33" e linhas, não
deve e não pode ser intei-
ramente afastada das cogi-
tações, principalmente se
correr perto das ponteiras,
para uma decisão na reta de
chegada.

AMOREIRA EVOLUI AOS
POUCOS

Amoreira, treinada por
Faustino Costas é tida em
alta conta na cocheira e já
é ganhadora, vitória obtida
na segunda apresentação
depois de uma estréia mo-
desta, quando parece ter es-
tranhado o estado da raia
muito pesada. Tem evoluído
do lentamente e agradou no
apronto de 360 metros em
22", na direção do freio Jú-'
lio Reis. Faustino Costas la-
mentou mesmo o fato de
Jorge Borja tet dado prefe-
rência a Elmira, mas acre-
dita que a mudança de re-
gime não deverá influir na
produção da filha de Fair-
fax.

ÉSULA Ê PERDEDORA

Ésula, outra competidora
inscrita, é ainda perdedora
e só com muitas melhoras
poderá derrotar a parelha
número um ou mesmo as da
chave dois.

Urdanela está no mesmo
caso, mas já demonstrou ser
mais de briga, pois na últi-
ma apresentação, largou
com sensível atraso e des-
contava bastante nos der-
radeiros metros.

Maus é outra estreante,
irmã materna de Ledermaus,
Kermaus, Jermaus e Her-
maus, que zombou de um
companheiro no apronto de
sexta-feira, no tempo de 37"
na reta de 600 metros, mas
parece ainda muito cedo pa-
ra pretender derrotar as
prováveis favoritas.

1200 METROS NA GRAMA

Retrospect reaparece na
tarde de hoje, após alguns
meses de descanso, com mui-
tas possibilidades de vitória,
principalmente pelo fato de
a turma estar relativamen-
to fraca.

Foxbridge, que vem de se-
cundar El Maestro na últi-
ma, reúne condições para
influir no resultado da com-

petição, dividindo, mesmo
com Lord Byron e Light-Já,
o número de animais cre-
denciados à vitória.

OBSTACLE fi LIGEIRO |

Obstacle é um estreante
jeitoso, muito pronto de par-
tida e que só não estreou
por uma anormalidade na
sua ficha gráfica. Irmão
próprio cle Jongleur e Luron,
e materno de Alegoria, po-
de vencer sem qualquer sur-
presa, apesar da sua condi-
ção de inédito, mas terá de
ter uma adaptação perfeita
à pista de grama.

Estissac, Seccion e Moo-
klin, pela ordem, são os
principais adversários do fi-
lho de Dernah que, se não
pode ser apontado como
barbada, pelo menos é ex-
celente indicação.

ALICONDOM NOVAMENTE

Alicondom venceu no mês
de janeiro e surge nova-
mente com sérias pretensões,
com apronto de 800 metros
em 52" 1/5, na madrugada
de sexta-feira. O páreo é
realmente equilibrado, pela
presença de Gambito, na
pista de sua predileção, na
grama. Adelino, Prometeu e
Laramie, todos em boa for-
ma e em condições de in-
fluir no resultado da com-
petição;

FRAÇÃO É SEMPRE
PERIGOSA

Fração volta à pista de
sua predileção — grama —
e na direção de Antônio Ri-
cardo pode e deve chegar
entre as primeiras coloca-
das. A provável favorita
Bertie desceu a reta em 39"
e linhas a meio correr, sem
qualquer preocupação de
baixar a marca, mas deve
correr o que sabe e pode
para derrotar Fração, entre
outras.

Ferônia, Dolce Farniente,
Vanga e Aita, são ainda no-
mes perigosos, no caso de
um possível fracasso de Fra-
ção ou Bertie.

ÉGUAS SEM VITÓRIA

Djelabah é autêntico ire-
trospecto na competição e a
única dúvida na eliminató-
ria é mesmo a pista de gra-
ma que não conhece.

Hiawatha, Rocha Negra,
Groenlândia e Luana, pela
ordem, ainda com possibili-
dades..

Abismado, na pista de sua
inteira predileção, grama, é
outra indicação bem viável,
ameaçado por El Capitan,
Mambrum, First Cl gal e
White Hunter, e no páreo
de encerramento, na pista
de areia, pela variante, Que-
rença é ó nome que se Im-
põe, seguida de Grã e Gran-
fina.

Rama Caida é a incógnita

O freio Sebastião Silva
declarou que atravessa uma
boa fase da sua vida pro-
fissionaí, tendo encontrado
a reabilitação depois de um
mau período e conseguido
quase -sempre boas oportu-
nidades como as duas que
pôde reunir hoje, através de
Bertie e Rama Caida, que
aponta como placês certos.

Explicou que embora Ber-
tie pareceiido estar coloca-
dá em páreo muito acessível,
afirmou que o apronto de
Rama Caida foi realmente
espetacular, tendo a pupila
de Alexandre Correia desci-
do a reta em 37", com de-
senvoltura muito boa, mos-
trando que pode repetir a

atuação vitoriosa da última
ocasião.

TUDO BEM

Continuando a falar de
Rama Caida explicou Sebas-
tião, que apesar de muita
gente aíirms-r que se trata
de égua manhosa e má lar-
gadora, observou-a na oca-
sião em que montou Paulo
Alves e acha que embora
não podendo dizer que se
trata de um animal manso,
com um pouco de paciência
nada haverá de anormal, sa-
indo tudo sem problemas.

E comentando acerca das
maiores adversárias da sua
pilotada, S. Silva apontou
Granfina e Gava, notada-
mente a primeira, que es-
treou ganhando e só agora
está reaparecendo. Com re-

lação às demais acredita
que não derrotarão Rama
Caida.

FORÇA NATURAL

Falando, posteriormente,
de Bertie, S. Silva disse
que a égua sofreu muitos
prejuízos na outra, dai não
ter conseguido melhor colo-
cação, mas em corrida nor-
mal tem de ser considerada
a força da disputa.

Disse ainda que não se de-
ve considerar Bertie barba-
da, pois Fração, Ferônia e
Vanga são sérias adversa-
rias, tôdas rendendo muito
mais na raia de grama. Mas,
Sebastião explicou que não
será fácil dominar Bertie que
atravessa excelente fase e
que aprontou suave, mas
muito bem em 39".

Noturna de quinta-feira
1.» PAREO — Às 21 horas
metros — NCr? 800,00

1—1 Armadilha 5 53
2 Dialon • 58

2—3 Arabele 4 56
4 Eagle Stone 3 58

3—5 Sporting-JClfe 1 58
6 Helna 4 54

4—7 Inguoy 6 56
Coral • 53
Gltano 2 54

2.» PAREO — As 21h30m — 1300
metros — NCr? 1 100,00

Kg
1—1 Lindavice • 58

2 Casta Diva 1 56
2—9 Negra do Sul • 57

4 Arava "56
3—5 Xavlaua «58

6 Ana Maria • 56
4—7 Oood Charm «56

8 Eliege • 57

3.e PAREO — As 22 horas — 1 200
metros — NCr? 800,00

Kg
1—1 James Bono f 57

2 Citizen 1 54
3—3 Galardfio • 58

4 Curabranca 4 54
3—5 Mabruk 3 54

8 Itacolomy 2 54
4—7 Lumlnador 5 56

8 Dentola • 53

4.» PAREO — As 22h30m
metros — NCr? 800,00

1—1 Hand
2 Paquera ....

2—3 Plniuminha . . .,
4 Quebrada . . . .

3—5 Sana-Mine . . .
8 Aripuana . . . .

4—7 GtraluB
Halestlna . . . .
Garota de Paris

1000 5.» PAREO — As 23 horas — 1 300
metros — NCr? 1300,00 (BET-

Kg TING)
Kg

1—1 Depex • 57
El Slrôcco 9 57
Al Prince 4 57

2—4 Sansoville 2 57
Tenente 8 57

C Ho-Nan 3 57
3—7 Beaurevers 12 57

Mr. Foca 7 57
Aralto 5 57

10 Fricandó 11 57
4-10 Sotero 10 57

12 Mignaro "57
13 Batenzarabft 5 57
14 Atirador 1 57

6.<> PAKEO — ÀS 23h30m — 1 600
metros — NCr? 800,00 (HET-
TING)

Kg

1—1 Sorridente •51
2 Descanso * 52

2—3 Almberè • 55
" Despacho • 56

Elana * 50
3—5 Aventureiro * 51

Hlplsta • 57
Arapova 2 53

4—S Dlngo 1 54
9 Araclnd • 57

10 Digralo 3 51

"fl PAREO — As 23h55m — 1 300
metros — NCr? 1300 000 (BET-
TING)

Kg
_._ 1—1 Cendrlllon • 57
54 2 Klrlnéa 1 57
56 2—3 Saraotrácla • 57
57 4 Cantcmlna • 57
56 3—5 La Rota • 57
54 6 Gazelle D*Or • 57
53 4—7 Copacabana Girl ... • 57
54 8 Pamelah ....... 2 57
52 9 Getecí 3 57

Nossos
palpites
para hoje f

1. Retrospect - Foxbrigde
Lord Byron

2. Obstacle - Seccion
Estissac

3. Gambito - Adelmo
Alicondom

4. Fração - Bertie
Vanga

5. Akron • Baliza
-Elmira

6. Djelabah - Hiawatha
Groelândia ,

7. Abismado - El Capitan
First Gigal

8. Querença - Granfina
Grã

1200

Resultados
dos bettings
e concursos

Bolo de sete pontos — 7
vencedores — Rateios:
Cr$ 567 125

Betting Duplo — 55 ven-
cedores — Rateios:
Cr$ 56 598

do clássico hoje
AMEAÇA PERMANENTE 1
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Haé, montaria de Adálton Santos no Ministério da Agricultura, ê obstáculo pura Akron "'-'i
K09!

Montarias oficiais, treinadores ;1
últimas "performances5 

para hoje
Animais Jóqueis Cl. Kg Tratadores Olt. Performance

titllíO
Dist. Pista Tempo

1.» PAREO — AS 13H45M — 1200 METROS — RECORDE: 70"4/5 — CLAUSTRO — TRÊMIO: NCR? 1300,00

1—1 Retrospeot, J. Portilho 57
" Pertlnaz, J. Machado .. 57

2—2 Lord Byron, J. Pinto 57
3 Aymoré, A. M. Caminha 57

3—4 Foxbridge, M. Andrade 57
5 Talamã, J. B. Paulielo 57

4—6 Light-Já, A. Ramos 57
7 Hippo, J. Santana 57

P. Morgado
Idem
T. R. Gomes
J. J. Tavares
C. Morgado
C. Müinez
A. Araújo
J. C. Silva

1." Krivolo
10." Plattery

8.o H. Smile
U.» H. Smile

5.° Fuço
2-° El Maestro
6.° Fuço
l.o Ho-Nan

1 500
1 OOO
1 300
1 300
I 400
1 200
1 200
1 300

AP
GL
AP
AP
AL
GM
GM
Aü

97"4/5..
99"l/5 >
84*735-
84"3/5
92" ' '

73*'2/J:
73"2/S,'
85"l/5' -'*•*•<

2.° PAREO — AS 14IU5M — 1000 METROS — RECOr.DE: 56'M/5 — ROYAL GAME — PRÊMIO: NCR? 2 000,00

1—1 Obstacle, J. Portilho .. -8 55 I P. Morgado Estreante Estreante
2 Estissac. F. Mala  55 | C. Gomez 4.0 Sinaleiro 1000 AP 63"

2—3 Hanol, A. Machado  55 | J. S. Silva Estreante Estreante
4 Urbaneja, S. Silva  55 . E. Coutlnho Estreante Estreante

3—5 Seccion, I. Sousa  55 W. G. Oliveira 2.° Answer 1000 x\P 64"Í/3
6 Mooklln, L. Satitcs .... 55 H. Tobias Estreante Estreante

4—7 Hipos, A. Santos  55 M. Almeida Estreante Estreante
El Plruglno, J.B. Paulielo 55 A. V. Neves Estreante Estreante
Irerê, N. correrá  55 R. Silva Estreante Estreante

__J
3.0 PAREO — AS 141I45M — 1 600 METROS —RECORDE: 91"3/5 — GARÇA — PRÊMIO: NCR? 1600,00

. ...  - _, i
1—1 Alicondom, J.B. Paulielo 56 L. Ferreira l.o Scratch 1 600 NP 104"3/5 I

2 Copag, A. Ramos 52 S. Morales U.° Guaxupé 1300 AP 83"4/S ',

2—3 Gambito, A. Santos 52 J. L. Pedrosa 3.° Guaxupé 1300 AP 83"4/'õ',
" Garbo, J. Borja 52 M. Sousa 1.0 London 1300 GM 79"l/3 i" Nolntot, F. Pereira F.° 56 Idem l.o Duraque 1 500 AL 95" : £

3—4 Aperltlvo, J. Machado 56 R. Silva 4.° Alicondon 1600 NP 104'" 3"/51
Prometeu, O. Cardcso 52 A. P. Silva 1.° Rock Gin 1400 AU 90"2^'S'
Nastro, A. Machado ... 52 E. P. Sllva Estreante Estreante

4—7 Adelmo, J. Portilho .... 58 J. Araújo 5.» Alicondon 1 600 AP 104'*3/5 {
El Clclon, J. Reia 52 F. Costas l.o Arm Inho 1600 AP 104"4/5 !
Laramie, J. Sllva 52 E. Coutlnho l.o London 1400 AP 91"l/5 .

¦}, I

4.0 PAREO — AS J5H20M — 1200 METROS — RECORDE: 70"4/5 — CLAUSTRO — PRÊMIO: NCR? 1300,00

1—1 Bertie. S. Silva 57
*'Esqulla, N. correrá 57
2 Kirimón, R. Carmo 53

2—3 Ferônia, A. Santos .... 57
Hetaira, J. Reis 57
Gula, J. Paulielo 57

3—6 Fração. A. Ricardo 57
Dolce Farniente, L. Alvar. 57
Happy Star, L. Santos .* 57

4—9 Vanga, A. Hodecker 57
10 Viação, J. Santos 57
11 Alka, C. R. Carvalho ... 57

A. Correia
Idem
Z. D. Guedes
A. Cardoso
I. Pinheiro
G. Ulhoa
A. Araújo
M. Araújo
A. Barbosa
A. Vieira
S. Câmara
H. Sousa

6.° Trucha
9.o Aitá

ll.o Diana
9,o Aitá

12.° Lady Manon
7.° Quaréa
8." Trucha
4.o Las Palmos
2.° Trucha
7.° Trucha

U.° Joc.liue
l.o Miss Selval

1 300
1 200
1 000
1 300
1 200
1 300
1 400
1 300
1 400
1 300
1 400
1 000

AP
AU
AL
AL
GM
AP
AP
AP
AP
AP
•AL
AL

85"2/5 >
86"
64*' t ¦
83"2/5 |
73**2/5 •

35"2/5
92"l/5
85"2/5 ,
92*:i/5 .
35"2/5 ;
90"4/5 :•
64" í

5.» PAREO — AS 16II30M — 1400 METROS — RECORDE: 56"4/5 — ROYAL GAME — PRÊMIO: NCR$ 1 000,00 i

1—1 Akron, A. Ricardo 55 P. Morgado 1.° Marseille 1000 AL 63"2/ã
" Baliza, J. Machado 55 Idem l.o Karajaná 1000 AP 64**2/5

2—2 Haé, A. Santos 55 M. Sousa l.o Ésula -100 AL 64"
"Elmira, J. Borja 55 Idem Estreante Estreante

3—3 Karajaná, F. Pereira F.o 55 J. L. Pedrosa 1.» Haé 1 000 AP 65"2/S
4 Esula, J Tinoco 55 J. Araújo 2.» Haé 1000 AL 64"

4—5 Amoreira, J. Heis 55 F. Costas 1.° Arauée 1000 AP 64"2/S
Urdanela, M. Andrade 55 C. Morgado 3.o Haé 1 000 AL 64"-,s
Maus, L. Santos 55 H. Tobias Estreante Estreante

6.0 PAREO -
(BETTING)

. AS 16H30M — 1 400 METROS — RECOR DE: 82»2/5 — TZARINA — PRÊMIO: NCR$ 1 600,00 -

., .

1—1 Djelabah. F. Pereira F.o 58 G. Fcljó 2.o Rama Caida ] 1 300 AP 85"1/S ¦
'3 

Meia Lua, J. Borja..... 56 O. F. Reis 9." Ledermaus 100 AL 63"4/3 ;
3 Ilopa, M. Henrique .... 56 J. Lourenço F.° 11.° Qulromante 1300 AP 86*1/5;

2—4 Hiawatha, J. Brizola ... 56 L. Ferreira 5.° Rama Caida 1300 AP 85"1/S .
5 Rocha Negra, J. Brizola 56 J. E. Sousa 8.» Glaude e Gren. 1 300 AP S0"4/J g
6BonnleBi, J. Pinto.... '56 J. J. Tavares 6.° Rama Calda 1300 AP 8o".l/5 j

3—7 Groelândia, M. Andrade 56 C. Morgado 2.0 Ledermaus 1 000 AL 63"4/5 jj
8 Luana, C. Morgado 56 R. Morgado 7.° Glaude e Gren. 1200 AP 80"4/5 ¦

9Galapá, J. Queirós.... 56 C. Tourlnho U.» Elglna, 1400 AL JW
4-10 Minha Gatinha. J. Bafíica 56 N. Pires 3.» Gueba 1300 AP 80 • ,

11 Atilada, F. Estêves 56 M.Sousa 6." Elglna -1400 AL »Mj
12 Sablr, OI*. Silva 56 M. Araújo ll.o Rama Caida 1300 AP 8o l/S _

7." PAREO — AS 17II05M i
(BETTING)

-1400 METROS — RECORDE: 82"2/5 — TZARINA: PRÊMIO: NCRJ 1600,00 — !

1—1 Abismado, P. Alve3 .... 58 H. Tobias | 6.° Gurupé | 1 6C0
Luluca, J. Borja 56 R. Sllva U.» Dr. Didi 1200
Armorial. J- Pinto 56 T. R. Gomes 9.° Arisco 1000

2—4 Dunhll, N. Negrello .... 56 G. Feijó 5." Arisco .1000
Mambrum, J. Brizola .. 56 F. Costas 6.o Dr. Didi 1 200
Hanover, J. Machado .. 56 R. Carrapito 7.° Dr. Didi 1 200

3—7 El Capitan, O Cardoso 56 A. P. Silva 3.o Guropé 1 600
8 First Cigal, J. Terres .. 56 W. Aliano 5.° Guropé 1600
9Xlrol. R. Carmo 56 O. J. M. Dias 5.o El Zig 1300

4-10 W. Hunter, JJ3. Paulielo 56 A. Vieira 5.° Dr. Dldl 1 200
11 Eremlta, D. Neto 56 A. Nohid 4.o Guropé 1600
12 Vishnu, A. Santos 56 Mi Sales 7.» Laramie 1400
13 Bodegon, A. Hodacker 56 O. M. Fernand 6. Gálio 1400

AP
AP
AL
AL
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AL
AL

104"
78*
621'
62"
78'
78'

104*
104*
84'
78'

104*
89'
89'

s/s;
3/3-

'3/5 I
'3/5 '
'3/5 '
'3/3 

j
'3/5.
'3/5 -.
'3/5 i
'S/S''

SA PAREO — AS 17H35M — 1 200 METROS — RECORDE:
(BETTING)

72-4/S CABINE — PRÊMIO: NCRS 1600,00 — ,

1—1 Granfina. F. Estives ... 58
2 Candy-Quecn. O. F. Sllva 56

2—3 Querenaç, J. Terres  56
Qulromante, J Brizola . 10 56
Gorja, J. Borja  56

S—6 Arbela. P. Alves  56
7 Qua-Tal, L. Carvalho .. 56
S Rama Caida. J. Sllva . 58

4—9 Grft, J. Machado  56
" Glaude, A. Santos 11 56
" Gava, A. Ricardo  58

E. de Freitas
S. Morales
W. Alves
R. Tripodi
C. Rosa •
H. Tobias
D. Cassas
A. Correia
N. Pires
M. Sousa
Idem

l.o Groenlândia
U.° Gllptlca

4.° Old Neide
5.o Adatls
9.o Galopade
6.° Old Neide
7.° Adatls
1.» Djelabah
4.» Adatls
l.o Grenade
6.° Tabauna

1 300 9L
1 600 AP
1 000 AP
1 300 AL
1 300 GM
1 000 AP
1 300 AL
1 300 . AP
1 300 AL
1 200 AP
1 400 AP

83-1/5 *
108*- '

63" ;
83"l/3 .
80"- ,
63". I
83"l/5 '¦
85"l/5 -
SVlYi 

'

80"4/3 .
m'%'3 ¦

E

i I
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Jogadores do Flu foram ver
Vasco x Penarol pela falta
de novos filmes de mocinho

Os jogadores do Fluminense se divertiram pela manhã
com um-animado torneio de vôlei, no ginásio do clube, e à,
tarde, reclamando contra a programação de cinema,'que
não apresenta novos filmes de bang-bang, íoram até o
Maracanã, assistir à partida entre Vasco e Penarol.

Ao chegar ao estádio, a maior parte dos jogadores, in-
ciuindo Cláudio, Altair, Jorge, Jardel e Roberto Pinto,'não
pôde íicar no setor quatro, lugar para eles designado,'nma
vez que vestiam bermudas, traje proibido nas cadeiras do
Maracanã.

Minas vive uma guerra
iniciada nas esquinas

Alcindo, a melhor figuralo futebol gaúcho, 
'come^ 

a rife^tolm^S^S

Grêmio, e Internacional
estão prontos mas sem

e
; TBÔvto Alegre (Da Sucursal) — Grêmio e Internacional

estão prontos para o jogo de hoje, estreando no Torneio
Roberto Gomes Pedrosa, o primeiro sem Ortunho, que serásubstituído por Everaldo, e o segundo sem Joaquinzinho,
substituído por Davi.

j 
Os dois times encerraram ontem seus preparativos com

ginástica e dois toques, permanecendo ambos concentrados
eiji seus estádios. O Grêmio talvez faça estrear Ari e Ercí-ho e Loivo', suas mais recentes contratações, fazendo-osentrar no decorrer do jogo.
CARAVANAS

,Embcra o inicio cia partida
esfteja marcado para. às 16 ho-
n\s, os portões do Grêmio se-
rão abertos desde as oito, dado
oi interessa que o jogo vem
despertando. Caravanas do in-
•terior já começaram a chegar
à,Porto Alegre contem já ha-
via dificuldade em encontrar
ingressos.

iDe Curitiba, iníormam que a
Associação de Cronistas íor-
mecerá, credenciais aos Jorna-
lijstas do fora, existindo uma

contrai informativa cm sua
sede.
TORNEIO PARALELO

O futebol gaúcho cometa a1 se movimentar desde hoje. com
jogos do Torneio Aneron Cor-
rela de Oliveira, que reúne
equipes da Divisão Especial e
da Primeira de Profissionais.

O torneio será disputado pa-
ralelamente ao Roberto Gomes
Pedrosa e se inicia com Cru-
zeiro x Flamengo, que será
jogado às 16 horas, no Está-
dio da Montanha.

Tupãzinho diz que quer
vir para o Flamengo mas
para íicar eni definitivo

¦ O atacante Tupãzinho disse ontem de manhã, após otreino recreativo que o Palmeiras realizou na Gávea, queesta disposto a se transferir para o futebol carioca, de pre,ferencia para o Flamengo, "pois, segundo ouvi falar, existeinteresse do clube em comprar o meu passe, o que poderáse concretizar no final do mês, quando terminará o meucontrato .
Tupãzinho 6 de opinião que a contratação de JairBala e o empréstimo de César serviram para caracterizaro seu desprestigio atual no Palmeiras e, talvez, «uma mu-dança de ares pudesse melhorar minha situação- entre-

Sêrnde°ffivo? Para ° RÍ° P°r em^sti™ **» «,,

CALOR FOI MOTIVO

Os jogadores foram para o
estádio por volta das três ho-
ras, e como o calor era muito
íorte embarcaram no ônibus
especial com as bermudas queusavam, esquecidos de que é
proibido usá-las nas cadeiras.
Só se lembraram quando ío-
ram barrados pelo porteiro, ao
entrarem no setor quatro. Foi-
lhes indicado um outro local,
o setor 8, que se encontrava
bem vazio. Ninguém deu im-
portância ao fato, e o própriotécnico Tim e o Supervisor Jo-
sé de Almeida resolveram as-
sistir ao jogo sentados juntosdes. jogadores barrados.

Pela manhã, nas Laranjei-
ras, houve o habitual torneio
de vôlei, com os jogadores di-
vididos em tr&s grupos, saln-
do vencedora a equipe forma-
da por Cláudio,'Amoroso, Ro-
berto Pinto, Jorge e Humberto.

Altair íoi o juiz de todas as
partidas, e, quando descansava
durante o jogo entre a equi-
pe campeã e outra formada
pelo auxiliar técnico João Car-
los,. Jardel, Lula, Samarone cDenilson, conside rada das
mais fortes, íoi chamado no-
vãmente para apitar, uma vez
que ninguém se conformava

com a arbitragem do zagueiroJairo Augusto.
Oliveira íèz 22 anos ontemsendo o mais festejado jogadorda concentração, o motivo dabrincadeiras de seus compa-nheiros, que diziam ter êle 30anos. Sem que êle soubesse, ovigia dos caiTos que estácio-nam em frente ao Fluminense,

Luis Carlos Baliza, organizouema lista pára a compra deum bolo de velas que lhe foioferecido à tarde.
Oliveira não se incomodou

com a falta de presentes, sóreclamando não poder dar um
pulo até Belém do Pará, iv íimde passar o dia de ontem jun-to a sua mãe. Entretanto, êleacha que uma vitória hoje,
contra o Palmeiras, pode ale-
gxá-lò bastante, e servir como
iun presente de aniversário.

O ambiente entre os jogado-res é de tranqüilidade e dò re-lativo otimismo, que apareceu
após o bom treino de conjun-
to que fizeram anteontem, coma equipe titular goleando osaspirantes por 8 a 1. Estãomesmo confiantes de que ofe-recerão um bom jogo ao pú-blico que fôr ao estádio, umavez que acham a equipe cominuito espírito de luta e dispo-
sição de vencer.

AMBIENTE ALEGRE

Com 'um treino realizado
em ambiente alegro, os jogado-res do Palameiras encerravam
o.í .seus prei5.nrai.ivos para. a
partida de hoje, contra o Mu-minense, tendo o técnico Ai-more Morçira confirmado quecolocará em campo a mesma
equipa que íoi derrotada peioRiver Pia te, na Argentina, àexceção da entrada do ponta-direita Gildo no lugar de Dario.

O treino começou às 10 horas,com os jagadores reclamando
do forte calor, mas mesmo as-sim Servilio e Dario treinaram
com agasalhos de lã, por de-

terminação do técnico AimoréMoreira, jã que estão com ex-
cesso cie peso.

Após alguns minutos de ba-terboía, os jogadores organiza.ram uma pelada clc dois-to-
quês, disputada apenas em uma
metade do campo, porque aoutra foi ocupada por Aimoré
que treinou os goleiros Valdir
e Dona; Tupãzinho foi o úni-co jogador ciue não tomou par-te da pelada, preferindo ficarfazendo piadas e divertihdo-se
com alguns lances pitorescos.A tarde, alguns jogadores se-
gulraim para o Maracanã, on-do assistiram ao jogo Vasco ePenarol.

Renganeschi vê Portuguesa
como teste para o 4-3-3
que armou com Paulo Choco

Renganeschi disse ontem à tarde, antes de embarcar
para São Paulo, que o jogo de hoje contra a Portuguesa é
o primeiro grande teste para a nova formação do Fia-
mengo, que agora vai adotar o 4-3-3 com o recuo de Paulo
Choco pela ponta direita porque Rodrigues é um jogador
veloz e tem que ser aproveitado convenientemente.

O embarque do Flamengo atrasou exatamente em uma
— a saída estava marcada para as 15 horas e 30 minu-
tos —, e, no momento de subir a escada do avião, Itamar
constatou que havia perdido a passagem, o que atrasou
mais ainda. Depois de muita procura, Itamar viajou com
a passagem de um jornalista, que ficou para viajar hoje.
FLA OFENSIVO

ALEGRIA
E CONFORTO
NO MELHOR

CLIMA DO BRASIL!!!
PISCINA • SALÕES DE
BAILES» RESTAURAN-
TE.EQUITAÇÀO.HO-
TEL ESPETACULAR"PLAY-GROUND" • ES-
PORTES • SAUNA
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Embora no sistema 4-3-3( o
Flamengo, segundo explicou
Renganeschi, não é uma equipe
defensiva, pois, se Paulo Choco
recua para ajudar o meio cam-
po, em contrapartida Américo
atua avançado, dando constan-
te apoio aos homens da frente.
O técnico reconhece que Amé-
rico destrói pouco, porém ó
períeito na armação. A provi-dência tomada foi manter Car-
linhos sempre perto da área.

Renganeschi está contente
com a produção de Paulo Chõ-
co, que já foi armador e tam-
bém ponta-direita. Agora, Pau-
lo Choco é um ponta recuado,
papel que desempenha bem
graças à experiência que tem
das duas posições. O técnico
do Flamengo tem elogiado tan-
to Paulo Choco, que já não la-
menta mais a volta de Joãozi-
nho para o Guarani.

VALDOMIRO REGRA-3

O goleiro Valdomiro deu uma
prova de consideração ao Fia-
mengo ao consentir em embar-
car para São Paulo, a íim ser
o goleiro regra-3, mesmo es-
tando atualmente som contra-
to com o clube. Valdomiro re-cusou a oíerta de 
NCr$ 10 000,00 (dez milhões decruzeiros antigos) de luvas e
NCr$ 350,00 (trezentos e cin-
qüenta mil cruzeiros antigos)
de ordenado. Valdomiro pen-sa sair do Flamengo.

O Chefe da delegação, Sr.
Flávio Soares de Moura, viaja-

rã hoje. Ontem, a delegação
foi composta assim: Supervisor
Fiávio Costa, técnico Renga-
.nesehi, massagista Luís Luz,
roupeiro Aniceto Matos, Dr.
Nei Mauro e cs jogadores: Mar-
co Aurélio, Leon, Jaime, Paulo
Henrique, Carlinhos, Paulo
Choco, Ademar, Zèzinho, Ro-
drigues, Valdomiro, Itamar, Al-
tair, Fio, Osvaldo, Fedriüho e
Jarbas.

Américo e Ditão viajaram de
manhã. Itamar atrasou mais
ainda a saída do avião porque
perdeu sua passagem e para
viajar teve que ir com a de um
Jornalista. Em São Paulo, o
Flamengo ficará hospedado no
Hotel São Paulo.

VOLTA DOMINGO

De São Paulo, o Flamengo
sairá as 19 horas e 45 minutos
para Porto Alegre, onde ficará
hospedado no Hotel City. No
dia 8, enfrentará o Internacio-
nal e, no dia .«guinte, embar-
cará às 10 horas e 45 minutos
para Bngé, a fim de enfrentar
o Guarani, dia 11, numa parti-
da amistosa e também pelo pa-
gamento do passe do zagueiro
Luís Carlos No domingo, 12, a
delegação sairá de Bagé para
Porto Alegre, pela manhã, de-
vendo voltar ao Rio no avião
que sai ãs 15 horas e 10 minu-
tos da Capital gaúcha.

Belo Horizonte — A guer-ra começou — dizem hoje os
jornais em Minas. Em 1964
Joi por causa do comunismo,
desta vez é por uma, bola.
Nos cafés, nas ruas e esqui-
nas, onde as guerras ão Ju-tebol sempre começaram em
Minas — existem poucosvestígios dela. A cidade es-
id concentrada. Só a partirdas 16 horas, no Estádio Ml-
nas Gerais, é que explodirão
as duas forças ferozmente
antagônicas: Atlético e Cru-
zeiro, seus jogadores e suas
torcidas. Hoje faz bom tem-
po e sol em Belo Horizonte.
Mas a atmosfera está carre-
gada. O que está aconteceu-
dos? Coisas pouco comuns:
Vander, médio do Atlético,
sonhou que anulou Tostão e
seu time ganhou de 4 a I.
Os repórteres correram paraentrevistar Tostão — ex-
aluno do Colégio Lolola: "O
sonho está no subconsciente,
e eu sou real".

Gérson dos Santos, técni-
co do Atlético, comprou ve-
las e há cinco meses, entre
segunda e quinta-feira, vai
com a mulher à Capela ãoCemitério dv Bonfim, rezar
pela vitória. Está invicto há22 partidas. A torcida do
Atlético soma este fator aoutro, de grande importân-
cia: William, ex-atleticano
durante 11 anos, não perdeuuma partida no Cruzeiro, e
hoje não joga. Enquanto ls-
to, a Capela do Palácio Ar-
quipiscopal ficou cheia na
missa da manhã, e quem co-
nhece o lugar, acha que hoje
as orações foram mais in-
tensas. Quem celebra a Mis-
sa é Dom Serafim, fervoro-so apóstolo do culto alui-
negro. Na guerra da supers-
tição, outro dado: Eduardo
Magalhães Pinto saiu de
Cabo Frio para retomar a
direção do Atlético. Amanhã
tira de nôvo licença e volta
às férias. Com êle o Ume es-
lá invicto.

A GUERRA ANTIGA

A guerra de hoje entre
Atlético e Cruzeiro tem suas
origens em 1965, quando, ?io
returno do campeonato, o
juiz marcou um pênalti con-
Ira o Atlético: houve surti-
ru, e nove atleticanos fo-ram expulsos. O Atlético te-
ve um siibito amadureci-
mento: tomou consciência
de que não estava prepara-

Antônio Beluco

do para o profisslonalisme que o Cruzeiro, adversoe rival tradicional est.crescendo bastante. Houmudança no time, vá.-técnicos foram testados
la ordem: Paulo Ama'
Gruãim, Válter Mira',
mas nenhum reconciliou
Atlético com a vitória. :¦
dois anos não pôde gani-do Cruzeiro. Veio Gérson c,
Santos, promoveu os juvnis e o Atlético entrou ¦
fase das vagas gordas. O j
go ãe hoje é a prova de
siva desta fase. Gérson;,
José do Egito — tem cf-
leiros cheios, para sacia?!.
ta imensa e esfomeada^,
teia que hoje gritará: AÍ
tico. No Minas, Lacir, -Vij-
derlei, Santana, tentar
repetir o tripé Piazza-T;
ceu-Tostão, e vencer o 0,zeiro com suas próprias' .mas, esta è a guerra — *atração — ão grande jòr^As oulras armas .que-Tlram usadas durante àÉ¦mana) de ambos os lai>:
Volnsi Fernandes, Presic,
te do Atlético t Preside
ão Sindicato c'._j Proprie
rios dos Postos de GasòÚ
de Belo Horizonte — ufirnl"O Pósto que o Cruzeiro >'
a Tostão, na Rua da BCP.
não presta."

Os cruzeirenses: "o V
Volnei quer ê o posto do A '
tão." Raul, goleiro âo Cruz
ro, será chamado ãuruv
o jogo ãe Vanderléia, p, ¦
seus longos cabelos lott ¦¦
ainda os atleticanos gara)tem que o Cruzeiro tem v
ala da torcida que é refrV>-¦rada. Os cruzeirenses achl
que esta ala já se banâf
para o Atlético.

Ainãa: um pára-quedr
descerá no centro ão' ri'''
maão com a bola áo jL-haverá sorteio de seis se
dores dc cabelos, o Cnt\ '
ro pagará em dólares o pimio de seus jogadores,Atlético dará NCrS 1 p..
(um milhão de cruzeiros a
tigos) a cada jogador pt..vitória. Ambas as torcia'
têm charanyas e escolas v.
samba e os atleticanos grrantem que se os cruéeiren
ses invadirem sua área na-
arquibancadas — conhecida
como sede campestre, por-
que bate sol forte duranl_
todo o jogo — o pau vai
quebrar. Hoje, em Minas, os
mineiros não trabalharão
em silêncio.

¦ «;r
.•ino

venceu
rnes

Nova Iorque (UPI-JB) —
Edson Mandarino deu um
grande passo para classificar-
se em primeiro lugar no seu
grupo, peio Torneio Interna-
cional de Tênis Vanderbilt,' ao
derrotar, por 7-6 e 6-1, o tam-bém brasileiro Ronald Barnes,
numa partida de jogadas bo-nitas e que se caracterizou pe-la velocidade dos dois jogado-res.'

Edson Mandarino lidera a
grupo B. composto pelos te-
nlstass Arthur Aslie, ChucfcMcKinley, Ronald Barnes e
Istvanj Gulyas, ccm quatro
pontos ganhos, enquanto oaustraliano John Newcombe,
também com quatro pontos,lidera o grupo A, formado porManuel Santana, Gene Scot,
Frank Froelrling e lon Tiriac.

tem
torneio

Com um torneio da faixasmarrons para tôdas as catego-rias de peso, será aberto hojea partir das 16 horas, no giná-sio do Clube Municipal, oCampeonato Carioca de Judôde 1967. que tem nos juveniscampeões brasileiros os seus
principais candidatos. Um lh-
gresso será cobrado à razão deNCr$ 1.00 (mil cruzeiros an-
tigos).

Esta competição vem desper-
tando muita expectativa, poisalém de já contar pontes parao campeonato da cidade, colo-
cará em ação os seus futuros
faixas pretas. Os judoístas de-
verão estar no local entre 14
e 15 horas para a pesagem, se-
gundo informou a direção téc-
nica, da Federação Guanaba-
rina de Judô.
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Casa Esperança Loterias
159 - AV. RIO BRANCO - 159

VENDEU da
LOTERIA DO ESTADO DA GUANABARA:

.° PRÊMIO - BILHETE: 10 440-NCr$
•° " 16ó38-NCr$

li

Adquirindo, agora, o seu título de sócio-proprietário do
fefLí?ereira At,ético CIube« COMPLETAMENTEPRONTO E EM FUNCIONAMENTO, você asseguraum desconto de 50% sobre tôdas as despesas (estadiae alimentação), que irá proporcionar-lhe, praticamente,a devolução do valor do titule.
TnÍMnrtH§&A !Lãuarenta e cinco minu-
ASFALTADA ESTRADA TOTALMENTE
Mas, compre já o seu título de sócio-proprietário doMiguel Pereira Atlético Clube, pois temos poucas uni-dades à venda.
INFORMAÇÕES E VENDAS: SOTEPSociedade Técnica Promotora de Vendas, Ltda.
Rua Álvaro Alvim, 31-15." and.-Tels.: 22-9485-22-8608
e 52-3985 ou
Av. Rio Branco, 185 - s/1522 - Tels.: 32-6678 e 32-3295UMA REALIZAÇÃO ABRAHAM MEDINA

25 Mil
500,

e também as duas aproximações
DIA 9 DE MARÇO: NCr$ 25 MIL DA
LOTERIA DO ESTADO DA GUANABARA

BILHETE QUE CERTAMENTE SERÁ VENDIDO PELA
CASA ESPERANÇA LOTERIAS

O SEU DIA CHEGARÁ!

Treinos cio Ferroviário
atraíram torcedores más
a escalação só sai hoje

Curitiba — Mais de mil torcedores assistiram aos trei-
nos do Ferroviário, durante a semana, no qual Marinho,
ex-técnico do Botafogo, não chegou a definir o time paraenfrentar o Bangu na abertura do Torneio Roberto GomesPedrosa, esta tarde, porque nâo sabe se poderá contar com
índio e Ariel.

O treinador deu a entender que pretende usar três jo-gadores na armação, mas o sistema poderá variar para o4—2—i. O meio campo receberá atenções especiais. O Está-
dio receberá um grande número de torcedores, pois a par-ticipação do Ferroviário no Torneio está despertando in-
terêsse fora do comum.

SINAIS DE TRÂNSITO
SEMPRE APAGADOS

APOIO TOTAL

O Ferroviário está recebendo
apoio maciço de âirigentes e
torcedores de outros clubes pa-ranaenses, a ponto de o Presl»
dante do Coriíiba, Sr. Lincoln
Hei, distribuir nota oficial con-
clamando a torcida e o qua-
dro social do seu clube o tra-
dicional adversário no Torneio
Roberto Gomes Pedrosa.

O Presidente do Ferroviário,
Sr. Hipólito Arzua, responsável

pela ascençSò da tquipe ncs úl-
tiinos anos, assegura que '«un-
guém givnha facilmente do nos-,
so time".

— Sabemos — disse — queliá diferença técnica entre o fu-
tebol paranaense e os demais
centros esportivos que disputam
o torneio, mas o Ferroviário tem
um time valente e tranqüilo.-Sinceramente, confio em queuno causaremos decepções en-frentando as melhores equipea
do Brasil.
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Muitos dos cruzamentos cm lo-
Craclouros públicos do Rio estão a
oferecer sérios perigos, notadamente
quando se traía de pontos muito
movimentados. É que a maioria dos
sinais luminosos da cidade estão
freqüentemente apresentando defei-¦tos, sendo fáceis de imaginar os ris-
cos á segurança de «utomobilistas e
pedestres, além dos danos a que
ejtão suisitos os carros. Evidente-
mente, cabe às autoridades a toma-
da de providências, tendo em vista
t extinção da irregularidade. .Mas
cab» «os particulares. Igualmente, e

adoção de medidas que, afinal de
contas, resultem em tranqüilidade.
Age certo, pois, quem recorre '_ 

es-
pecialização da Segurauto do Brasil
S.A., utilizando serviços de despa-
chante, assistência jurídica, ossístên*
cía mecânica, seguros coletivos, ra-
boque (dia e noite) etc. Numa cida-
do onda o perigo espreita cm cada
esquina, é bom contar com a pro-
teção da Segurauto do Brasil S.A. —
Rua Dabret, 23, grupo 1 210. Tels.:
-12-7314, 42-0268 e 46-5815 (re-
boque). (P

OVOS DE PÁSCOA
CASA FALCHI S/A, desmentindo boatos

de s/ concorrentes, participa que ainda tem
para venda e pronta entrega, OVOS DE PÁS-
COA de s/ tradicional e conceituada fabricação.

FILIAL — Rio - Rua do Rezende, 50 -
Loja - Tel.: 42-73C7. tp
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Chuvas BOA EXIBIÇÃO

adiam jogo
do Brasil

Assunção (UPI-JB) — As
chuvas torrenciais que cai-
ram na manhã de ontem sò-
bre esta capital e a persis-
tência do mau tempo à tar-
de levaram os responsáveis
pela organização do Cam-
peonato Juvenil de Futebol
Sul-Americano a cancelar
os jogos programados para
a noite.

A seleção do Brasil joga-
ria contra o Equador, en-
quanto a Argentina enfren-
taria a Colômbia. Os orga-
nizádores do C a m p e o nato
vão se reunir para decidir a
respeito da nova data para
a realização dôctes jogos.-

URUGUAI EMPATA '

Na partida de abertura do
Campeonato Juvenil, sexta-
feira à noite, o Uruguai em-
patou com o Peru por 2 a 2,
depois de vantagem por 2
a 1 para o Peru no final do
primeiro tempo, gols de Cal-
tieri aos 6, Saravia aos 13
e Palácios aos 40. No segun-
do tempo, aos 33 minutos,
Cepetto estabeleceu o em-
pate definitivo.

A partida foi realizada sob
persistente chuva e assisti-
da pelo Presidente do Para-
guai, General Alfredo
Stroessner. As ações foram
equilibradas, mas o juiz te-
ve que reprimir o jogo vio-
lento e acabou expulsando
Rivero e Lambert, do Uru-
guai, que terminou com no-
ve jogadores.

SAO PAULO VENCE

Em Temuco, no Chile, o
time brasileiro do São Pau-
10 derrotou o Green Cros..
por 4 a 0, numa partida
amistosa que serviu de pre-
parativo para o Torneio
Quadrangular-que se Inicia-
rá hoje com o São Paulo, en-
^frentando o Universidade do' 
Chile, na preliminar, en-
quanto o jogo principal reu-
nirá Green Cross e Newells
Old Boys, da Argentina.

Na partida de sexta-feira
ã noite, o São Paulo apre-
sentou um conjunto harmo-
n}oso e terminado o primei-
ro tempo já vencia por 2 a
0, gols marcados pdr Dias,
aos 9, e Lourival, aos 11 ipi-
nutos. No segundo tempo,
Dias aumentou a contagem
para 3 a 0, cobrando um pê-.
nalti, e Lourlval féz o últi-
mo gol aos 40 minutos. O
juiz íoi o chileno Jorge Cru-
zat.

"Stars"
disputam
taça

Em percurso em que a prin-
cípal marca é unia bóia fun-
deada ao largo do Pôsto 6 em
Copacabana, a Classe Star.es-
tara disputando na manhã de
hoje a Taça Darke de Matos,
competição anualmente reali-
zada e que ê uma das provas
tradicionais do iatismo carioca.

Cerca de 20 stare deverão
cruzar o alinhamento de par-
tida nas proximidades do Mor-
ro da Viúva, esperando-se tam-
bém um bom número de barcos
da Classe Carioca que, na mes-
ma raia, estarão disputando a
Taça Eduardo de Carvalho.

TRADIÇÃO

Sempre prestigiada por' todos .
os staristas e pelo Iate Clube
do Rio de Janeiro a Taça Dar-
ke de Mates movimenta anual-
mente grande número de velei-
ros da Classe Star no percurso
de ida e volta ao Pôsto 6, em
Copacabana, reunindo ao íinal,
na sede do clube, todos os par-
ticipantes c convidados para
uma grande peixada dè coníra-
ternização.

Mais uma vez os stars esta-
ráo na água para a disputa do
troféu devendo a regata ter iní-
cio por volta das 10 horas do
hoje em alinhamento ao largo
do Mono da Viúva.

Bom número de participai.-tes está garantido na competi-
çáo, tendo o Sr. Alberto Ravaz-
zano, diretor de vela do ICRJ,
informado que a maioria dos
veleiros das flotilhas da cios-
se sediadas no clube prática-mente e tôda flotllha de Ni-
terói estarão presentes, o quesignifica que pelo menos uns 20
stars disputarão a Darke de
Matos.

Êste ano, para melhor apro-
veitamento técnico da raia, a
direção da Classe Star cance-
lou a montagem da bóia do
Posto 2 e estipulou a obriga to-
riedade da passagem pela Bar-
ra Grande e montagem da
Ilha Cotunduba pelo lado de
íora. Estas medidas visam a
afastar ao máximo das deci-
soes o fator sorte e foram mui-
to bem acolhidas pelos compo-
nentes da classe.

Ainda na mesma raia de Co-
pacabana a rodada veleira dés.
te íim de semana terá os iates
da Classe Carioca disputando
ft Taça Eduardo de Carvalho,
competição que também apare-
ce com grande destaque no ca-
lendário do iatismo da Guana-
bara.

Os melhores valores da cate-
goria, mesclados com timonel-
ros com menor experiência mas
idêntico -entusiasmo, estarão
presentes ã disputa dn taça üe-
vendo a competição ter início
às 9 horas.
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Nei driblava sempre Mendes « também passava por Lezcano quando se deslocava pelo meio, d» onde marcou os dois gols quo deram tt vitória ao Vasco

Vasco venceu bem Penarol por 2 a 1
O Vasco, demonstrando me-

lhor forma física, derrotou por
2 a 1 o Pefiarol ontem à tarde
no Maracanã, numa 5x>a parti-
da tecnicamente, e graças a um
gol marcado por Nei no últi-
mo minuto de jogo, aprovei-
tando-se de uma falha do za-
gueiro uruguaio Perez na co-
branca de um tiro de meta.

O calor de ontem no Mara-
cana foi o principal adversário
dos uruguaios, que no segundo
periodo demonstravam visível
cansaço. Silva, aos 3 minutos
do primeiro tempo. Nei, aos 33
minutos, e novamente Nei, aos
45 minutos da etapa íinal, ío-
ram os artilheiros e a renda
somou NCi'$ 44 358,22 (qunren-
ta e quatro milhões, trezentos
e cinqüenta e oito mil e du-
zentos.e vinte cruzeiros anti-
gos).

AS EQUIPES

Tôda a arrecadação reverteu
em íavor do Vasco, pots o jõ-
go íoi em pagamento do passe
de Mendes.

O Vasco venceu com Edson,
Jorge Luís,. Brito, Ananias e
Oldair; Maranhão e Danilo;
Nei, Bianchini, Adilson e Mo-
rais. O Penarol perdeu com
Mazurkiewcz, Forlan, Lezcano,
Varela e Mendes; Gonçalves e
Cortes; Abadie, Silva, Spencer
n Hemández. O juiz foi o Sr.
Emiãpio de Queiroz.

Logo aos 3 minutos da par-
tida o Penarol marcou seu gol.
A jogada nasceu de um passo
de Gonçalves para Spencer, na
extrema direita. O atacante
uruguaio conseguiu driblar Ol-
dair e Ananias e íoi até a li-
nha de fundo, quando- a bola
saiu quase meio metro. Os za-
gueiros vascaínos pararam e
levantaram as mãos para que
o árbitro ou o bandeirinha
Aírton Vieira de Morais assi-
nolasse a infração. Como ne-
nhum dos dois tomasse qual-

quer atitude, Spencer centrou
alto sôbre a área e Silva, que
vinha na corrida, cabeceou pa-
ra as redes na altura da mar-
ca do pênalti.

DOMÍNIO DO PE5.ABOL

Com êste gol os uruguaios ss
entusiasmaram e passaram os
primeiros 20 minutos do jogo
dominando o adversário. O Pe-
riarol defendia-se com oito jo-
gadores normalmente, pois
Abadie e Hemández recuavam
em auxílio da defesa, e ataca-
vam com seis, já que os arma-
dores Gonçalves e Cortes tam-
bém iam à frente. Todo éste
trabalho dos uruguaios era
íeito ã base de velocidade e a
equipe não suportou o sol e o
calor, perdendo pouco a pouco
o domínio da partida,

O Vasco, por sua vez, não
se desesperou com. o gol sofri-
do logo no inicio da partida.
A linha de quatro zagueiros,
mesmo só tendo dois adversa-
rios para marcar — Spencer o
Silva — não se desesperou em
avançadas inúteis. O trabalho
do armação íicou somente a
cargo de Maranhão e Danilo,
mas o ataque' não se mexia
para receber os passes e as jo-
gadas de gol não surgiam.

Adilson, que era o único qua
recuava um pouco para rece-
ber a bola, chagou a ser vaia-
tío pela torcida vascaína por
tentar as jogadas individuais,
]3ois nenhum companheiro do
ataque o acompanhava ou
chegava perto dele para as ta-
belinhas. Morais e Bianchini
estavam sempre ou muito
atrasados ou muito na frente
e Nei, na extrema direita, pou-
co se deslocava para o miolo
por causa do amontoado de
jogadores na área.

VASCO MELHORA

Na altura dos 25 minutos,
no entanto, Danilo passou a

avançar e penetrar ina área pana
tabelar com Adilson, enquanto
que Nei procurava o meio
e Bianchini se deslocava. para
a ponta-direita. Daí em dian-
te, então, o Vasco começou a
demonstrai* agressividade e a
dominar o jogo. Principalmen-
te porque Danilo estava exce-
lente, quer no trabalho de ar-
mação ou de destruição de jo-
gadas.

Aos 26 minutos surgiu a pri-
meira grande chance do Vasco
empatar. Danilo trocou passes
com Adilson, foi até a linha
de fundo pela esquerda e cen-
trou rasteiro na frente do gol.
Bianchini vinha na corrida e
chutou para fora pelo lado es-
querdo de Mazurkiewcz. Aos 33, 

'

porém, o Vasco estava todo no
ataque. Lezcano chutou em de-
sespêró uma bola para a fren-
te e Jorge Luís recebeu-a no
melo de campo. O zagueiro do
Vasco driblon Hemández e
avançou até a entrada da áren
pnra chutar íorte em gol. A bo-
la bateu na trave esquerda e
depois no travessão e na trave
direita do goleiro uruguaio, so-
brando para Nei, na frente do
gol, quo apenas tocou-a para
as redes, assinalando lal.

Já no íinal deste período, os
uruguaios mostravam-se esta-
fados e passaram a jogar ape-
nas tocando a bola, enquanto
o Vasco explorava os passes em
profundidade ejogadas rápidas.

URUGUAIOS CANSARAM

No segundo tempo, o Penarol
substituiu Ahadie por Bertoc-
chi e Hemández por Acuna. Os
uruguaios, nesta etapa, joga-
ram apenas se preocupando
em manter o escore, já que não
tinham condições fisicas para
procurar a vitória.

O Vasco aproveitava-se dis-
so, mas seu ataque não sabia,
penetrar na área adversária.
Adilson voltou a prender a bo-

Ia por não ter com quem jo-
gnr e ganhava mais vaias.
Bianchini já não se deslocava
mais para a direita e Nei tom-
bém passou a tentar jogadas in-
dividuais. Morais, no entanto,
melhorou de produção e expio-
rava seu pique e centros da li-
xiha de fundo, embora estivesse
muito bem marcado por For-
lan. A defesa do Vasco não ti-
nha trabalho e Jorge Luis se
destacava sôbre os outros três
zagueiros, realizando com per-
feição o trabalho de marcação,
cobertura e municiando os ar-
madores.

Aos 10 minutos, o técnico Zi-
zinho substituiu Bianchini por
Nado. Nei foi para a ponta dc
lança e o rendimento do ata-
qua do Vasco melhorou com
por cento. Aos 17 minutos, Ol-
dair c Silva, num choque ca-
suai, caíram em campo e o
juiz os expulsou, saindo os dois
abraçados para o vestiário. Ma-
ranhão íoi obrigado, então, a
passar para a zaga lateral es-
querda e ou Nado ou Nei ou
Adilson, indistintamente, rc-
cuavam para fazer a meia de
armação,

A partir dos 23 minutos a
pressão do Vasco era grande e
começaram a surgir as oportu-
nidades de gol. Primeiro íoi
Danilo que perdeu gol certo,
numa jogada de Nado pela dl-
reita, que íoi até a linha de
fundo e centrou para trás.
Adilson deixou a bola passar e
Danilo chutou sôbre o traves-
são. Aos 29 minutos, também
da linha de fundo, Morais cen-
trou rasteiro e Nado, sozinho
na frente do gol, chutou íorte
a bela sôbre o travessão. Um
minuto depois Perez entrou em
lugar de Lezcano.

Só aos 32 minutos é que o
Pefiarol teve uma chance de
marcar neste período. Spencer
armou ótima jogada para
Acuna. O ponteiro chutou de
dentro da área e Edson de-
tendeu parcialmente para Jor-

ge Luis mandar para comer.
Aos 40 minutos, Adilson rece-
beu um passe na intermediária
uruguaia, passou por quatro
adversários e chutou raspando
a trave direita. A torcida, que
antes o vaiava, passou a aplau-
di-lo delirantemente.

O gol vascaíno surgiu exata-
«nente aos 45 minutos. Perez
cobrou um tiro de meta e Adil-
6on interceptou a bola na en-
trada da área. Viu Nei livre pe-
la meia direita e passou certo.
Nei adiantou-se ainda um pou-
co e chutou no canto direito,
marcando 2 a 1-

BRIGA NO VESTIÁRIO

Após o jogo, os jogadores
uruguaios se acercaram do juiz
Eunápio de Queirós e o ofen-
deram, mas o incidente não
tomou proporções porque houve
n interferência dc terceiros.
Também no seu vestiário, os
uruguaios criaram outro incl-
dente, pois xingavam-se mútu-
amente e alguns jogadores, en-
tre os quais Mazurkiewcz, Pe-
rez, Porlan e Gonçalves chega-
ram até a trocar empurrões,
socos e pontapés, por causa das
falhas do goleiro e zagueiro no
último gol.

No Vasco, em ambiente de
euforia, Bianchini não estava
muito alegre. O atacante de-
clarou que havia sido duramen-
te criticado por Zizinho no in-
tervalo da partida, quando o
técnico afirmou na írente de
todos os companheiros que êle
não queria nada com o jogo.
Bianchini disse que vai conver-
sar com Zizinho no decorrer
âa semana e vai pedir para ir
embora do Vasco se éle ates-
tar que não precisa dele para
o campeonato.

Danilo era quem mais esta-
va satisfeito e explicou que se
empregou muito na partida
porque soube que o Pefiarol
quer levá-lo de volta ao Uru-
guai.

1 — Praia do Flamengo, 244 A e B

^gw CAMPO GRAND
Av. Cesário de Melo, 953

Conheça a linha completa de utilitários WILLYS nos dois endereços da AGÊNCIA CAMPO GRANDE DE AUTOMÓVEIS LTDA.
Aproveite o plano de facilidades RURAL LUXO o carro de passeio da época e JEEP PRAIA uma exclusividade na Guanabara.

TABELA DO TORNEIO ROBERTO GOMES PEDROSA
MARÇO «'O SÃO PAULO' BELO HORIZONTE PORTO ALEGRE CURITIBA

Domingo, Flu x Palmeiras Portuguesa x Pia Cruzeiro x Atlético Grêmio x Inter Ferroviário x Bangu
Quarta, Bangu x Vasco Palmeiras x Cor. Atlético x Santos Inter x Flamengo
Sábado, 11 Botafogo x Atlético Portuguesa x Inter
Domingo, 12 Bangu x São Paulo Palmeiras x Vasco Cruzeiro x Fluminense Grêmio x Santos Ferroviário x Cor.
Quarta, 15 Framengo x Cruzeiro Santos x Inter
Sábado, 18 Vasco x Portuguesa S. Paulo x Botafogo Atlético x Bangu í'
Domingo, lil Flamengo x Santos Coríntians x Flu Grêmio x Palmeiras Ferroviário x Inter
Quarta, 22 Vasco x Cruzeiro Santos x Botafogo Inter x São Paulo
Sábado, 25 Bangu x Flamengo Cruzeiro x Portuguesa
Domingo, 26 Vasco x Santos São Paulo x Flu Atlético x Palmeiras Grêmio x Botafogo Ferroviário x Palm.
Quarta, 29 Flamengo x Grêmio Coríntians x Cruzeiro Inter x Botafogo

ABRIL

Sábado, Vasco x Fluminense Sáo Paulo x Santos
Domingo, Bangu x Grêmio Palmeiras x Cruzeiro Atlético x Flamengo Inter x Coríntians Ferrov. x Portuguesa
Quarta, 5 • Fluminense x Atlético Portuguesa x Palm. Grêmio x Coríntians
Sábado, Botafogo x Bangu Santos x Palmeiras '
Domingo, Flamengo x S. Paulo Coríntians x Vasco Atlético x Grêmio Inter x Cruzeiro Ferrov. x Fluminense
Quarta, 12 Botafogo x Flamengo Portuguesa x Cor. Cruzeiro x Bangu Inter x Palmeiras
Sábado, 15 Flu x Botafogo Santos x Portuguesa
Domingo, 16 Bangu x Coríntians Palmeiras x Fia Atlético x Inter Grêmio x S, Paulo Ferrov. x Vasco
Quarta, 19 São Paulo x Ferrov. Cruzeiro x Santos Inter x Fluminense Ferroviário x Cruzeiro
Sábado, 22 Flamengo x Vasco Coríntians x S. Paulo
Domingo, 23 Botafogo x Palmeiras Santos x Bangu Atlético x Portuguesa Grêmio x Fluminense
Quarta, 26 Vasco x Botafogo S. Paulo x Portuguesa Atlético x Coríntians Inter x Bangu
Sábado, 29 Botafogo x Coríntians Ferrov. x Flamengo
Domingo, 30 Fluminense x Santos Portuguesa x Bangu Cruzeiro x S. Paulo Grêmio x Vasco

MAIO

Quarta, Flu x Portuguesa Santos x Ferroviário Atlético x São Paulo Inter x Vasco
Sábado, Fia x Coríntians
Domingo, Flu x Bangu Palmeiras x S. Paulo j Atlético x Vasco Grêmio x Cruzeiro Ferrov. x Botafogo
Quarta, 10 Portuguesa x Betai. Grêmio x Ferrov,Sábado. 13 Pia x Flu Coríntians x Santos
Domingo, 14 Bangu x Palmeiras São Paulo x Vasco Cruzeiro x Botafogo Grêmio x Portuguesa Ferrov. x Atlético

(P

Armando Nogueira
¦— O Cláudio é atacante de área ou ó

apenas armador? — Esta a pergunta que me
laz um grupo de tricolores, alguns até im-
tados com a indefinição do treinador Tim
que, segundo eles, foi buscar o rapaz como
artilheiro e, agora, quer lançá-lo naquele
papel do ataque que se poderia chamar de
"meio-armador" (não confundir com meia-
armador).

Ouço o lamento da moçada e, bico cala-
do: eles que são tricolores e que já viram o
Cláudio treinar que se entendam. Seria levi-
andade minha arriscar alguma palavra sôbre
um jogador que só tive prazer de conhecer à
margem do campo, durante uma entrevista
na televisão.

Reservo-me para dar palpite, ao longo
do campeonato Gomes Pedrosa, quando já
tiver visto jogar, algumas vezes, o Fluminen-
se de Cláudio.

* # #
O GOL NO "GOL"

O filme documentário ãa Copa âo Mun-
do (Gol) está'sendo exibido com grande su-
cesso em Buenos Aires, de onde chega, con-
tando novidades, o meu velho amigo Otávio
Bonfim: Bonfim viu, num cinema de lá, o
-público aplaudir duas vezes, quando aparece
a seleção nacional ãa Argentina e, depois,
quando aparece em cena o nosso Pele.

Ainda a propósito da fita: esquecí-me ãe
dar o meu depoimento sôbre o 3.° gol ãa Ingla-
terra, contra a Alemanha, na final. Lá em
iWembley, na hora, tive a impressão de que a
bola batera na rede (a rêãe é áe nylon, muito
esticada) e saíra, em seguida. No filme, essa
impressão está prejudicada por nova impres-
são: vejo na fita a bola bater na face interna
da baliza e cair, depois, em cima ãa linha de
meta. E só é gol, todos sabem, quando a bola
transpõe, inteiramente, a linha.

Meu polêmico e brilhante amigo Nelson
Rodrigues reapareceu nos jornais em que
produz crônicas diárias de exaltação do fute-
boi brasileiro. Passara uma semana consu-
mindo-se no sofrimento de ter perdido, num
sopro brutal, o irmão, Paulo, duas sobrinhas
e a cunhada. Anteontem, retomando as con-
fissões de sua vida, no Correio da Manhã,
Nelson Rodrigues escreve um texto tão boni-
to e tão sofrido: "Minha vida está, agora, di-
vidida em dois tempos: antes das chuvas e
depois das chuvas. É um corte tão fundo e
tão violento e tão sem piedade. Quando-digo"antes das chuvas", estou falando de um
outro mundo, de outro idioma, de outra en-
carnação e, mesmo, de outras chuvas. Tanta
coisa morreu com o desabamento. Inclusive,
eu próprio. Não pensem que eu não morri,
também. Como poderia eu brotar intacto da
catástrofe?".

Aquele sopro brutal de Laranjeiras que
varreu da vida tanta vida golpeou em Nelson
Rodrigues uma das pessoas mais tocadas pelo
nobre e cada vez mais raro sentimento da fa-
milia: Paulinho Rodrigues era o irmão mais
moço da família e, particularmente, para
Nelson, uma espécie de filho caçula. Èle ti-
nha, mesmo, o ar de caçula — a alma delica-
da, inspirando, sempre," uma relação de ter-
nura. Não cheguei a conhecer de perto Paulo
Rodrigues, mas seu trabalho profissional e
sua obra literária deram-me, sempre, idéia
de um coração tímido, de uma sensibilidade
de flor, quase sempre fechada e que se entre-
abria em esquivos sorrisos com que, nos cam-
pos de futebol e nos antetítulos de jornal,
Paulo Rodrigues cochichava seu imenso
amor pelo Fluminense Futebol Clube.

Pelo Nelson, que está voltando ao fute-
boi depois de duas semanas terríveis e, sobre-
tudo, pela memória de Paulinho, cujo silên-
cio indefeso em vida nós todos, seus colegas,
podíamos ter ouvido melhor — por sua infini-
ta paixão tricolor, o Fluminense há de vencer,
hoje.
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Com a participação de golfistas do Rio e de Petrópolis;^
será disputada hoje, nos links do Petrópolis Country Clube£j:
em Nogueira, a Taça JORNAL DO BRASIL, em duas cate-k<
gorias de handicaps, a primeira para os jogadores que pos^i
suem handicaps de zero a 23 e a outra para os que átuauün
em handicaps de 24 a 36. O JB premirá os dois primeiro^
colocados em cada uma das categorias, sendo os troféus de§"|
posse definitiva. ígíl

As taças do JB serão disputadas na modalidade técnica^i
medal-play, full-handicap e em 18 buracos, simultâneamen-i®!
te à Taça Presidente Montenegro, cuja diferença para ai~'
outras está apenas no desconto dos handicaps, que será?-,
de 3/4 do total gross de cada golf ista. A entrega dos prê-§E
mios oferecidos pelo JB será realizada' em data ainda a seftgi
marcada e combinada com o Capitão de Golfe, Gustavo
Notari, do Petrópolis Country Clube. jjj;
QUEM JOGA •

O golfista Honório do Ama-
ral Peixoto, que recebeu um
handicap 36 depois da revLsüo
íeita por Gustavo Notari e o
profissional Irineu Cruz, du-
rante esta semana, está per isso
mecino apontado como iun dos
prováveis vencedores da Taça,
JB — para handicaps de 24
a 36 — pois além de possuir
um inquebrantávcl espírito de
luta, tem treinado bastante
para o torneio. Na sexta-feira,
por exemplo, logo que chegou
á Petrópolis, Peixoto foi jogar
nove buracos para apurar a
íorma.

A lista dos prováveis partici-
pantes da Taça JB na catego-
ria especial, com os novos
handicaps atribuídos, é a se-
guinte: José Luis Osório de Al-
meida (32), Hélio Hirsh de An-
drade (29), Roberto Ângelo
(30),Von Brandeler (31), Jaimo
do Nascimento Brito (33), Ma-
noel Francisco do Nascimento
Brito (34), José Antônio do
Nascimento Brito (27), Joa-
quim Gomes de Campos (26),
Horst Gaensly (28), Jorge Dias
Garcia (35), Alberto Paiva
Garcia (24i, Guilherme Dias
Garcia (36), Paulo Goulart ds
Oliveira (24), Álvaro Goulart
de Oliveira Filho (26), Jorge
Dias Garcia Filho '35). Orlan-
do Lacorte (34), Eduardo de

Albuquerque Mayer (30), Paul.?;
Mayer (27), Iguatemi Mendon*:;
ça Filho (27), Fábio de Mel©
(29), Helmur N.otger (31). Ro-.,-,;
gório Polônia (24), Gianl Pa-?-!
reto (32), Honório do AmaraK!
Peixoto (36), Guilherme Eltfgj
frênlo Vidal (35), Paulo Césaiújl
Vasconcelos (36). Felipe WagíW
ner (36), Vitor Pinheiro í.31)ff
Ted Poor (25), Américo Rel*^,
chard (36), George Searle (36)*!.
Válter Searle (33), wmiaafj;
Staub (24), Maico Seyes (24)^'
Edison Varela (24), Ernesto
Bach (27), Mário de OUveira!
Bastos (29), Carlos EÚgènial
Borges Cortez (36), Carlos'?.
(Edu) Eduardo Borges Cortea?.'
(29), Giuseppe (Pepe) Dali»
(36), Hélio Flores (24), ÇrltjgHeiborn (36) e Artur Ferreira,-
de Melo (25).

O Doral Open m
}?*

Miami, Estados Uni dos*
(UPI-JB) — O profissional..
Tòmmy Aaron assumiu a lideis
rança do Doral Open GolÇ;
Tcurnament, com um total da..
136 tacadas (66-70) para os 3»..
buracos, deixando a seguhdggj
colocação com Homero Blàng";,
cas — o lider da primeira vol^
ta — que ontem marcou uiaí';
cartão de 72 tacadas e aJfcrSjS
tem 137 — sete tacadas abatei-.,
do par do campo.



Palmeiras x Flnminense abre Torneio no M
Fluminense x Palmei-

ras, no Maracanã; Ferro-
viário x Bangu, em Curi-
tiba; Portuguesa de Des-
portos x Flamengo, no
Pacaembu; Cruzeiro x
Atlético, em Belo Hori-
zonte; e Grêmio x Inter-
nacional, em Porto Ale-
gre — são as cinco par-
tidas que abrem, hoje à
tarde, o Torneio Roberto
Gomes Pedrosa, que êste
ano será disputado por
cinco equipes cariocas,
cinco paulistas, duas mi-
neiras, duas gaúchas e
uma paranaense.

Todas as partidas co-

meçam às 16 horas, cal-
culando-se um total de
renda, nas cinco cidades,
superior a NCrS
400 000,00 (quatrocentos
milhões de cruzeiros an-
tigos). Êsse fato — con-
seqüência do interesse
fora do comum que o
público vem manifestan-
do pela nova forma de
disputa do Torneio —
faz prever que o seu
principal objetivo venha
a ser atingido dentro de
pouco tempo: um cam-
peonato nacional de clu-
bes.

GARANTIA DA DEFESA
aracana

ItlO
t Armando Marques se-

rá o juiz da primeira
partida programada pa-ra o Maracanã, onde
Fluminense e Palmeiras
apresent am-se sem
maiores novidades. A
equipe carioca é pràti-camente a mesma do
ano passado, estreando
apenas o zagueiro Jairo
Augusto, vindo de Cara-
tinga. Cláudio, o ata-
cante que Tim preten-dia lançar nesse Torneio— e qúe a torcida tricô-
lor tem como uma espe-
rança — continua se re-
cuperando da única jo-
gada que fêz pelo Flu-
minense: ao tentar chu-
tar uma bola, em Gover-
nador Valadares, acabou
chutando a grama e so-

frendo uma entorse. As-
sim, Mário, Samarone e
Amoroso vão se revezar
no ponto crítico do Flu-
minense, isto é, um ata-
que que se caracteriza
pela inobjetividade.

O Palmeiras, por sua
vez, vem com seus joga-dores já conhecidos
do carioca, entre eles
César, novidade para os
paulistas mas ex-ata-
cante sem êxito no Fia-
mengo. Aimoré Moreira,
o técnico, prefere não
Inventar nada, e paraisso vai mantendo Djal-
ma Santos, Zequinha,
Gildo, ou tentando se
valer do futebol de con-
junto de Ademir, Servi-
lio e Rinaldo.

Cmútiba
Cláudio Magalhães di-

rigirá a partida no Está-
dio Dorival de Brito, quevive hoje um dia dife-
rente, servindo a um en-
contro de expressão na-
cional. Caberá ao Ban-
gu, campeão carioca, tes-
tar pela primeira vez o
Ferroviário, bicampeão
paranaense. O Bangu
vai a campo sem três ti-
tulares, pois Fidélis e
Jaime estão contundidos
e Ari Clemente continua
cumprindo suspensão.
Mas há um outro pro-

blema, criado pela mu-
dança de técnico, pois a
saída de Alfredo Gonzá-
lez e a volta de Martim
Francisco mudaram o
ritmo de treinamento da
equipe, que não cumpriu
boa campanha em sua
recente excursão peloNorte do País.

O Ferroviário, dirigido
pelo ex-técnico botafo-
guense Marinho, é uma
equipe desconhecida dos
cariocas, mas possui bom
conjunto e dois ou três
jogadores de qualidades.

São Paulo
Guálter Portela Filho

está escalado para api-
tar a partida desta tarde
no Pacaembu, onde tal-
vez se registre a renda
mais baixa da rodada.
Isso se deve, em grande
parte, à Portuguesa de
Desportos, que entra no
Torneio sem muita es-
perança. Não podendocontratar grandes refôr-
ços, a Portuguesa pro-moveu alguns reservas e
foi buscar jogadores no
interior, para completar
sua equipe com vários
veteranos.

O Flamengo — sem
Murilo, Nelsinho e Almir

— estréia co muma equi-
pe de possibilidades im-
previsíveis. Leon talvez
consiga substituir Muri-
lo à altura, mas não se
pode dizer o mesmo de
Américo em relação a
Nelsinho, justamente no
principal setor do time.
Quanto a ausência de
Almir, há pelo menos,
para compensá-la, a es-
perança de que Zèzinho
venha a formar, ao lado
de Ademar, uma boa du-
pia de homens de área.
Por fim, volta Renganes-
chi a experimentar Pau-
lo Choco e Rodrigues nas
extremas.

Belo Horizonte
Olten-Aires-de Abreu

será o juiz da partida
que deverá estabelecer a
maior renda de hoje, em
Belo Horizonte, onde
Cruzeiro e Atlético saem
da rivalidade regional
para um encontro quevem interessando a to-

dos os outros Estados.
Essa partida, em Minas,
assume todo o caráter
de uma decisão de cam-
peonato, intensificando
uma rixa antiga que ga-rante o sucesso financei-
ro da estréia mineira no
Torneio.

Porto Alegre
José Luís Barreto foi

indicado para arbitrar a
partida entre Interna-
cional o Grêmio, no Es-
tádio Olímpico. A estréia
gaúcha no Torneio se as-
semelha muito à dos mi-
neiros, pois também lá

haverá um choque de ri-
vais, da mesma forma
saindo do plano regional
para lutar por dois pon-
tos que valem muito
mais do que num sim-
pies campeonato local.

Dois grupos apontam
quatro finalistas 

~

O Torneio Roberto Gomes Pedrosa — coin a partici-pação de equipes mineiras, gaúchas e paranaense — serádisputado, êste ano, em caráter experimental, uma vez
que cariocas e paulistas se reservam o direito de recriaro Torneio Rio-São Paulo, no próximo ano, desde que anova forma não obtenha o êxito financeiro esperado.Com 15 participantes, foi aceita a sugestão de se adotarum sistema de disputa muito ccmum no basquetebol dosEstados Unidos, porém inteiramente nova no nosso íu-.tebol.

Os 15 participantes _:vw divididos em dois grupos:A — Bangu, Botafogo, Coríntians, Cruzeiro, Flumi-nense, Internacional e São Paulo.
B — Atlético, Ferroviário, Flamengo, Grêmio, Pai-meiras, Portuguesa, Santos e Vasco.
Será disputado um turno completo — turno inicial —

contando-se pontos, normalmente, em todas as partidas.Em seguida, os dois melhores colocados em cada grupodisputarão outro turno completo — turno final — queindicará o campeão. Assim, para citar um exemplo, a
partida desta tarde vale dois pontos, como qualquer ou-tra, mas o Fluminense contará seus pontos no grupo A,enquanto o Palmeiras o fará em relação ao B. Desse'
modo, é bem possível uma equipe não ficar entre as
quatro ou cinco primeiras colocadas, na contagem ge-ral, e se classificar como primeira ou segunda do seu
grupo. Êsse sistema visa a manter, por tanto tempo
quanto possível, o interesse das equipes no Torneio.
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Torneio que começa hoje é um começo de caminho
O Torneio Roberto Gomes

Pedrosa — que se inicia ho-
je — pode representar um
importante momento para o
futebol brasileiro, ponto cle
partida que é para um fu-
turo campeonato nacional
de clubes. Essa idéia, há
muito defendida pelos que
se propõem a solucionar vá-
rios problemas do nosso pror
fissionalismo, sempre teve
fortes opositores. Mesmo
atualmente, se os opositores
já não são tantos, ainda há
ctuem encare com reservas
uma competição permanen-
te entre clubes do Rio, São
Paulo, Minas, Rio Grande
do Sul, Paraná e outros Es-
tados, em lugar dos obsole-
tos e deficitários campeona-
tos regionais que vigoram
há mais de meio século.

Logo nos seus cinco pri-
meiros jogos, o Torneio Ro-
berto Gomes Pedrosa pro-
mete um total de rendas
acima do NCrã 400 000,00
(quatrocentos milhões de
cruzeiros antigos) — e mes*-
mo assim êle começa a exis-
tir, em sua nova fase, a ti-
tulo de experiência. Cario-
cas e paulistas ainda temem
que as coisas saiam erradas,
enquanto os que defendem
o campeonato-nacional, gen-te de todos os pontos do
País, asseguram que as ren-
das subirão cada vez mais,
os espetáculos continuarão
melhorando, a descentrali-
zação só trará benefícios ao
futebol brasileiro e até a se-
leção, no futuro, sentirá os
efeitos positivos de uma es-
trutura renovada.

Disso tudo, o que poderá
provar o Torneio Roberto
Gomes Pedrosa?

MELHORES RENDAS
É possivel que, já nas cin-

co partidas progra madas
para esta tarde, fique pro-vado ser o torneio interesta-
dual uma excelente fonte derenda. Se os cálculos se con-firmarem, o total alcançado
logo mais será superior ao
que se obteve em todo o re-turno do último Campeona.
to Carioca. E ninguém norlaafastar essa evidência de um
problema fundamentai, is-to é, a própria sobrevivência
dos clubes de todo o futebol
brasileiro.

Esses clubes, há m u 11 o sanos, vivem espremidos en-tre pequenas receitas e
grandes despesas. Os cam-
peonatos regionais, por sua
vez, se já satisfizeram a cer-
tas necessidades financei-
ras, significam hoje um pê-so a mais em cada cofre ca-
xioca, paulista, mineiro ou
gaúcho.

No momento, há pelo me-
nos dois aspectos a conside-
rar, um interno e outro de

âmbito internacional. Inter-
namente,' os clubes que: co-
meçam a ganhar projeção
(Cruzeiro) ou os que jã. a
ganharam há muito tempo
(Santos) pagam pesado tri-
buto à qualidade de suas
equipes. Para conservar seu3
craques, precisam pagar-lhes bem; e para isso, pre-
cisam de boas rendas. Até
aqui, a solução tem sido as
excursões ao exterior, mas
se um campeonato nacional
representar tanto quanto as
extenuantes temporadas in-
ternacionais, o problema fi-
cará resolvido.

O outro aspecto reside na
pressão que volta e meia os
clubes estrangeiros — fi-
nanceiramente mais fortes
— fazem sobre os jogadores
brasileiros. Nossos clubes
têm resistido a isso com
dificuldade, sendo que às
vezes não conseguem evitar
a venda de um craque para
a Itália, a Espanha e mes-
mo para um pais sul-amerl-
cano. Agora, os Estados Uni-
dos anunciam sua entrada
no mercado cio futebol, e sò
um milagre financeiro, no
Brasil, poderá permitir queos clubes venham a resis-
tir a pressões que se anteci-
pam mais fortes ainda.

¦ Êsse milagre — segundo
os otimistas — pode ser o
campeonato nacional, cujo
embrião é o Torneio Rober-
to Gomes Pedrosa.

MELHORES ESPETÁCULOS

O brasileiro — pelo fute-
boi que tem — merecia mui-
to mais do que lhe é ofe-
reciclo em termos de espeta-
culo. A seleção campeã
mundial de 1958 nunca se
apresentou completa no Ma-
racanã; não se realizam
aqui torneios internacionais
como os que há em Santia-
go do Chile, Lima, Buenos
Aires, Montevidéu; rara-
mente uma equipe estran-
geira nos visita; nunca se
aproveita o prestigio de um
clube europeu (Real Madri eBenfica são dois oons exem-
pios) para se programaruma temporada aqui, em S.Paulo ou em Belo Horizon-
te. Até alguns dos nossos
melhores jogadores, só emépoca de seleção se exibem
íora de suas cidades.

Tostão, não tivesse sido
convocado para a Copa do
Mundo, ainda seria um des-
conhecido para o carioca;
Dirceu Lopes e Wilson Piaz-
za só jogaram uma vez no
Maracanã; o gaúcho Alcin-
do é ainda um mistério para
quem não vive em Porto Ale-¦gre; e há os novos, minei-
ros, paulistas, gaúchos e ca-
riocas, que até agora não se
apresentaram ao público.O que acontece hoje, em

Belo Horizonte, é um fato
inédito: o ciue os mineiros
vivem, às vésperas da parti-da entre Atlético e Cruzeiro,
está à altura de uma deci-
são de campeonato, e não
de uma estréia num torneio
com quinze participantes e
dois meses e meio de dura-
ção. Em Porto Alegre passa-se quase o mesmo, tudo fa-
zendo crer que, de repente,
Grêmio x Internacional dei-
xou de ser um clássico gaú-
cho para se transformar
numa importante partida de
repercussão nacional.

Pouco a pouco, cada jogo
será um nôvo espetáculo. Ê
lógico que, à medida que o
torneio avance, certas par-tidas percam a sua impor-
tãncia — ou a transfiram
para outras. Mas tudo isso
servirá, também, para que o
torcedor se identifique mais
com os jogadores do Brasil
inteiro. O êxito da compe-
tição que hoje se inicia tra-
rá para nossos centros o in-
terêsse do futebol, e em bre-
ve, ao invés dc nos pagarem
poucos dólares por uma par-tida lá fora, os clubes cs-
trangeiros poderão vir aqui
em troca desses mesmos dó-
lares e em benefício de um
público já desabituado às
grandes atrações interna-
cionais.

DESCENTRALIZAÇÃO

Desde que o futebol che-
gou ao Brasil, Rio e São
Paulo passaram a ser os
centros em torno dos quais
gravitam os outros Estados,
todos ocupando posição se-
cundária quase sempre ime-
recida. Há anos, os clubes
pernambucanos, mine iros,
gaúchos, não têm podidoevitar a competição com ca-
riocas e paulistas, isso den-
tro e fora do campo. Basta-
va que se revelasse, no Cru-
zeiro ou no Atlético, no
Náutico ou no Santa Cruz,
no Grêmio ou no Interna-
cional, um jogador de ta-
lento, para que um clube do
Rio ou de São Paulo se lan-
casse sobre êle com uma
proposta.

Não raro, essa propostatarnava-se irrecusável, em
parte pelo que representava
em dinheiro, em parte por-
que o jogador, sonhando
com a seleção brasileira, sa-
bia que a ela só poderiachegar se pertencesse a um
clube carioca ou' paulista.Esta foi uma regra que pre-valeceu por muito tempo, a
ponto de se ter uma sele-
ção formada por paulistas,cariocas, mineiros, cearen-
ses, gaúchos e pernambuca-nos, mas todos jogadoresvinculados a clubes dos dois
centros principais.

Tostão e Alcindo quebra-ram a escrita, na última

Copa do Mundo. Pode-se
lembrar que, das exceções
anteriores, todos elas aca-
bariam confirmando a re-
gra: em 1950, Nena era doInternacional gaúcho, mas
terminaria cedendo ao in-
terêsse da Portuguesa pau-
lista; em 1954, Paulinho
também .era do antigo clu-
be de Nena, mas em breve
se transferiria para o Vas-
co. Ainda para ficar num
exemplo gaúcho, pode-se ci-
tar Tesourinha — durante
muito tempo outra exceção,
mas só resistindo até o dia
em que o Vasco decidiu con-
tratá-lo a qualquer preço.

Assim, os Estados revela-
vam os seus craques, para
que Rio e São Paulo os con-
tratassem mais tarde. Ho-
je em dia — e o campeona-
to nacional colocará, cada
vez mais, todos os centros
em pé de igualdade — já
não se consegue um joga-
dor mineiro ou gaúcho com
facilidade. Tostão e seus
companheiros, assim como
Alcindo, são inegociáveis.

Esta é uma das vantagens
da descentralização: cada
Estado terá o futebol que
merece.

SELEÇÃO TAMBÉM

Quando o público passar
a conhecer, tão bem quan-
to aos jogadores locais, os
craques de outros Estados,
já não será possivel formar
lima seleção Rio-São Paulo,
A própria Comissão Técni-
ca do futuro disporá de
meios para saber quem, em
Belo Horizonte, Porto Ale-
gre ou qualquer outra cida-
de, tem condições de ser
convocado para uma Copa
d» Mundo.

Mas dela, do mesmo mo-
do, depende a seleção brasi-
leira, cuja existência Já não
estará condicionada à CBD.
A entidade que ainda regu-
lamenta o futebol entre nós
— e que manteve sua estru-
tura atual graças aos íítu-
los mundiais de 1958 e 62 —.
sabe agora que o campeona-
to nacional poderá marcar
um ponto a mais na recon-
quista da taça perdida na
Inglaterra, dai o impasse:
ou aprovar a reforma que
poderá significar o seu pró-
prio fim, ou combatê-la na
esperança de que o passado
a sustente.

EQUILÍBRIO DO ZWÀQUE

FLUMINENSE PALMEIRAS

Vitorio
Oliveira

Jairo Augusto
Denílson

Altair
Bauer
Mário

Amoroso
Samarone

Roberto Pinto
Lula

Valdir
Djalma Santos
Djalma Dia3
Ferrari
Zequinha
Mímica
Gildo
Servilio
César

10 Ademir da Guia
11 Rinaldo

BANGU FERRO VIÁRIO

Ubirajara Paulista
Cabrita Avalis

Mário Tito Fernando/
Luís Alberto Pinheiro

Jair (Romeu) índio
Pedrinho Celso

Paulo Borges Juarez
Ocimar Ariel
Ladeira Padreco

Cabralzinho 10 Paulo Vecchio
Aladim 11 Humberto

FLAMENGO PORTUGUESA

Tostão é a maior esperança da torcida do Cruzeiro para uma 
"vitória 

hoje sobre o
mim:":, .;.

Atlético

Marco Aurélio Felix
Leon Augusto (Zé Maria)
Ditão Jorge

Jaime Ulisses
Carliuhos Marinho

Paulo Henrique Henrique Pereira
Paulo Choco Ratinho (Rodrigues)

Américo Pais
Zèzinho Ivair
Ademar ]0 Leivinha

Rodrigues 11 ^Wilsinho

cruzeiro; atlético
Raul Hélio

Pedro Paulo Canindé
Vavá Vander

Procópio Grapete
Piazza Vanderlei

Neco Variei
Natal Buião

Dirceu Lopes Lacir
Evaldo Santana
Tostão 10 Edgar Maia
Híllon 11 Ronaldo *

 
|

GRÊMIO INTERNACIONAL

Alberlo Gainete
Altemir Laurício
Airton Scalla
Áureo Luís Carlos

Cleo Élton
Everaldo Sadi

Babá Carlitos
Sérgio Lopes Lambari

Joãozinho Bráulio

Alcindo ] Davi
Volmir 11 Dorinho
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A MATEMÁTICA NOS QUADROS DE MORANDINI
HARRY LAUS

Marcello Moraiidini é um jo-
vem artista italiano nascido em

..Màntua em 1940 e que vive em
Varèse. Expõe desde 1964 nas
principais cidades italianas (Ro-
ma, Turim, Florença, Gênova,
Milão) e a partir de 1966 em
Francforte e em Los Angeles. Sua
mais recente mostra encerrou-se
em fevereiro na Galeria Naviglio,

. em Milão, quando apresentou sua
nova série de produções, com
apresentação do crítico Umbro
Apollonio.

O catálogo traz seis ilustra-
ções com os relevos de Morandi-
ni, dando uma visão muito apro-
ximada da preocupação do artis-
ta com a relação entre materna-
tica e sua obra recente, até mes-
mo no cuidado em repartir seus
relevos em nove ou dezesseis par-tes iguais para dentro delas de-
senvolver a idéia dominante de
cada criação. Outra característi-
ca é a perfeição no acabamento,
fator que não pode ser descuida-
do neste tipo de arte, como não o
foi no concretismo nem o é na
op-art.

Tomemos um exemplo essen-
cialmente retilíneo, Formazione
graduale di mi cubo. O primeiro
quadrado negro, à esquerda alta,
é plano. Começa então a entrar
na terceira dimensão mediante a
inclinação da parte visível até
encontrar nò oitavo quadrado a
metade da figura. A partir de en-
tão o branco.evolui gradualmen-
te até a formação integral do
cubo. Mais complexo e de mais
belo efeito é o trabalho intitula-
do Sviluppo di due solidi. Note-
se que o primeiro.quadrado à es-
querda também é plano. A partir
do segundo, um elemento branco
tridimencional alarga-se da es-
querda para a direita, cobrindo
o fundo negro, enquanto que o
inverso se passa da direita para a
esquerda, onde um volume negro
passa a cobrir o fundo branco,
até que, rio újti rn' o quadrado,
dá-se o desenvolvimento comple-
to dos dois sólidos.

Em outros relevos, Morandi-
ni ora se preocupa com a esfera
(Formazioni di due quarti di sfe-
rá), ora combina-a com sólidos de
base quadrada (Rotazione spira-
le con valori proporzionali di pio-fonditá, ou Progressionc forma-
le), ou ainda joga a esfera num
conjunto de retas, por assim di-
zer cordas em tensão, cada am-
pliação da esfera resultando na
tensão das cordas e na modifica-
ção gradual do efeito visual. A
este ixltimo relevo, Morandini
chama Tensioni progressive.

¦'¦ Pode-se, talvez, dizer que há
uma preocupação por demais ce-
rebral na obra de Morandini, pordemais matemática — o que não
se verifica, por exemplo, nos re-
levos de Sérgio Camargo ou nos
objetos de Gastão Manuel Henri-
que. Mas são atitudes diversas,
como são diversas as atitudes dos
dois brasileiros citados. Também
de cerebral ou matemático se po-de acusar Varasely -Grande
Prêmio da última Bienal de São
Paulo. Seja como fôr, é preciso
salientar, no caso de Morandini,"a coordenação rítmica de quedepende a conclusão estética quenobilita o objeto constituído",
como muito bem exprime Umbro
Apollonio.

Na época do industrial de-
sign é sempre necessário divul-
gar-se o que as novas tendências
estão descobrindo pelo mundo
afora: pois cada vez fica mais di-
fícil criar do que imitar....
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Formação gradual' da um cubo Tensão progressiva
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Rotação espiral com valores proporcionais do profundidade
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Desenvolvimento de dois sólidos
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NÃO É BICHO PAPaO!

DÊ UM ASPECTO AGRA. _
TiÃVEL AO SEU LAR, ¦
APROVEITANDO O QUE ¦

JÂ TEM"

ELOISALACÉ
Consulta do Decoração (em sua casa):  NCrS 25,00
Curso de Decoração, compteto (tambem à noite): NC.S 50,00

INSCRIÇÕES ABtRTAS - Tel.: 47-2945
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STUDIO DE DECORAÇÃO DE INTERIORES
R. Sousa Lima, 363 — C/03 — Tel. 47-2945
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REVISTA
MENSAL
DE ARTES
PLÁSTICAS

NAS BANCAS, LIVRARIAS E GALERIAS
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CURSO DE TAPETES
Pontos, riscos, marcação do trabalho e
forração: aulas em pequenos grupos.

LA ESPECIAL - TAPETLOnT
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Jornal do BrasU, domii.eo, 5-3-67, Cad. B — 3

LÉA MARIA

SÃO PAULO EM DIA
o Maria Bonomi voltou da
Bahia e jã está em atividades
no seu atelier.

O Desfile que será realizado
no Ibirapuera: o dns roupas do
íilme A Bíblia. Sáo peles, ao
invés de tecidos, o material
usado nos figurinos do tempo
de Adão e Eva.

9 Paul Bignon, íigurinista da
casa Webé, de Paris, chegou a
S. Paulo ontem, trazendo 3b
modelos para serem mostrados
na Feira do Couro.

O Fernanda Haffers descansa
da agitação de Nova Iorque eni
S. Paulo. Seu marido, João Ro-
berto, passa só os íins de se-
mana np Brasil. Boa vida.

O O mercado imobiliário, que
estava às moscas, depois da
mudança do esquema do trân-
sito, do Coronel Fontenele, pas-

sou a se movimentar. Uma
imensa procura de escritórios
íora do centro de S. Paulo está
deixando os corretores loucos.
O Caio Alcântara Machado
íoi convidado pelo governo ar-
gentino liara montar c dirigir
o I Salão do Automóvel cm
Buenos Aires, ainda êste ano.

PICAD1NH0
o> Lúcia e Pauio Pelticr de
Queirós receberam, para jau-
tar, um grupo de jornalistas
americanos, do Time-Lifc. Me-
nu à baiana, música brasileira
(bossa velha, com Billy Blan-
co) e atrações folclóricas 

' 
dei-

saram fascinados os america-
nos que estreavam o Brasil.

o Veio de Paris Betty Nobre
de Almeida, com uma bagagem
de modelos de grandes costu-
reiros, na verdade impressio-
nante.

O Anteontem, no saveiro an-
corado no Iate Clube, de Ira o
de Pedro Paulo Fernandes Cou-
to, houve festa de despedida a
Phillips D'Éxea, que volta hoje
a Paris, acompanhado dc Ma-
rilia Branco.

O Lúcia Barroca prepara-se
para a temporada lírica deste
ano, no Municipal. Em abril,
Lúcia deverá voltar a cantar
em Matlamc Butterfly e na
Tra vlata.

O Dois pares que se forma-
ram esta semana, para surprê-
sa da maioria: Afraninho Melo
Franco, com Tânia Caldas.
(Antes mesmo de Bettina vol-
tar à casa, Afraninho já estava
procurando náo perder Tânia
de vista). Outro: Ronaldo Bós-
coli, o compositor, com a can-
tora Elis Regina". Ronaldo diz:
"Desta vez Cassius Çlay caiu."
Elis prestigia o entusiasmo de
Boscoli.

O Em Paris, A Banda, que cs-
tá em 25.° lugar na hit para-
de, é anunciada como sendo de
um compositor francês. Chico
Buarque, que partirá para Por-
tugal no dia 25 de abril, irá
depois a Paris e poderá vor a
irregularidade com seus pró-
prios olhos.
O Aliás, Reza, a música de
Rui Guerra-Edu Lobo, é anun-
ciaria nos Estados Unidos como
sendo de autor desconhecido. E
Tristeza ile Amar, de Geraldo
Vandré, como sendo de inn tal
de Maxirniliano Santis.
o Outra da área musical: é
mie amanhã Simonal não en-
trará no palco do Teatro Prin-
cesa Isabel para íazer seu show.
Estará cm S. Paulo recebendo
o prestigiado troféu Roquete
Pinto, prêmio ao melhor show-
man do ano passado.

O O casal Edmar de Sousa,
no dia 11, recebe para jantar

em sua bela casa de
resa.

santa Tc-

O Odete Lara lança seu disco
(Elenco) Contrastes, no dia 8,
quinta-feira. A íesta será no
driiff slore da Lagoa.

o Ponto dn encontro, á hora
do almoço na Cidade, para Em-
baixadores estrangeiros e para
banqueiros: o restaurante do
Clube Naval, que está se tor-
nando especialista em gente
dessas duas áreas.

O Festa na casa do Maria
Clara Machado, cm homena-
gem a Bia Feitler. Maria Cia-
ra reuniu gente do teatro e das
artes plásticas. Dentre eles: Ivã
Albuquerque e Sra., Rubens
Correia, os Souto de Almeida,
Kalmá Murtinho, Jaqueline
Laurence, Rosita Tomás Lopes,
Vergara e Ana Letícia.

O No restaurante La Palette,
jantando e admirando seus
próprios quadros, que decoram
o salão, a pintora Djanira.

o Da Costa, o decorador, ini-
ciará em breve os trabalhos de
decoração da varanda do Nino,
que será íechada. Amarelo e
branco são as cores; sofás _
cadeiras de vime, os assentos;
cortinas listradas . mesinhas;
feitas de bandejas de prata
são os detalhes da obra.

O No On The Rocies, jantan-
do, os Baouth, Bobsy de Car»
valho e Silva (recém-chegado
da Bahia), com Maria Teresa
Marques; os Guilherme Vas-
concelos. No ílnal da noite
Baouth pediu a conta. "Nada",
disse o mailre. "O senhor não
vem aqui há tanto tempo que
hoje é convidado da casa." A
conta era de NCrS 200,00 (200
mll cruzeiros velhos).

"BALLET": BAHIA,
RIO, ALEMANHA

Ontem, na presença, do Fre-
sidente Castelo, os baianos do
Salvador entraram pela primei-
ra ve. no seu Teatro Castro
Alves, para assistirem a um es-
petáculo de ballet recebido com
o maior entusiasmo. Baila.do
baseado na música de Edino
Krieger, Divertimento, coreo-
grafia de Glória Contrcras, ês-
te foi o número mais aplaudi-
Ao do programa organizado
pela Companhia, Nacional de
Bailei, grupo formado no co-
mêco do ano. Glória Contrcras
e Arthur Mitchell são os úni-
cos elementos estrangeiros «la
coimpanliia que possui 25 mem-
bros.

O Rio assistirá a 17 ao mes-
Uno espetáculo, que depois será
remontado na Alemanha, pa--

I ra onde o grupo viajará, a con-
vite.

|'A SUSPEITA

Francis Hime, o compositor,
e um grupo de amigos, entre
os quais Zelito Viana, íoram

[ seguidos por um carro da
DOPS, esta semana, do Centro
da Cidade até Botafogo, sob
suspeita de serem estudantes.
Levados à delegacia, só íoram
soltos quando o delegado des-
cobriu' que Zelito é irmão de
Chico Anísio. E por isto soltou
a todos — que na verdade são
cineastas e compositores des-
comprometidos. A prisão ter-
minou em bate-papo.animado,
sóbre música e cinema nôvo.
Os policiais queriam se infor-
mar sóbre o movimento cultu-
ral carioca.

A ÚLTIMA FESTA

Terminam as filmagens de
Garota dc Ipanema. A seqtièn-
cia final foi filmada ontem a
noite, na animada festa dos
Antônio Araújo. Márcia Rodri-
gues, a garota, estava pentea-
da & Maria Chiquinha ,(por
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Maria Fernanda vai aparecer no palco do Teatro
Gláucio Gil, a partir tlc 10 de março, assim: loura,
cabelos desfeitos, dramática, vestida com desabill-

Glória Contrcras, no pns-cle-deux Amor Amor, um espetáculo
a que o imenso público de ballet carioca assistirá no dia 17

Odete Lara vai lançar um LP. Mas nesta semana lançou um compacto com a
música que o Rio vai cantar — Noite dns Mascarados —, que diz assim: "... eu
tenho um pandeiro, só quero violão, eu nado em dinheiro, não tenho tostão"

Oldy), com cabelos cheios da
cachos. Vestido vermelho, cor-
tado enviesado, ótimo para
dançar iê-iê-iê (de Vera Fi-
gueiredo). E' brincos de prata,
pingentes, .de Caio Mourão.

IMPASSE
O Superintendente da Saúde

Pública pediu, esta semana â
população do Rio, que evite
respirar• pela boca, porque a
poeira que cobre as ruas da Ci-
dade pode vir a causar doen-
ças nas vias respiratórias.

Ora,, acontece que já desde
há uma semana um surto de
gripe apareceu no Rio. E ago-
ra?

O "IÊ-IÊ-IÈ" DE
VINÍCIUS

Vinícius, o poeta, letrista,
Tapa da Bossa Nova, rolei-
rista de filme, membro da
esquerda festiva, do proles-
to malcmüleníc, aderiu ao
iê-iê-iê; Os anos para êle
não contam nem cronqlògi-
camente. limparcelrado com
gente jovem, sempre muilo
jovem ,— com a metade da
idade dele — Tom Jobim,
ria época do Orfeu da Con-
ceiçâo, Edu Lobo, Carlos Li-
ra, Baden 1'owcll, — Viní-
chis agora fèz Por Você, com

Chico Eiioi, da novíssima ge-
ração dos compositores.

Suas letras "sem idade"
vêm do seu entusiasmo. En-
tusiasmo dc fazer tudo c de
ludo — show musical com
Bettuiia c Gilberto Gil, fil-
me que mobiliza a cidade;
ser jurado circunspecto, cm
Canes, bater papu e beber
longas horas com uma infi-
nidade de sente em Ipane-
ma. Do entusiasmo às cria-
oões, o caminho é rápido I.
agora surge o seu iê-iê-iê
gostoso, bem brasileiro."

Vinícius fez esla sua extra-
vagância para o filme Ga-
rota de Ipanema. A música

(ainda desconhecida para o
público) serve de fundo para
uma cena dc briga — briga
violenta de festa, na qual a
Garota de Ipanema se apai-
xona por um homem casado
e o seu namorado, — Ardui-
no, lenta a bofetadas recon-
quistnr o amor que está pa-
ra perder.

Que tal a experiência? Vi-
llíclus vibra. — A musiqui-
nha é linda, gosto dela. Na
verdade ela é única, a pri-
meira e provavelmente úl-
tlma experiência no gênero.

LAÜTREC NA MODA
' Já'e.tá em todos as magnzi-

nes de modo a moda Pierre
Cardin para a mulher 1967. fi
uma moda magnífica. Harmo-
niosa, acessível, sobretudo cx-
tremamente feminina. £ uma
moda que convém a mulher do
30 anos. Os tecidos são crepes
ou organzas. As córes, córes
dos impressionistas. Os mode-
los de noite (em vermelhos, la-
ranjas, verdes elétricos, azuis
profundos, amarelos lumino-
sos) lembram ns dançarinas do
cancã dos affiches de Tou-
louse Lautrec. Seus compri-

mentos, deixando aparecer os
joelhos na írente, descem,
atrás, quase até o chão. As
saias são ondulantes e termi-
nadas por camadas de ruches
fáceis de fazer. E a dobradinha
da moda será, segundo Car-
din, o marinho combinado com
o branco.

A mulher 1907, segundo Car-
din e Courrèges, estará no ri-
gor da moda se íór magra, cia-
ra, do preferência loura e com
algumas sardas. O que já foi
dito a êste respeito tem fun-
(lamento, sim.

ÊXODO DE INDÚSTRIAS

Uma das fábricas que se es-
tão transferindo do Rio, por
causa das péssimas condições
existentes atualmente, na Gua-
nabara, para o florescimento»
industrial, é a OCA. Quaren-
ta por cento de suas fábricas
já estão sendo instaladas em
Jacarei, São Paulo. O motivo,
segundo as próprias donos:
"Não podíamos ficar à merco
da incerteza do restabeleci-
mento completo de energia. A
crise persiste e sua solução pa-
rece estar cada vez mais re-
mota."
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CASAS OLGA
É o que acontece a todas as crian-

ças, quando retornam às aulas. E com
isso - o vai-e-vem de todos os dias; as
diabruras e traquinagens - só mesmo com
MEIAS das CASAS OLGÀ! Meias que
não se acabam, enquanto não se acaba
o ano letivo!
Derby colegial, de jio Helanca, mniio resistente,

várias cores. A parlir de... NCr$ Q.59 (<*£ 390)
Soquele rendada, de jio Helanca, -várias cores.

Aparlirde M7r$0,71 M 7ÍQ) ™_
Soquele, de jio Helanca, cano listrado. í]jS
Aparlirde NCr$ 0,89 (crí 890) jM
Helanca lisa, cano curto, prática e resistente. / /•,.;
Aparlirde NCr$ \ , Q (.cr$1.000) fjj
3/4, lipo Derby, de fio Helanca, colegial e social,

várias cores. A parlir de... NCr$ | ( Q _r . .'*
(cr$ 1.390) S. T*m">• , .--rr -:r. y. ¦¦¦>>: V^rr.
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AO LADO DB SUA CASA
HÁ SEMPRE
UMA DAS

CENTRO: Rua do Ouvidor, 122 - Rua 7 de Setembro. 135 - Rua Uruguaiana, 20 e 22 • Rua 7 de Setembro. 82 - Rua
Gonçalves Dias. 75 • ZONA SUL: Av. Copacabana. 794 - Av. Copacabana, 891 - Av. Copacabana. 1088 - Rua do Catete 342
• ZONA. NORTE-j Rua Conde de Bonfim. 422'- Rua Dias da -Cruz, 59-A - Rua Carvalho de Souza. 300 • NITERÓI:

Rua da Conceição. 16 • PETRÔPOLIS: Av. 15 de Novembro. 776

JOSÉ CARLOS OLIVEIRA TÍTULOS PROTESTADOS

1. Como era verde o Jaime
Ovalle. A vida carta e jeliz de
Paulo Francis Macomber. Rui
Barbosa — o Homero Homem
e o Mito. Quem tem medo de
Fausto Wolff? A cabana do Jeff
Tomás. O Corção é um caça-
dor solitário. O Conde e o Jar-
bas Passarinho. Ulisses Gui-
marães. Fausto Cunha. Par-
sifal Barroso. A crus do aãvo-
gado ão Tiago. Oh que deli-
cia dc Guerra Peixe. Longa
viagem do Dias Gomes para
dentro da noite. Iracema, a vir-
gem dos lábios áe Miele, e a
bela adormecida uo Boscoli.
Ao longo do José Artur Rios e
entre as árvores. As vinhas da
Ira Furstenberg. O Pequeno
Hermógenes Príncipe. O Pano-
rama visto ãa Pontes ãe Miran-
ãa. Rui Guerra e Paz. Sayona-
ra Leão. Nara ãe nôvo no front.
Naáa áe nôvo no Eric Fromm.
Pergunte ao João Saláanha. O
Direito de Nasser. Gabriela,
Enaldo Cravo e Canela. Olhai
os lírios do Roberto Campos.
As Niiia Chaves do Reino. O
Beijo Vargas no asfalto. Pro-
fumo mar azul. O Fregolente

. Querido. Os Dez Dias que Aba-
laram o Raimundo Magalhães
Júnior. Cheguei, Vinícius de
Morais e Venci. O Mário Lago
âos Cisnes. Um Pé ãe Milor
Fernandes. As árvores morrem
de Pele. O repouso do pélio
Guerreiro. A mais-valia vai
acabar, Luís Eãgar. Onganía
e Êxtase. O Negrão áo Pasto-

AGÍNCIA. CO
JORNAL DO BHASILna

PARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS

RUA H.INÍO DEOLIVilHA / -4M
DAS 8.30 AS 17.20 HORAS 

'

SA.A_.Si CAÍ 8 AS 11 KOriAS.

reio. Um Ramos Tinhorão pa-
ra Luisa Maranhão. Danusa
Azul. Kennedy matou Ken-
nedy? Os últimos dias de Ma-
ria Pompeu. O castelo áo ho-
mem Mao âiio. O homem mau
Jorge Ben. Os Mários Reis âo
iê-iê-iè. O submarino Amaril-
ão. O Santos Dumonte Cristo.
Ensaio Geraldo Carneiro. 'A

leste do Éder Jofre. Olhe para
trás com Ira Furstenberg. O
triste Ho Chi-Minh ãe Policar-
po Quaresma.

2. Depois déste jogo que
proponho aos que não amam
as palavras cruzadas, q u e r o
chamar a atenção ãos nossos
publicitários para uma iãéia
genial lançaãa pela Fora,
atualmente, na Europa. Diz-
se que quem casa quer casa;
responãe a Fora que quem casa
quer automóvel. Então íim pa-
rente seu, ou um amigo, vai se
casar; você ãeve lhe ãar um au-
tomóvel âe presente. Como? É
simples. Caãa parente ou ami-
go compra uma peça do carro.
A irmã mais velha dá o vókin-
te, o sogro entra cornos quatro
pneus, a sobrinha ãe seis anos
de iàaãe oferece uma ãas calo-
tas, e assim por diante. No fim,
todo mundo fica satisfeito e os
noivos partem motorizaâos.
Não é sensacional? Creio que
a iãéia já poãe ser posta em
prática no Brasil, sem a inter-
ferència áe uma fábrica de au-
tomóveis e sem necessiáaãe âe
estímulo publicitário. Basta

um revendedor inteligente en-
trar em contato com aqueles
cujos problemas estão sendo
publicados. Um rápido conse-
lho ãe família, no qual será
âesmontaáo o carro, simbólica-
mente, áará o número ãe peças
existentes no veículo e o preço
ãe caãa uma. Em seguida, será
feita a vaquinha. Se estiver
faltando áinheiro, o noivo po-
âerá fazer uma promissória
para pagamento em poucos
meses.

São, evidentemente, suges-
toes para domingo, quanão
quase ninguém sabe como ma-
tar o tempo. Terminarei as-
sinalanão uma involuntária in-
justiça: anâei malhando o
Toraiúm Sued, sexta-feira pas-
sada, porque êle por sua vez
andara malhando Duda Cavai-
cânti. Não retiro uma palavra,
é claro, mas acontece que ao
chegar em casa, na sexta-feira,
encontrei à minha espera uma
caixa âe Old Lord, o uísque ão
Ibrahim. Fui logo preparanáo
uma ãose, e pretenâo terminar
a caixa o mais ràpiãamente
possível. Agora, estou com re-
morso. No próprio áia em que
Ibrahim me fazia essa genti-
leza, en metia o malho nele...,
Mas a verãaãe é que Duâa não
tem naáa âe suburbana, em-
bora eu não saiba como sair
ãesta. Mas chega de conversa
fiada. Bom domingo, Ibrahim
— bom domingo, pessoal!.

LEBELSON MODAS
GRANDES REMARCAÇÕES -

PREÇOS ARRASADORES

(APENAS 5 DIAS)
INICIA AMANHÃ ÀS 10 HORAS

LEBELSON COPACABANA
Rua Raimundo Correia, 35-A

LEBELSON CINELANDIA
Rua Álvaro Alvin, 21-A
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OFICINA FAZ CÍRCULO QUADRADO
Três estréias estavam previstas pnra a próxima se-

mana; in:*s- no final somente um espetáculo — o do
Teatro Oficina — foi confirmado para a próxitna se-
mana.

Quatro num Quarto é o título português da comédia
(que em Paris se chamava La Quadrature clu Cèrcle)
do escritor soviético V. Kataicv. que o Oficina anuncia
para o Teatro da Maison de France, com lançamento
programado para sexta-feira, dia 1». Trata-se de uma
bem-humorada e um tanto sentimental peça sôbre pro-blemas da, juventude, que obteve enorme sucesso de pú-

blico quando o Oficina n apresentou cm São Faulo pela
primeira vez, há cena de três anos, com direção
de Maurice Vaneau. O atual remonte é dirigido por José
Celso Martinez Correia, e lem um elenco que prometi)
bastante: Renato Borghi, Ítala Nandi, Dirce Migliaccio,
remando Peixoto, Francisco Martins c Etty Fraser (esta
última acaba de ser duplamente premiada em São Pau-
lo, tanto pela Associação Paulista de Críticos Teatrais
como pelo júri do Prêmio Molière, como a melhor coatl-
juvante do ano, pelo seu desempenho cm Os Inimigos,
dc Gorki). O cenário de Quatro num Quarto ó de auto-
ria de Marcos Flaksman.

Zumbi sendo contado outra vei Critidns desafiando o sexo Muitos sorrisos na Delícia de Guerra

Houve limar-'evidente má-fé—ou pelo
menos um evidente exagero — nas afirma-

ções divulgadas pela imprensa, segundo as
quais quinze teatros cariocas teriam fechado
suas portas por causa ão. racionamento de
energia: na relação das casas ãe espetáculos
2)aralisaãas, encontramos algumas que ha--
viam suspe?iso suas atividades muito antes
das enchentes, e outras que se acham fecha-
das simplesmente porque a carreira dos seus
espetáculos chegou ao fim — um fim normal,
embora em certos casos antecipado pela re-
tração do público resultante do racionamento.

Entretanto, é indiscutível que entre os
dez espetáculos teatrais que estão hoje em
cartaz — sem incluir as revistas, os shows
musicais etc. —' há vários que possuiriam, po-
teneialmente, grandes possibilidades de fazer
uma bela carreira em condições normais, e
que a triste fase excepcional que a Cidade
atravessa os impedirá, em parte, ãe explorar
a fundo essas possibilidades. Resta esperar
que o público carioca, apesar das condições
tão adversas- em que vivemos, compreenderá
que não ãeve perder a oportunidade ãe assis-
tir a algumas ãas realizações mais corajosas,
enriqueceãoras e agradáveis áos últimos tem-
pos, e comparecerá aos teatros antes que seja
tarãe demais.

A despedida dos
"burgueses" recordistas

Um espetáculo que não se pode queixar de na-da — pois a mágica atração que ê!e exerce sobroo público permanece inalterada há mais de trêsanos, resistindo a todos os obstáculos — deixa hojeo cartaz: a esplêndida, comovente, divertida e es--lareccdora montagem de Pequenos Burgueses, deGorki, pelo Teatro Oficina, despede-se hoje do Tea*tro da Maison de France, após atingir o quase in-crível limito de 800 representações, repartidas, éverdade, sôbre várias temporadas e remontagèns
entre 1963 e 1967. Os doze papéis cia peca íoraminterpretados, durante êste período, por cerca de
quarenta atores — uma média de mais de três in-térpretes por papel -co íato de o espetáculo con-se-rvar até hoje, apesar de tantas substituições, oseu viço original constitui üm expressivo testemú-nho da seriedade com a qual o grupo encara o seutrabalho.

S verdade que a despedida de Pequenos Bur- '
gueses não pode ser encarada sem um certo senti-mento de melancolia, pois ela significa o íim deuma fase de ouro na história do Oficina, em vir-tude do afastamento —- seja êle temporário ou de-flnitlvo — de alguns dos seus elementos-chaves,
que foram responsáveis por alguns dos momentosmais emocionantes de todas as últimas montagensda companhia: Míriam Mehler, Célia Helena (am-bas já substituídas nas últimas semanas de Pe-
quenos Burgueses) e Eugênio Kusnet. O afasta-mento deste último — o único ator da peça deGorki que nunca foi substituído, e o único queacreditamos insubstituível no seu papel  parecedemonstrar, em particular, que o espetáculo destanoite será realmente o último de Pequenos Bur-
gueses, encerrando-se, assim, definitivamente, asensacional carreira iniciada em 1963.-

Mas o talento e a inteligência do núcleo cen-trai que continua orientando o trabalho do Ofici-na, e a capacidade que o grupo sempre demons-trou de se adaptar, sem perda de nível artístico,a novas condições, fazem com que encaremos oseu futuro com toda confiança: nada impede quedepois de uma fase de ouro venha uma outra fasede ouro. Não deixa de ser verdade, porém, que osespectadores presentes esta noite ao Teatro daMaison de France estarão assistindo ãs últimas
palavras de um capítulo importante na históriado moderno teatro brasileiro.
O "homem" mais
perlo do fim

Na enquete organizada pelo JB sôbre o anoteatral de 1966, o Homem do Princípio ao Fim fi-cou colocado em segundo lugar, logo atrás de QuemTem Medo de Virgínia Woolf? e ex-aequo comOnde Canta o Sabiá. E a volta do espetáculo aoTeatro Santa Rosa, logo nos primeiros dias de 1967,
provou inequivocamente que aqueles que opinaram
na nossa enquete tinham bons motivos para con-ferir ao Homem uma cotação tão elevada, e que o
grande público endossou com entusiasmo a suaopinião.

Qualquer que seja a opinião de cada um sobre
o teatro-picadinho, ou teatro-coletánea (e muitos

DEZ QUE STAO EM CARTAZ
TAN MICUALSI-I
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Dirce Migliaccio: estréia com o Oficina
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FERNANDA DO TEATRO À AULA

Lan viu assim Fernanda Montenegro em O Homem doPrincipio ao Fim. E amanhã, às 21 horas, os alunos do Con-servatono Nacional de Teatro vão vê-la — e ouvUla — cmnova Jacêta: a de professora, pronunciando a aula Ináu-'gv.ral do ano letivo, naquele centro de formação de atores,diretores, cenógrafos e técnicos de teatro.

dos seus antigos adversários mudarão talvez dc opi-
nião, agora que o próprio Teatro Nacional Brltà-
nico aderiu ho gênero com o seu espetáculo sôbre
o Vietname, US, que os críticos londrinos escolhe-

. ram como o melhor do ano...), ninguém pode ne-
gar que os textos selecionados porMilor Fernan-
des sejam de alta qualidade literária, de fascinan-
tc interesse humano, e — em alguns casos — tam-
bém de irresistível força cômica. E ninguém poderánegar que o espetáculo, competentemente dirigido
por Fernando Torres, atinge uma dimensão inespe-
rada graças ao excepcional, inspiradíssimo desem-
penho de Fernanda Montenegro, aliás, muito bem
acompanhada por Sérgio Brito e por Fernando
Torres.

O Homem do Princípio ao Fim anuncia suas
tiltimas semanas de carreira. Como já foi divul-
gado, a companhia dos Fernandos ganhou o sor-
teio para a concessão do Teatro Glaucio Gil, e de-
verá concentrar agora seus esforços na preparaçãodo novo espetáculo que ali será lançado, e que será
Volta ao Lar, de Harold Pinter. Por enquanto, po-rém, O Homem âo Princípio ao Fim continua a pie-no vapor no Santa Rosa, reunindo gregos e troia-
nos em unânimes manifestações de aplauso.

A caça de um
dramaturgo . -

.-¦ i

No Teatro Nacional de Comédia, a companhia
oficial continua apresentando Rasto Atrás, a peça,de Jorge Andrade que foi a primeira a ser julga-da merecedora do prêmio máximo do concurso pro-movido pelo SNT, já na terceira edição daquele*
certame, em 1966.

Rasto Atrás é uma peça corajosa e generosa,impregnada de força e de fôlego. Jorge Andrade
convida o espectador a examinar, junto com êle, o
passado do dramaturgo Vicente — que não é outro
senão o dramaturgo Jorge Andrade — e a encon-
trar neste passado a explicação e a aceitação de
alguns problemas que marcam o seu presente. Ape-
sar de certos excessos de subjetividade, a peça atin-
ge o alvo, e tem merecido o interesse de um gran-de público, predominantemente estudantil. O es-
petáculo, magistralmente dirigido por Gianni Rat-
to, tem recebido os maiores elogios pela complexi-
dade e inspiração da sua visão cênica e peia efici-
ência com a qual conduz o espectador pelos cami-
nhos esboçados por Jorge Andrade. No enorme
elenco destaca-se, em primeiro lugar, a interpreta-
ção de Iracema de Alencar, seguida pelos bons tra-
balhos de Renato Machado, Leo Vilar, Isabel Ri-
beiro, Maria Esmeralda, Selma Caronezzi etc. O
término da carreira de Rasto Atrás estava progra-mado para 15 de março, mas diante do êxito alcan-
çado, parece que o*SNT conseguirá manter a peçaem cartaz pelo menos mais um mês.

A guerra vista

com sorriso

Um dos espetáculos mais bem sucedidos do
momento — tanto do ponto-de-vista artístico como
na bilheteria'— está no Teatro Ginástico: Oh, QueDelícia de Guerra repete no Rio o sucesso al-
cançado em 1966 em São Paulo, onde o jovem di-
retor Ademar Guerra (que dirigiu a peça aqui e
lá, com dois elencos diferentes) acaba de realizar
um invejável doublé, ganhando, com esta mise-en-
scène. tanto o prêmio da APCT -como o Prêmio
Molière.

Para quem não sabe, Delícia de Guerra è um
bem-humorado documentário satírico sôbre a Pri-
meira Guerra Mundial, apresentado por um afiado,
bonito e homogêneo elenco, que canta, dança e re-
presenta com muita graça, além de usar, com essa
mesiíia graça, os espetaculares figurinos de Ninette
Van Vuchelen. Helena Inês, Eva Vilma, Leina
Krespi, Rosita Tomás Lopes, Célia Biar, Ítalo Rossi,
Cecil Thiré, Napoleão Moniz Freire, são alguns dos
artistas que transformam a guerra numa delicia.

Eles podem ser vistos no Ginástico hoje, ou
então só a partir do próximo sábado: atendendo
a um convite da Secretaria de Educação e Cultura
da Bahia, a Companhia Carioca de Comédia via-
jará amanhã para Salvador, a fim de apresentar,
durante quatro dias, o seu simpático espetáculo,,
dentro das festividades de inauguração do Teatro
Castro Alves.

è

A missa negra

das criadas

A montagem de As Criadas, de Jean Genet,
que se transferiu agora — e. ao que parece, com
bom-resultado — do Flamengo para Ipanema, é um

ri

daqueles atos de fé que é Impossível deixar da
admirar, mesmo quando se faz restrições ao con-
teúdo e à forma do texto e do espetáculo. Hermé-
tica, anarquista, desagradável (no bom sentido),
chocante, a peça de Genet, um dos papas da van-
guarda francesa, tinha tudo para ofender e afãs-
tar o público ao qual seria apresentada, e para
transformar-se num fracasso comercial. Mas uma
parte do público, ao que parece, gostou de ser ofen-
dida, ou então não compreendeu que estava sendo
ofendida —, e eis As Criadas suscitando polêmicas,
no meio de uma carreira bem melhor do que se-
ria. de se supor. A seriedade do esforço da pequenaequipe dirigida por Martin. Gonçalves e integrada
por Érico de Freitas, Carlos Vereza e Labanca jus-tifica esse resultado agradàvelmente surpreen-
dente.

Mini
na moda

Na cobertura do edifício do Cinema Condor
Copacabana realiza-se, todas as noites, o encontro
de três nomes que. estão na moda: Bertolt Brecht,
Stanislaw Ponte Preta e... o mini, no caso o Ml-
ni-Teatro. a mais nova e a menor casa de espe-
táculos da Guanabara, com capacidade para ape-
nas 90 espectadores. Brecht é representado pelasua peça A Exceção e a Regra e por vários poe-mas, Stanislaw é representado por algumas das
suas hilariantes crônicas, Antônio Pedro é o dire-
tor do espetáculo e os seus dirigidos são Jaime
Barcelos, Milton Carneiro, Camila Amado e Aldo
de Maio. '

"Zumbi" cantado

de novo'

Não entendemos muito bem o que pode ter le-
vado o Grupo de Ação — que começou auspiciosa-
mente as suas atividades no ano passado, com Me-
mórias de um Sargento de Milícias, no Largo do
Machado — a apresentar de novo Arena Conta
Zumbi, pois tudo leva a crer que o interessante mu-
sical de Boal e Guarnieri esgotou praticamente tô-
das as suas possibilidades quando representado,
há cerca de um ano, primeiro no Teatro Mi-
guel Lemos e depois no Teatro do Rio. De qualquermodo, vale sempre a pena ouvir as lindas músicas
de Edu Lôbo, e ver como Mílton Gonçalves que,
como ator, tinha um ótimo desempenho na versão'
anterior — se saiu desta sua tentativa como dire-
tor. Jorge Coutinho, Ester Melinger, Procópio Ma-
riano, Maria Aparecida, Carlos Negreiros e Haroldo
de Oliveira são os intérpretes. Arena Conta Zumbi
está no Teatro Carioca.

"Amor suspicaz"

atravessa o verão

Parece que o faro comercial e o talento promo-cional de Oscar Ornstein não falharam: a come-
diazinha Vm Amor Suspicaz, de Bill Manhoff, queêle produziu no Teatro Copacabana, com direção
de Maurice Vaneau, resiste surpreendentemente ao
tempo. É possivel que a popularidade dos dois in-
téjrpretes únicos, Ioná Magalhães e Carlos Alberto,
proveniente das suas atuações nas novelas de TV,
constitua um dos alicerces desse sucesso de bilhe-
teria.

Os tptilômetros rodam
•

Como se pode ir do Centro a Ipanema, e voltar.
de novo para o Centro sem que um quilômetro se-
quer apareça no odômetro? Mulher Zero Quilôme-
tro continua sempre zero quilômetro, embora já
esteja no seu terceiro teatro: depois de uma longa
carreira no Teatro Mesbla e de algumas semanas
no Teatro de Bolso, a comediota de Edgar G. Alves
está agora no Teatro Rival, que abre assim unia
pausa nas suas apresentações de teatro de revista.
O espetáculo dirigido por Floriano Faissal tem
Daise Lúcidi e André Villon à írente do elenco.

"Família" no

festival

Há alguns anos, uma comédia intitulada
Família, Pouco Familia, adaptada pelo francês
Marc Sauvajon do texto original do inglês Gerald
Savory, transformou-se num dos grandes sucessos
de Aurimar Rocha no Teatro de Bolso. Esta mesma
comédia, embora com um titulo ligeiramente dife-
rente — Familia Até um Certo Ponto —; está agora
no Teatro Serrador, integrando o Festival de Come-
dias, organizado e dirigido por Antônio de Cabo.
Renata Fronzi e Rubens de Falco lideram o elenco.
A imprensa especializada não foi convidada paraassistir ao espetáculo.
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A NOVA FRONTE! :m orgulho de apresentai

CIDAD
DE WINSTON CHURCHÍLL
AS FASCINANTES AVENTURAS QUE MARCARAM O INÍCIO DE UMA GRANDE CARREIRA
Os primeiros vinte e cinco anos de Sir Winston Churchíll,
até o início da sua brilhante carreira no Parlamento Britânico.
Sua infância e os dias de escola em Harrow e Sandhurst...
O serviço ativo em Cuba... Na fronteira do Noroeste...

Omdurman... A Guerra dos Bôeres... Inclusive suas aventuras

para escapar da prisão... O retrato, de uma época pintado
por um dos maiores estadistas do século, que foi também
um dos grandes nomes da literatura histórica da Inglaterra.
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PREFACIO E
TRADUÇÃO DE
CARLOS LACERDA

Um dos. livros mais

empolgantes no gênero, por um

dos homens mais importantes

ie nosso tempo **-
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EDITORA NOVA FRONTEIRA-NOVOS LIVR0S...N0VAS IDÉIAS...SEMPRE UM"BEST SELLER'

^L editora^ NOVA FRONTEIRA
Rua do Carmo, 27 • 4." andar - tel.: 31-5830 * Rio, GB

distribuidor Geral:
DISTRIBUIDORA RECORD
Ru* Pedro Alves, 150. tel.: 52-4128 . Rio de Janeiro, GB
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10 PRESIDENTE MORREU
2.' EDIÇÃO

Seu autor preferiu assinar-se
simplesmente * * * Um
dos livros mais sensacio-
nais sôbre a luta pelo poder. w

_E*& HOTEL
de Arthur Hailey

Mais de um ano nas listas de
"best sellers"'dos E.U.A.
O drama e os segredos que•se escondem por trás da fa-
chada de um hotel de luxo.
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k MANA
de Michele Pantaleone

Um livro apaixonante sôbre
os crimes e mistérios de uma
organização tenebrosa.

? OS ÚLTIMOS 100 DlttS
de John Toland

2 VOLUMES

Considerado o mais impor-
tante livro escrito sôbre a
Segunda Guerra. As últimas
batalhas, os últimos crimes,
o final trágico de Adolf Hitler.

¦gas

A CASA DO LIVRO LTDA.
Rua ds Quitanda, 27

FOTOCÓPIA LIDICE
Rua São Joté, 66

ÍNTRELIVROS EDITORA ITDA.
Av. Rio Branco, 156 - lo|a 26

LIVRARIA FREITAS BASTOS 3/A.
Ruê Sete dc Selembro, III

VOCÊ ENCONTRARÁ ESTES LIVROS NAS SEGUINTES LIVRARIAS:
LIVRARIA FRANCISCO ALVES LTDA.
Rua do Ouvidor, 166

LIVRARIA DA FUNDAÇÃO GETÚLIO
VARGAS LTDA.

Av. Graça Aranha, 26 — Loja 6

LIVRARIA KOSMOS LTDA.
Ru» do Rosário, 135/137

.LIVRARIA ACADÊMICA LTDA.
Rua Miguel Couto, A9

LIVRARIA EDITORA GUANABARA
KOOGAN LTDA.

Rua do Ouvidor, 132

LIVRARIA FORENSE LTDA.
Av. Erasmo Braga, 299

LIVRARIA LER
Rua México, 31-A

LIVRARIA ATHENEU S/A.
Rua Senador Dantas, 5Ó-C

LIVRARIA H. ANTUNES LTDA.
Av. Marechal Floriano, 39

LIVROS DE PORTUGAL LTDA.
Rua Miguel Couto, 40

ARTES GRÁFICAS IND. REUNIDAS
S/A. (AGIR)

Rua México, 98-3

GUANABARA JORNAI5 E REVIS-
TAS LTDA.

Rua Taylor; 42-A

EDITORIAL CLEEM DO BRASIL
Rua Senador Dantas, 118

LUIZ SANTORO
Estação D. Pedro II (Gare), L-13

ZONA SUL

LIVRARIA ELDORADO EDITORA
S/A.

Av. N. S. de Copacabana, 1 169

LIVRARIA RÊCORD LTDA.
Av. N. S. de Copacabana, 975

LIVRARIA NOVA GALERIA DE
ARTE

A». N. S. de Copacabana, 291-D

LIVRARIA TRIGUEIRO LTDA.
Rua Bolívar, 80-A

PAPELARIA REAL LTDA.
Rua Francisco Sá, 38-C, Loja 1

PAPELARIA REIS LTDA.
Rua Visconde de Pira.í, 589-A

CASA MATTOS PAPELARIA E Ll-
VRARIA LTDA.

Rua Visconde de Pirajé, 136

GALERIA ATLÂNTICA
Av. N. . S. de Copacabana, 630

AG. DE CORRETAGEM DE LIVROS
E REVISTAS

Rua Birata Ribairo, 502-D

LIVRARIA TEMPOS MODERNOS
LTDA.

Av. Ataulfo de Paiva, 338, Loia B

ZONA NORTI

LIVRARIA ELDORADO TIJUCA
ITDA.

Rua Conde de Bonfim, 422-K
CASA MATTOS PAPELARIA E ll-

VRARIA LTDA.
Rua Mariz e Barros, 210-D
CASA DO LIVRO MEYER
Rua Dias da Crur, 255 — Shopping

Center do Meyer
CASA DO LIVRO MADUREIRA
Rua Padre Manso, 180 — Te,ntudo

de Mõriureira (P
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B SHOW

"PUSSY'' 
REFAZ 

'K 
NOITE

Ao lançar Pussy, Pus-
sy, Pussy... Cats na
sua boate, o Fred's, Car-
los Machado pensou em
obter êxito, confiado na
experiência dos longos
anos que dirige negócios
de show, mas particular-
mente surpreende-se,
hoje, com o sucesso do
espetáculo. Desde a es-
tréia, até pouco antes da
catástrofe carioca de fe-
vereiro, uma média de
3 0 0 pessoas assistiam
diariamente à Pussy,
Pussy... A surprêsa de
Machado c on figurou-se
após os cortes de luz e
conseqüentemente o des-
ligamento obrigatório do
ar refrigerado. Concluiu
que ninguém sairia de
casa para ir a uma boate
enfrentar uma verdadei-
ra s a u n a, por melhor
que fôsse o show. Mas
nada disso aconteceu.,
Eeahnente, a freqüência
caiu um pouco, mas lhe
permite ainda hoje uma
média diária de 150 a
180 pessoas, o que, em
matéria de noite, signifi-

ca êxito total.- É o pró-
prio Carlos Machado
quem afirma calcado na
carreira que lhe valeu os
títulos de Rei da Noite e
Dono do Show:

— Após um longo pe-
ríodo de debilidade, em
que a noite carioca che-
gou a pedir socorro, por
falta de público, Pussy,
Pussy, Pussy... Cats
me deyolveu o sono e me
reanimou para futuras
produções. Já estava
cansado de dizer aos
meus amigos que "em se
tratando de noite cario-
ca, ia tudo ruim"..

O texto de Pussy, Pus•
sy leva a assinatura de
Sérgio Pôrto e oferece ao
cômico Amândio (astro
do shoio) uma das maio-
res oportunidades de sua
vida. Ao lado dêle, um
conjunto de garotas bo-
nitas canta, dança e
chega-até a falar, com-
plementando com o ex-
Conjunto Modernos do
Samba, ases do tambo-
rim e da cuíca.
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i VAMOS AO TEATRO |
n"flBBBBBBBBBBBBBBBBBBSBflBBBMHBBBBflBBBaBBflBu^

"ARENA CONTA ZUMBI

s
8¦
S

de Augusto Boal e Guarnieri £
com: Jorge Coulinho, Ester Mellinger, Procópio Maríano • outros: ¦H Música: Edu Lobo — Direção: Milton Gonçalves j*

5 Hoje, às 18h e 21h30m — Reservai: 22-6609 a
TEATRO CARIOCA — R. Senador Vergueiro, 238 H

6«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦na
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦i^
5 VAN JAFA (C. Manhã) - "Um dos espetáculos mais 5

expressivos da temporada" £

!"AS CRIADAS"!El g
com: Erlco Freitas, Carlos Vereza e Labonca, EJI

Direção de Martim Gonçalves ®
Cenário e figurinos de Roberto Franco gg

S no TEATRO DE BOLSO - Hoje, às 18h e 21h30m |Praça General Osório — Ipanema M
Refrigeração perfeita — Res.: 27-3122 |J

^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Batt
^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦&

Como? Você ainda não assistiu ao ¦
grande sucesso infantil do ano?

"A 
GATA B0RRALHEIRA" |¦Dir. Cen. • Fig.i NELSON MARIARI g

Prdução: Thereza Barrocas g
. Administração: Edmundo Cortes Júnior O

TEATRO ARENA DA GUANABARA • largo Carioca §
Sábs. • domingos às 16h30m • Reservas: 52-3550 El

^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦1»
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Reservas: 37-3537 - LUZ DE GERADOR ¦
J| Hole, is 17h • 21h30m — Amanha • terça-feira não haverá espetáculo ®
&¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦»?
^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦^

MARIA FERNANDA apresenta n

i O VERSÁTIL I

S MR. SLOANE f
3 Dirj CARLOS KROEBER - Cen. e fig. de PERNAMBUCO DE OLIVEIRA JJ

BREVE [j
E TEATRO GLAUCIO GILL (ex-Teatro da Praça) 5

Com ADRIANO REYS, PAULO PADILHA, DELORGES
CAMINHA e MARIA FERNANDA¦
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Figueiredo Magalhães, g286 — Sobreloja Cins a

Condor-Copa
HOJE, ÀS 18H E 21H30M - RES.: 57-6651 «

MINI-teatro

gBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBflBBBBBflBaaBBBBBBBBBaVOCÊ SÓ TEM HOJE, DEFINITIVAMENTE B
ÚLTIMO DIA PARA VER

¦BflBBUiiuumummuiiniiHiiiuiuig a
• C0LÉ E SILVA FILHO
Jjj apresentam no
S TEATRO CARLOS GOMES

a super-revista

| DE COSTA A COISA VAI
j| de Ângelo Romero, Coli • Silva Filho, com um grande elenco • naudaciosos strlp-leasei O

. HOJE, ÀS 20 E 22 HORAS B
gjj Diariamente, ti 20 • 22h, inclusive âs segundas*feirat 5
SaBBBBBBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHaHHHBBBaHMHÕ
SUflBBBaBBflaflBBBaBBflBBBBBBBHBHBBBBBBBBBBBB^
S Após o sucesso do SARGENTO DE MILÍCIAS n

o GRUPO DE AÇÃO apresenta

De sexta
¦ domingo
Estudantes
Cr$ 2 500

"DE 
BRECHT A

STANISLAW PONTO PRETA"
"FESTIVAL DA BESTEIRA"

com Aldo de Mafo, Camila Amado, Jaime Barcelos e Milton Carneiro
Dir.: Antonio Pedro — Música: Roberto, Nascimento

uHM
| 

"PEQUENOS 

BURGUESES" i
B¦

| 
^§£7

TEMPORADA

POPULAR

GBBBBBBBBBaBSaBBB2BBE9BBBBBBBBBaBBBBBBBBB5Sfc^
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g Um elenco delicioso "f
n Carlos Eduardo Dolabella, Cecil Thiré, Célia Biar, Emilio Di Eíasr, S

Eva Wilma, Helena Ignes, ítalo Rossi, Juiu, Lafayette Galvão, Leina 0
Krespi, Mauro Mendonça, Napoleão Moniz Freire, Othoniel Serra, ®

CBBBI

HOJE, ÀS 17H E 21H15M - RESERVAS: 52-3456
TEATRO MAISON DE FRANCE - Ar refrigerado s¦

i!

Hoje, às 18h e 21hl5m, no TEATRO GINÁSTICO
Reservas: 42-4521 — Ar refrigerado

HMBBBBB!TOBKBBBBBSBEBBBflBBaBaBBBBBBBBBBBaEt.1
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n Agora em TEMPORADA POPULAR

| 
"MULHER ZERO QUILÔMETRO"

RI de Edgard G. Alves
gj Dir. Floriano Faissal
IH Sete meses em cena em 65/66

com: ANDRÉ VILLON, DAISY LUCIDI,
LUIZ CARLOS DE MORAES, AGNES

FONTOURA, AYRTON VALADÃO

PREÇO ÚNICO:

N C R $ 3,00

on TEATRO NACIONAL DE COMÉDIA
Avenida Rio Branco, 179 — Tel.: 22-0367

Diariamente às 21 h — Domingos às 18 e 21 h

RASTO ATRÁS

ta
a

s¦¦n
3
S

De Jorge Andrade
El Prêmio Serviço Nacional de Teatro

Direção o cenários: Gianni Ratto
li Figurinos: Bella Paes Lome, com um grande elenco ^
"aaBBBflBBaBBBBBBBBBBEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBi?
£BBBBBBBSBBBBBBBHBBBBBBaBflBflBBBBBBiaBBBBEIIBBBg

1 n o TEATRO SANTA ROSA|
g R. Vise. Pirajá, 22 — Tei.: 47-8641 — (Gerador Próprio)

HOJE, AS 16 E 21 HORAS ¦
no TEATRO RIVAL - Reservas: 22-2721 J

StBSBlSIKBEBBBBBBBaBflBBflBBBBBBBaBaBBaBBBBBBBBBÍS
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R GRUPO CONQUISTA tem o privilégio de apresentar pela 1.° '
B vez na América do Sul a mais bela de todas as pejas infantis !

un. r\ / ¦¦¦

Alice no País |

das Maravilhas

ai
ÚLTIMAS SEMANAS

0 HOMEM DO PRINCIPIO AO FIM" |
de Millôr Fernandes ^

0 com: FERNANDA MONTENEGRO - SÉRGIO BRITTO a
FERNANDO TÔRRES g

HOJE, AS 18H E 21H30M «
A seguir: "A ÚLCERA DE OURO" u

SbbbbbbbbbbbhsibbbhbbbhbbbbbbbebbbbbbbbbbbbiS
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un

CO PRODUÇÃO: ROBERTO FRANCO
No TEATRO DE BÔLSO - AR REFRIGERADO

SÁBADOS, ÀS 17Hs. - DOMINGOS, ÀS 16Hs.
RESERVE JÁ: Tel.: 27-3122 - CENSURA LIVRE

S
s
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COMÉDIA COM MUITO
MARX-APPEAL!!!

QUATRO

13ara NÕVO -

REPERTÓRIO
D?

YSÒMENTE 10 DIAS

ROSA DE OURO I
mm

¦s
a¦¦aa¦a¦a

de Hermínio Bello de Carvalho
HOJE, AS 18H E 21H30M

TEATRO JOVEM - P. de Botafogo, 522 • Res.: 26-2569

^¦BBHe

Pj Estréia, dia 10, às 21 horas — Reservas: 52-3456 ¦
TEATRO MAISON DE FRANCE - Ar refrigerado {J
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ÔV0 DE OURO FALSO" I
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I^IBflBBaBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBQBBEEiflaBBBBBBBBa^l4.° MÊS DE RECORDE ABSOLUTO!!! ¦
3.500 PESSOAS JA ASSISTIRAM E S

APLAUDIRAM g
"CHAPÈUZINHO 

|
VERMELHO" S

s
s
s_ ¦
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| CAFÉ-TEATR0 CASA GRANDE 
[

BAR-RESTAURANTE 5

\,ff

14

mo

TEATRO DE BÔLSO — (Pça. Gal. Osório — Ipanema)
Sábados às 16hs. — Domingos, às 15 horas

CENSURA LIVRE - RESERVAS: 27-3122
AR REFRIGERADO

Maravilhoso infantil com
os bonecos de

IL0 e PEDRO

Sábados e domingos às
16 hs. no TEATRO
PRINCESA ISABEL i

/7/J;/iNm
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apresenta
HOJE:

MPB-4
As terças-feiras: JAIR RODRIGUES

Avenida Afrânio de Melo Franco, 3QC — Estacionamento próprio

Sa
sBD
5 H¦nKlu

El

Av. Princesa Isabel, 186 — Reservas: 37-3537 ¦
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DEFINITIVAMENTE HOJE ULTIMO DIA S
O Festival de Teatro Infantil b
"0 

CHÁ DAS ABELHINHAS" |
Hoje, às 17 horas m

"DONA 
LUA QUER CANÇÃO" 

1

Hoje, às 16 horas
H
5

Dois musicais de Paulo Afonso de lima
TEATRO MIGUEL LEMOS - Reservas: 56-1954

HH

ATENÇÃO GAROTADA
Venha ver e ouvir

- §

IflEi
naior história de todos os tempos

CAPITÃO FURACÃO CONTA HISTÓRIA DO MAR ja
Peça infantil, baseada no famojo porsonagem da Televisão

Direção: Haroldo Oliveira — Uma produção do GRUPO DE AÇÃO h

no TEATRO CARIOCA — Rua Senador Vergueiro, 238
K Sábados e domingos às 17hs. — Reservas: 25-6609
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GINÁSTICA FEMININA

| DANÇA MODERNA

g TURMAS INFANTIS (3 a 10 anos), PRINCIPIANTES a
g e ADULTOS Diariamente, das 8 às 20 horas §
g —— Avenida Copacabana, 928 — Cobertura  §
SBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBnBBBBIBEBHB^
•klBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBraKBaiaaiaBBBIU

| SHOW & BOITE 3
H
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|  - NORMA BENGUEL 
j

e Baden Poweii g
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DE 3.° A DOMINGO |
Dir. Musie. - Guerra Peixe g
Rua Barata Ribeiro, 90 — Tel.: 36-3483 S
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RUY BAR BOSSA
apresenta de fêrça a domingo

"UMA 
NOITE PERDSDA

COM TUCA E MIÈLE"

um ihow Miile & Bôscoli com o coniunto do Menescal
Rtia Rodolfo Danta», 9I-B - Copacabana

Reservas: 25-0877 (até is 22 horas)Jj Reservas: 25-0877 (até às 22 horas) U
^¦¦¦¦¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEEhi!
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CHURRASCARIA

BIG-SH0T

PISTA DH DANÇAS!SALÃO DE FEStASIRESTAURANTE!AMERICAN DAR!BOITE!
TRÊS SAIÕES DIFERENTES!

Agora com ar condicionado?
Campo do São Cristóvão, 4*1!

O MELHOR CHURRASCO DO RIO!
Com cinco mil cruzeiros — V.S. come e bebe em ambiente requintado, tro- ^mdndamtnto romântico, familiar • d» muilo bem gosto, di gorioti H• ainda Uva Irôeo! Venha conheeer — hoje mesmo — a CHURRASCARIA ^BIG-SHOT, verdadeira • impressionante «tração turística, rocroativn

S gastronômica e traga a «ua namorada, noiva ou esposa, para juntos jjmm viverem momento* pc^ticos de raro ^encantamento e amor. Cozinha in- gf
S ternacional, música suave, três salões diferentes, sendo um so para q
m dançar e drinkar! Estacionamento com guardador. Filiado #ao DINERS, **
H INTERLAR e REALTUR. Diàriamente,. «lm_oços_,_drinques - , BI

nmrmn „   .... jantares, das f§
M 11 da manhã às 4 da madrugada! CHURRASCARIA BIG»SHOT *" H

CAMPO DE SAO CRISTÓVÃO N.o 44 B
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'I0MB OF LIGEIA'

•<ttvt«IAHO BI»DHO I.UI5E' SEVCTIANO ' HIBUHO 1,111);

LANÇAMENTOS PARA AMANHÃ

W(TeL:U25-7679) "J6GO PER1GOSO"
FALACIO(Tel.: 22-0838) com Milton Rodrigues — Leonardo Villar
LEBLON e Silvia Pinal
R UN Improprio 18 anos - as 2,00 - 4,00 -

(Tel.: 36-6114) 6,00 - 8,00 hs.
^"o»h*48-4510) Sl*' A"e* 0 ',or^r'° CG ^•00 ""
STA."ALICE 5,00 — 7,00 e 9,00 hs.

(Tel.i 38-9993)
"007 CONTRA A CHANTAGEMAT6M1CA"

VENEZA . com James Bond e Claudine Auger, ItoU 26-5843) AdoIfo CeIilmpr6pr!o 18 anos — as 2,00 — 4,30 —
7,00 - 9,30 hs.

ODEON (Clnelandia) "RESPCNDENDO A BALA"(Tel.: 22-1508) com Qon Murray e Guy StockwellR O X Improprio 10 anos — as 2,CO — 4,C0 —
(Tel.: 36-6245) • 6,00 - 8,00 - 10,00 hs.TIJUCA Tijuca fara hor^rio de: 3,00 — 5,00 —
(Tel.: 28-5513) 7,00 - 9,00 hs.

"DOUTOR JIVAGO"
VI76RI.A com Geraldino Chaplin e Omar Sharif

(Tel.: 42-9020) |mpr6prio 16 anos - «s 2,00 - 5,309,00 hs.

CAPIT61IO(Tel.t 22-6788) "UMA LOURINHA ADORAVEL"
COPACABANA „ .(Tel.! 57-5134) com Patty Duke - Warren Beriinger t
MIRAMAR B"'y Wolfe

(Tel.! 47-9881) Censura Livre - is 2,00 - 3,<0 - 5,20CARIOCA - 7,00 - 8,40 - 10,20 hs.
(Tel.t 28-8178)

"T6DA DONZELA TEM UM PAIQUE £ UMA FERA"
T I <io ttt-n com John Herbert e Vera VianaTel.! 22-6327] Improprio 14 anos — as 3,00 — 5,00 —

7,00 - 9,00 hs.
"COMO FAZER O AMOR"

IMPCRIO com Dany Sava e Jean Poiret
(Tel.: 22-9348) Censura livre - as 2,00 - 3,40 -

5,20 - 7,00 - 8,40 - 10,20 hs.
"VIAGEM~ FANTASTICA"dias 6 a 7Improprio 10 anos — De 2.a a 3.® —

as 7,00 e 9,00 hs.MADRID "A DESFORRA"
(Tel.: 48-1184) dias 8 & 11Improprio 18 anos — De 4.® a 6.® —as 7,15 e 8,50 hs. — sibado — as 2,504,30 - 6,10 - 7,50 - 9,30 hs.
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Jornal do Brasil, domingo, 5-3-67, Cad. B
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1967 - GRANDE TEMPORADA SINFÔNICA
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UM FUMED£
JOAQUIM
PEDRO
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18 concertos de gala no Teatro Municipal - 10 CoEÍrtOsIÍiFeSPÊcIAL NA SALA CECÍLIA MEIRELES

Víoli_i_f_.i C. FERRAS R GERIE, O. BORGERTH, M. RÁSKIN, M. IACOVINO, _. DUMONT„,,..: ts^sg^ra íL=AA'NnNGpS êi sãg^ sz,don- m- —-< « ¦*** - *&; , „¦»¦*
. Consta: i. G. GROSSO, •

Cantora: 
M. I. GODOY e «lenço da 6p_l_ FIDELIO .o'Bee.hoven.

Eofip:" ~"~' <?INFORMAÇÕES: Avenida Rio Branco, 135 — salas 918/920

aMAMEIA
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Pauio José e Lei/a D/nís t)ít;em o ãia-a-dia de todos nó* Domingos de Oliveira: "verdades eu as tenha, como todo inunda"

Domingos José Soares de Oliveira, 30
anos, carioca de Botafogo, engenheiro
eletricista que não sabe consertar uma
tomada. Até aí, nada demais. Mas, se
acrescentarmos a isso o íato de que êle é
diretor da primeira comédia do cinema
brasileiro Tôdas as Mulheres do Mundo,
e é mais conhecido por Domingos de Oli-
Veira, a história muda de figura.

Domingos sempre quis fazer cine-
ma mas as oportunidades eram poucas e
os problemas eram muitos. Quando ar-
ranjava a chance, não tinha dinheiro .t
Foi tudo, menos engenheiro, pois no se-
gundo ano do curso começou a escrever
peças para a televisão e essa nova ativi-
dade o absorveu de tal forma que o curso
foi ficando em segundo plano, embora
completado.

As peças se sucederam, umas boas,
outras ruinzinhas, até chegar a S o m o s
Todos do Jardim da Infância, levada no
Teatro da Praça, (hoje Gláucio Gil) por
um grupo amador com muito sucesso..
Ampliando sua experiência no campo do
teatro, Domingos passou a dirigir, além
de escrever e produzir espetáculos. O ca-
minho entre o teatro e a TV era curto, o
acesso fácil e Domingos lá estava de nô-
vo, trabalhando na produção de progra-
mas de televisão. Nesta época, entre ou-
trás, escreveu tuna peça chamada Me-
mórias de D. Juan, sem lhe dar grande

. importância, mas que foi a base de Tô-
das as Mulheres do Mundo. Na TV, sua
melhor realização foi Show da Noite, õn-
de trabalhava com Gláucio Gil, até a
morte deste. Mais uma vez no teatro,

Um filme autêntico, bonito como
uma verdade dita com os olhos nos olhos:
Tôdas as Mulheres do Mundo. Dedicado
a um amigo morto (o homem de teatro
Gláucio Gil), escrito para uma mulher
(musa e intérprete: Leila Diniz) — quemelhores recomendações se pode encon-
trar, de saída, para um filme ãe um moço
de trinta, anos? Talvez, em lugar de
apresentação, algumas palavras do au-
tçr, estreante em cinema, Domingos de
Oliveira: "Um filme é apenas um filme,
e muitos outros estão sendo feitos neste
exato momento, por aí. Não quero queme achem genial, culto e bonito. Quero
que vejam o filme ãivertiãamente e o
entendam. Quero, depois do filme, poder
falar com os espectadores como se os co-
nhecesse há muito, tempo."

Poucos cine-espectadores tinham ou-
vido falar em Domingos de Oliveira, em-
bora sua criatividade, como autor, pro-dutor, diretor, eventualmente também
ator, seja lembrada com interesse porobservadores ãe teatro e televisão. Sò-
mente os curta-metragistas sabem ãe sua
participação, como assistente, em dois
filmes de Joaquim Pedro (O Poeta do
Castelo, Couro de Gato), e os muitos prê-mios ãa II Semana ão Cinema Nacional,
realizada em Brasília, não pretendem,somados, o valor, promocional de uma
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produziu, com Eduardo Prado e Flávio
Migliaccio, Carnaval para Principiantes,
levado pelo Grupo Opinião e dirigido por
Paulo José.

Mas, o cinema não estava esquecido.
I Nunca esteve. Nas andanças entre teatro

e TV, Domingos de Oliveira sempre ar-' ranjava um tempinho para participar de
algum filme. Foi assim que trabalhou
como assistente de direção de Joaquim
Pedro no documentário Manuel Bandei-
ra e, pouco depois, em Couro de Gato. A
vontade de dirigir era grande e o medo
também, pois o empreendimento era
grande.

Procurando deixar de lado o medo,
foi elaborado o roteiro de Tôdas as Mu-
lheres do Mundo, enquanto procurava
arranjar dinheiro, que veio através da
venda do carro, e pondo em execução o
que êle chama de Plano Leon (Hirsz-
man). O plano consiste em pedir sempre,
a todos com quem fala, dinheiro para o
filme. É bem verdade que em pouco tem-
po êle se torna o maior chato da cidade,
mas, em compensação, o dinheiro apare-
ce. E, assim, foi conseguida quantia para
a execução do filme, que ficou orçado em
NCrS 70 mil (70 milhões antigos).

Tôdas as Mulheres do Mundo resu-
me a própria experiência de vida de Do-
mingos de Oliveira. É uma comédia sem
ser chanchada, e utiliza humor, o humor
verdadeiro do carioca, em situações qua-
se reais, que acontecem com todos nós.
Êle não lançou mão de piadas tolas ou
pornográficas, mas aproveitou gags do
dia-a-dia, dando-lhe um tratamento ci-

CRÍTICA

Palma de Canes; mas as urnas ãos ci-
nemas estão cheias — coisa rara nessa
fase de recesso resseção — e não se fala
em outro filme. No cinema brasileiro
ainãa não chegamos ao requinte ãa gí-
ria especializada. Falta-nos, para defi-
nir comercialmente Tôdas as Mulheres
do Mundo, o equivalente áo inglês slee-
per, usaqlo para o filme que vem, vê e
vence, sem fan)arras, surpreendendo os
catedráticos.

Nessa faixa de transição 1966/67 difi-
cil para o jovem cinema brasileiro —, que
não encontrou no cinemanovismo, apesar
áo caminho aberto à notoriedade, a pos-
sibilidade de falar com os espectadores
como se os conhecesse há muito tempo
¦— o lance de Domingos de Oliveira pa-
rece justificar, em parte,,a justificação
do prêmio que lhe foi atribuído pelo Ci-
ne-Clube de Brasília (por ocasião da II
Semana): "O filme que mais abre cami-
nhos para a indústria cinematográfica
brasileira." A assertiva desafia provas,
naturalmente, e não é difícil avaliar os
riscos de uma consagração para um ci-
neasta que estréia. Mas é fácil argumen-
tar, lateralmente, olhando passado e pre-
sente. Parece-me que, hoje, Tôdas as Mu-
lheres é tão importante quanto foi, em
1962, o irrppacto inicial ãe Rui Guerra:
Os Cafajestes. Com as vantagens áe não

"TODAS AS MULHERES" NASCEU DE
UM SÓ AMOR DE DOMINGOS
nematográfico sério e ao mesmo tempo
comunicativo.

A escolha dos atores recaiu em Lei-
la Diniz e Paulo José por motivos sim-
pies. Domingos conhecia a ambos muito
bem. Quanto a Leila, era seu amigo de
longa data, conhecendo bem seus gostos
a ponto de adaptá-la perfeitamenteà sua
heroína. Paulo José, que era seu amigo
desde a fase de teatro, já havia feito O
Padre e a Moça, e segundo Domingos,
possui uma "faceta chapliniana" inex-
piorada. Baseado nisso encontrou o casal
perfeito para o filme.

Domingos de Oliveira tem a sua pró-"
pria explicação para o seu filme:

É passado o tempo da forma. Hoje
a vida é rápida para qualquer coisa mais
que o conteúdo. Se vou ao cinema, pago
para que alguma coisa me seja dita: uma
anedota, uma aventura, uma -verdade.
Dita diretamente, para que eu entenda
sem esforço. E me divirta, já que tudo o
que é divino é sem esforço. Tôdas as Mu-
lheres do Mundo foi assim. É também
uma comédia desesperada, por que es-
conder? Desesperada como sempre é a
visão intensa da felicidade. Muita gente
já veio me falar do gosto amargo de mi-
nha comédia. No entanto, riram muito.

A aceitação da vida, da extraor-
dinária beleza e desgraça que compõem
cada pequena parte da vida é o mais belo
sentimento do ser humano. Meu filme é v
otimista, numa época dessas. Muitas pes-
soas estranham: o otimismo ficou demo-
dé, antipático, absurdo. — A vida é sem-
pre amedrontadora, mas sempre é bela

•:— e meu filme é otimista na medida des-
sa formulação. Toda obra de arte é oti-
mista. Não existe obra de arte negativa.
Já que é essencialmente diálogo e sòmen-
te fala quem deseja viver.

Tôdas as Mulheres do Mundo dis-
cute a possibilidade de uma relação amo-
rosa nos dias que correm. Os dias hoje
correm muito. Paulo José e Leila Diniz
fazem um imenso esforço, o filme todo,
para viverem juntos, a partir de um
imenso amor que têm um pelo outro. O
amor não basta, é preciso trabalhar sô-
bre êle. Se meu amor morreu, a respon-
sabilidade é minha. O amor é um objeto
do qual é preciso cuidar. ,

Não me influenciei por nada, em
particular, para fazei* o filme. Muitas vi-
vências foram reunidas numa história só,
e foi engraçado no dia em que li o rotei-
ro. Várias pessoas se identificavam com
instantes diferentes do mesmo persona-
gem. Algumas até se enciumaram com
isto. Em uma certa vivência me baseei
particularmente. Confesso com sinceri-
dade, não tenho nada a esconder. Foi
uma namorada que tive faz muito tem-
po. Nós nos gostávamos. Como é que eu
vou explicar para dizer tudo numa pala-
vra? Nos gostávamos muito. Estivemos
perto da felicidade. Aí, eu errei muito
pra lá, ela errou muito pra cá, até que
chegou o dia em que nos separamos. Pa-
ra sofrer muito, quase morrer. Chegou
até o dia em,que somente tínhamos um
pelo outro ódio e desprezo. O dia do es-
quecimento não chegou nunca, não se
esquecem grandes dores.

Minha namorada casou com
um rapaz do Banco do Brasil mas êsse
fracasso ficou dentro de mim. Não me
conformei porque tenho a certeza de que
se não tivéssemos errado pra lá e pra cá,
estaríamos juntos até hoje, tiran-
do coisas boas um do outro. Então oscré-
vi minha história, igualzinha como foi,
só que aqui e ali, corrigi os erros que fi-
zemos. Quando acabei, o roteiro se cha-
mava Tôdas as Mulheres do Mundo.

O público não sabe dessa expli-
cação, mas no fundo sente. As três fa-
cêtas principais do filme: um grande ar-
repenòímento meu por ter errado; um
grande ódio de minha namorada por ter
errado; o amor de nós dois.

Acho que um filme é apenas um
filme. Nove latas de película que contêm
uma verdade, quando o filme é bom.
Pensando assim, podendo ser chamado
de humilde, trabalharei sempre sem mê-
do de errar. Verdades eu as tenho, como
todo mundo. Meus trinta anos me ensi-
naram a poder falar sem mentir, então,
não posso errar. Organizei minha com-
panhia, chama-se D. O. Produções Ci-
nematográficas: lutarei contra os ban-
queiros e farei três filmes por ano.

E assim, a historinha de Domingos
e sua namorada, transformada em fil-
me,-vai para Canes, representar o Bra-
sil e mostrar aos franceses, já tão acos-
tumados com o nosso sertão, as secas, o
misticismo e o tédio dos paulistas, o hu-
mor e a graça do carioca.

TÔDAS AS MULHERES DO MUNDO
U ELY AZEREDO

ter sião proibido e de surgir em um mo-
mento propício à metamorfose de nos-
sas proposições de espetáculo. "Fazer ci-
nema é como falar a pessoas mima sala.
Ê preciso não gaguejar, falar alto e cia-
ro, para ser entendido" — âiz Domingos
ete Oliveira. Os últimos comícios-em-lata
provocaram uma espécie regeneradora de
ressaca ideológica. Por exemplo: fazer
um Desafio entre amigos pareceu a con-
sideráveis áreas da esquerda um áesper-
dício de munição com tiro a pombos de
barro, e ao público também não passou
ãespercebiáo o lado fátuo e amadorístico
do cinemanovismo. Por motivos óbvios, a
procura do diálogo começou a assumir
uma importância superior à dos van-
guaráismos em busca áe prestígio para
um cinema que, há dez anos, provocava¦mais risos depreciativos do que pólêmi-
cas e críticas. Talvez o cinemanovismo
ainda nos ofereça, nos intervalos de siia
febre política, alguns depoimentos tão
lmmanos e comoventes quanto Vidas Sê-
cas e A Çrande Cidade. Mas o aceno ca-
tivante ãe Tôdas as Mulheres do Mundo,
depois de momentos de reflexão como A
Hora e Vez de Augusto Matraga e Me-
nino de Engenho, parece inâicar uma
nova ruptura, como a que Os Cafajestes
assinaloti há cinco anos. Se Os Cafa-
j estes não assegurou um futuro imeáia-

to sequer para seu próprio realizador^—
individualista demais para aceitar o jogo
promocional ão cinemanovismo — há
razões para esperar dé Domingos de Oli-
veira e de outros elementos prontos para
entrar na liça possibilidades renovado-
ras maiores. Há um experimentalismo
ativo na curta-metragem e um cinema
novíssimo em projeto, ambos pressionan-
âo na periferia dos quaâros criadores
formados nos primeiros anos ãa década.
Um cinema ontem novo pode ser velho
antes ãe amanliã. Seriam meras coinci-
dências as semelhanças de tom entre
Tôdas as Mulheres do Mundo e o lado
positivo de um ensaio premiado no Se-
gundo Festival de Cinema Amador, o
Quarto Movimento?

"Um filme é apenas um filme..."
Já se falou em Goãarâ a propósito áe
Tôdas as Mulheres, e áe Anna Karina
(fotogenia criativa, ex-espôsa) a propó-
sito ãa poesia cinegráfica rítmica, até áe-
clamaãa, que lança na tela granãe, com
uma sedução nunca vista no receptor âe
TV, Leila, Diniz. E Goâarã, realmente, é
um ãos impulsos bem nítiãos por trás âa
revelação âe Domingos áe Oliveira. Um
filme âe um estreante, feito com vontade
ãe falar áiferente, sugere sempre um in-
ventário de influências e aâmirações. No
caso, além áe Goâarã, seria necessário

citar Bunuel (mais sintomático ão que
conseqüente sobre os jovens realizaão-
res), Richarã Lester, talvez o Truffaut
áe Jules et Jim ('Uma Mulher para Dois/

por que não — a coméãia sofistica-
âa americana. O importante, parece-me,
é notar que Domingos ãe Oliveira fala
com voz própria, exprime um ãesencan-
to seu, não copia, não troca iâéias pes-
soais por mensagens sectárias.

Um filme pessoal, insofismàvelmen*
te. Se é preciso falar em influências, âi-
gamos que, âe Goâarã, êle só reflete o
impulso mais positivo: a wntaâe de ver
as coisas concretamente. Mas, pela cons-
ciência do efêmero, pela colocação amar-
ga ão problema âo áesencontro amoroso,
pela ironia cruel âe certas proposições,
a coméãia — uma comédia grave — âe
Domingos ãe Oliveira sugere também
um estágio proveitoso frente aos aramas
(os mais jovens) e as coméãias ãe Ing-
mar Bergman.

Como se verá nas observações críti-
cas, o filme não encoraja paralelos, nem
sua importância áeriva âe citações e re-
miniscências âe autores consagraâos.-,
Mas que os nomes relacionaáos sirvam
para evitar em algmnas áreas o equívo-
co áe tomar Tôdas as Mulheres do Mun-
do apenas como o primeiro exercício âc
humor nobre do cinema brasileiro..

A.
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Patty "Duck é mais forte qúe seu namoradinho, Warren Berlinger Helena Inês e Paulo José em O Fádre e a Moça, o melhor cinema Silvia Pinai « Milton Rodrigues jazem jogo perigoso Estranha Vingança « festival japonês

OS FILMES QUE ESTRÉIAM
Comédia, drama, terror e mistério com-

põem. a semana que começa, para o bem de
todos, com ar refrigerado nos cinemas.¦ Patty Duok, garótinha talentosa que con-
quístou.um Oscar pelo seu trabalho em O Mi-
lagre de Ann Sullivan, cresceu. É uma senho-
rüa com pretensões a cantora, que tem um
programa na TV, Patty Duck Show e faz fil-
mes da linha jovem como é o caso de Uma
Lourinha Adorável, dirigida por Don Weis.

. Jogo Perigoso é tima co-proãuçâo realiza-
âa no Brasil com Sílvia Pinai que nas mãos
de' Buiíuel consegue ser uma atriz. Como ãe
hábito, tião existe ficha técnica para que se
possa informar detalhes ãa equipe que.o rea-
Usou. Não tem sequer o nome áo diretor, li-
mitanãó-se a apresentar um resumo das. his-
tôrias.

Robert Vaughn deixou áe - lado a UNCLE
e se lançou sozinho na aventura enl Missão
Secreta ém Veneza.. Mas seu fôlego é curto.

O Túmulo Sinistro é trabalho ãe Roger
Corman, que mais uma vez vai buscar sua ins-
piração em Edgar Allan Poe, colocando Vincent
Price como seu intérprete. A infidelidade, tão
ao gosto dos italianos, é tema de Adultério à
Italiana, enquanto o amor é motivo para Mi-
chel Boisrond realizar Como'Fazer o Amor.
Dom Murray vem de mocinho Respondendo
à Bala e o tchecos reaparecem com um musl-
cal onde a juventude domina.. _ . . .

Nas reapresentaçoes, destaca-se o nacio-¦nal O Padre e a Moça, mn dos melhores tra-
balhos ão cinema nôvo, tendo a direção segu-
ra áe Joaquim Pedro que soube captar o Uris-
mo ãa poesia áe Drymmond. Shirley Mac Laine
volta cotn 'A Senhora e seus Maridos, uma
agradável comédia. O Alaska lança duas se-
manas com filmes japohêses. Excetuando-se
Harakiri, de Kobayashi, os outros filmes são
inéditos. . ,-.;••'

UMA LOURINHA ADORÁVEL
Billie

Um ritmo subconsciente, assim como uma
locomotiva ganhando velocidade, é o segredo
da lourinha Billie, que a transforma no ter-
ror de seus colegas do time de atletismo. Este
mesmo poder enche de complexos seu namo-
radinho e cria probleinas para seu pai, can-
didato a prefeito. i:*'•;£<• ¦'«'.'Ytiiiyri Ü. •¦

Ficha Técnica: Americano. Produção e direção
ile Don Weis. Produtor Executivo Peter Lawford.
Roteiro de Ronald Alexander, baseado em sua peçaTime Out íor Glnger. Coreografia de David Win-
ters. Fotografia de John Russell. Música de Domi-

0 que há pura ver

MÍRIAM ALENCAR
nlc Frontiere. Technlcolor-Teehnlscope. «Com Pat-
ty Duke, Jim Backus, Jane Greer, Warren Berlin-
ger, Billy de Wolfe, Dick Sargent, Charles Lane,
Eobby Diamond. Dist. United Artista. No Capito-
lio e circuito, '-. V.-1;

JOGO PERIGOSO
Produção com duas histórias: 1.° Diver-

timento — O triângulo amoroso: o rnarido, a
mulher e a amante. Uma tenta eliminar, a
outra e êle a tudo aceita. 2.° "H. O.'? — O car-
ro dos recém-casados Luís e Cláudia enguiça
na estrada. Passando pelo local, Homero aten-
de ao apelo de levar a nbiva para casa e, lò-
gicamente, cobra seu serviço.

Ficha Técnica: Co-produção Mcxicano-Brasi-
leira. Com Silvia pinai, Eva Vilma, Leonardo Vi-
lor, Milton Rodrigues, Julissa, Jefferson Dantas.
Em cores. Dist. Pelmex. No São Luiz, Palácio, Le-
blon, Rian, América, Sta. Alice, Leopoldina, Cas-
cadura, Petrópoiis, Coliseu.

MISSÃO SECRETA EM VENEZA
The Vcnetian Affair

Bill Fenner é um repórter fotográfico que
vai a Veneza descobrir o segredo de uma ex-
plosão. que: destrói um palazzo, matando to- ¦
dos os delegados que ali realizavam uma con-
ferência de paz.

Ficha.Técnica:' Americano. Produção de Jerry
Thórpe e E. Jack Neuman. Direção de Jerry Thor-
pe. Roteiro de E. Jack Neuman, baseado na novela

. de Helen Maclnncs. Fotografia de Milton Krasner.
Música de Lalo Schifrin. Filmagens em Veneza,
fotografada por Enzo Serafin. Metrocolor-Panavl-
sion. Com Robert Vaughn, Elke Sommer, Felieia
Farr, Karl Boehm, Luciana Paluzzi, Boris Kar-
lott, Edward Asner, Joe De Santis. Dist. MGM.
No Fathé, Metros e circuito.

O TÚMULO SINISTRO
The Tomb of Ligeia

Embora, os habitantes do local tenham
acompanhado o enterro de Ligeia, o marido
desta afirmava que a mesma não moirera re-
almente. Daí em diante, osterror se espalha
com aparições sucessivas. .

- ' ..';;¦¦ \ 
j

Ficha Técnica: Inglês. Produção, direção e ro-
teiro de Roger Corman. Baseado no romance de
Edgar Allan Poe, adaptado por Robert Towne. Fo-
tografia de Arthur Grant. Música de Kenneth V.
Jones. Colorscope. Com Vincent Price, Elizabeth

Shepherd, John Westbrook, Oliver Johnston, De-
rek' Francis. Dist. Royal Filmes. Nos,três Art-Pa-
lácio.

COMO FAZER O AMOR
Comment réussir eii amour

A jovem dos sonhos de Bernard Monod
era sua -vizinha, por -quem logo; se apaixona
e casa. Más junto com a felicidade surge uma
série de complicações que acaba com a sua
tranqüilidade. -;. '

.. Ficha Técnica: Co-Produção da.France Ciné-
«na Produetions-Mannlc Fllms de Paris com a Pro-
duzione Cinématografiche Medlterranée de Roma.
Direção de Michel Boisrond. Argumento e diálogos
de Annette Wademant. Fotografia de Robert Le-
febvre. Música de Georges Garvarentz. Montagem
dc Çlaudine Bouche. Vistavision. Com Dany Savál,
Jean Polret, Jacqueline Maillan, Michel Sàrraúlt,
Jacques Charon, Noel Roqucvert, Roger Pierre.
Condor Filmes. No Condor Copacabana.

ADULTÉRIO Ã ITALIANA
Adultério ali italiana'./

Marta descobre que é traída pelo marido
com sua maior amiga. Não há cenas nem es-
cândalo, mas a vingança não tardará a cair
sóbre a cabeça do infeliz marido.

Ficha Técnica: Italiano. Produção da Fair
Film. Direção de Pasnuale Festa Catnpanüc. Fo-
tografia de Roberto Gerardi.. Música de Ennto
Mcrrlcone. Tcchniscone-Tcchnicolor. Cem Cafie-
rlne Spaak, Nino Ksnfredi, Mr.ria Graça Buccclla,
Vittorio Caprloli. Mar.'o Pisu, Akim Tamlroff. Fam^
Filmes, No ópera e Rio.

RESPONDENDO A BALA
The Flainsman

A cavalaria norte-americana em luta
contra os índios peles-vermelhas, que recebiam
armas de um grupo rebelde. Para amenizar,
há uma história de amor em melo à luta.

Ficha Técnica: Americano. Produção de Ri-
chard E. Lyons. Direção de David Lowell Rich.
Roteiro de Michael Blankfort. Fotografia de Bud
Thackery. Cenografia de Alexander Golitzen e

William de Cincés. Montagem de Danny B. Lan-
ders. Música de Johnny Williams. Assistente de
direção Edward K. Dodds. Com Dom Murray, Guy
Stockwell, Abby Dalton, Bradford Dillman, Henry
Silva, Simon Òakland, Leslie Nielsen. Em cores.
Dist. Universal. No Odeon.

O AMOR COMEÇA NO VERÃO
Starcl ná Chmolu

Um grupo de estudantes que trabalham na
colheita de lúpulo dá trabalho aos mais ve-
lhos, que, distanciados de seus problemas, não
acreditam nos sentimentos puros da juventu-
de. A história é contada com canções e dança.

Ficha Técnica: Tcheco. Direção de Ladislav
Rychman. Argumento e roteiro de Vratislar Bfci-
zek. Fotografia de Jan Stàllich. Coreografia de
Josef Konicek. Músicas de Jiri Bazant, Malásek
e Vladismil 'Vala. Em cores. Cinemascope. Com
Vladimir Pucholt, Milõs Zavanil, Ivana Pavlová,
Irena Kácirkova, Josef Kemr, Josef' Laufer. No
Scala e Britãnia. *

FESTIVAL DE FILMES JAPONESES
PREMIADOS — Um filme cada dois dius. No
Alasca, com a duração de duas semanas: dias
6 e 7: Harakiri, de Masaki Kobayashi; dias 8
e 9: Estranha Vingança, de Takashi. Imai;.
dias 10 e li: Encanto de Kioto; de Hideo Oba;
dias 12 e 13: Juramento de Obediência, de
Takashi Imai; dias 14 e 15: A Vida Acima de
Tudo, de Daisuke Ito;, dias 16 e 17: Paixão
Destruidora, de Heinosuke Goshó; dias 18 e
19: O Segredo da Bailarina, de Hideo Oba.

REAPRESENTAÇOES
O'Padre e a Mô;a.— Nacional, baseado

no poema de 'Carlos Drummond de Andrade.
Produção e direção dè Joaquim Pedro de An-
drada. Fotografia, câmara e. cenografia de
Mário'Carneiro. Música de Carlos Lira. Mon-
tagem de Eduardo Escorei e Joaquim Pedro.
Com Helena Inês, Paulo José, Mário Lago,
Fauzi Arap. No Paissandu.

, A Senhora e seus Maridos (What a Way
to gol.) — Comédia. Americano produzido por
Arthur P. Jacobs. Direção de L. Lee Thomp-
son. Roteiro de Betty Comden e Adolph
Greèn, baseado na história de Gwén Davis.
Coreografia de Gene Kelly. Fotografia de
Leon Shamroy. Com Shirley MacLaine, paul
Newman, Robert Mitchum, Dean. Martin^ Ge-
ne Kelly, Bob Commings, Dick Van Dyke, Re-
ginald Gardiner. Côr de Luxe. — Clnemasco-
pe. Dist» Fox. No Riviera.

CINEMA
EXTRA

E.A.

. MADRE JOANA DOS ANJOS (Matka
Joanna od Aniolov), 1961, de Jerzy Kawale-
rowicz. Excelente realização polonesa, adap-
tação de um romance sugerido por um epi-
sódio de# possessão demoníaca em um con-
vento francês, na Idade Média. Tadeusz Kon-
wicki e Kawalerowicz, os roteiristas, extrai-
ram do episódio, essencialmente, um gritocontra os perigos do dogmatismo. A atuação
de Lucyna Winnicka, antologia, perfeita,constitui um dos fatores da grande íôrça do
filme. Também admirável a interpretação de
Mieczyslaw Voit como o sacerdote exorcista
possuído pelo demônio do amor. Sexta-feira,
às 18h30m, 20h30m e 22h30m, no cinema de
arte Paissandu. O programa, patrocinado pelacinemateca do MAM, tem como complemento
Fala Brasilia, documentário inédito de Nél-
son Pereira dos Santos.

OITO E MEIO (Otto e Mezzo), 1963, de
Federico Fellini. Um cineasta em crise de
motivação e inspiração, às vésperas do inicio
da filmagem de uma produção altamente am-
biciosa. Um filme de extraordinário brilho de
construção, mas, na opinião de alguns (in-
clusive deste colunista), dispensável na traje-
tória de Fellini. Com Marcello Mastroianni,
Anouk Aimée, Claudia Cardinale, Sandra Mi-
lo. Quinta-feira, às 21h30m, no Cine Baro-
nesa, como segundo programa de cinema de
arte promovido pela SACI.

FLOR DE PEDRA (Kamennyi), 1946, de
Aleksander Ptushko. Fantasia muito popular
no imediato pós-guerra, quando tudo que vi-
nha da Rússia era envolvido numa aura de
simpatia ex-combatente. Na verdade, êsse
filme nunca justificou sua fama. Nos princi-
pais papéis: Vladimir Drujinikov e Tamara
Makarova. Complemento: Cavalos Árabes
(Araby), curto polonês, 1964. Apresentação da
cinemateca do Paissandu. Sábado, à meia-
noite.

CURTOS HOLANDESES — (1) O Vidro,
de Bert Haanstra, vencedor de nove prêmiosinternacionais; (2) Big City Blues, de V. D.
Linder; (3) A Casa, de Louis Van Gasteren;
(4) Reflexos no Céu, de Franz Jan Dupont*
Apresentação do Cineclube Canal, quarta-feira, às 21 horas, no Auditório do Colégio An-
dré Maurois, Av. Visconde de Albuquerque,
1 325 — Leblon, próximo ao Jóquei.

CINEMA
ESTRÉIAS
TODAS AS MULHERES DO MUN.
DO, de Domingos de Oliveira.
A primeira comédia do cinema
brasileiro com personagens au-
têntlcos: revelação de um jovem
direlor, estréia (cinematográfica)
de uma atriz, Lella Diniz, da gran.
des possibilidades. Também um
filme de bom clima carioca •
numerosos charmes -femininos (Jo-
«na. Fomm, Isabel Ribeiro, Vera
Viana, Irmã Alvarez e muitas ou-
tras). ópera, Rio, Festival e Sio
Banto. (21 anos).
VIAGEM PARA A MOR~TE~(Th.
Raward), de Serge Bourguignon.
Western americano. Com o grande
ator sueco Max von Sidow, Yvêt-
te Mimieux, Efrem Zimbatist Jr;,
Gilbert Roland. Cores. Rex, Bo-
•afogo, Leopoldina, Icaral (Ni-
terói): ISIi - 17h - 19h - 21h,
leblon: 14h - lóh - 18h -
20h r- 22h. (14-anos).
O PERIGO f MINHA MISSÃO (I
Deal In Dangerj, de Walter Grau.
man. O canastrão Robert Goulet
• espião . Infiltrado na Gestapc,
nesse filme ambientado na Se.
gunda Guerra Mundial. Com
Christlne Carrère, Horst Frank.

. Cores. Palácio e Roxy: 14h -
líh - 18h - poh - 22h. Tijuca:
ISh - 17h - 21h. (18 anos).
A DESFORRA, de Gino Polmisa.
lio. Melodrama' brasileiro. Melo-
drama de juventude transviada, a
um passo da pornografia decla-
rada. Com Jacqueline Myrna, Isa-
bel Cristina (Guy Lupe), Mara di
Cario, Rildo Gonçalves e Tarei,
alo Meira.. Odeon, Copacabana,
Miramar, Carioca: 14h - 15h40m
- I7h20m- 19h - 20h40m -
22h20m. Santa Alice: ]4h50m -
16h30m — lBhlOm - 19h50m
• 2lh30m. (18 anos).

ADEUS GRINOO. (Adios Gringo),
da George Finley. Wettern eu.
ropeu.- Com Glullano Gemma,
Evelyn Stewart, Peter .Cross. Cõ-
res. Bruni-Flamengo: 14h —
lon - ISh - 20h - '22h. 

(18
¦nos).
CHIDRAH, O MONSTRO TRICf.
FALO (Japonês), de Hlnoshlro
Honda. Ficcão-cientifica., Cores.
Com, Yosuke Natsuki, Yuriko
Hoshl, Takashi Shimura. Plaza,
Olinda, Mascote, Santa Rosa (Ca-
xias), Santa Rosa (N. Iguaçu),
Campo Orande. (14 anos).

REAPRESENTAÇOES
O REI DO 1AÇO (Pardners), de
Norman Taurog. Comédia da du-
pia (pouco depois extinta) Mar-
tin & Lewis. Embora atrapalhado
por Dean Martin, Jerry Lewis
consegue momentos divertidlssi-
mes dentro da fórmula. Cores.
Ricamari 14h - 15h 40m - 17h
20m - 19h - 20h 40m - 22h
20m. (Livre).

O PAGADOR DE PROMESSAS, de
Anselmo Duarte. Comunicativa
adaptarão da peça de Dias Go.
mes, valorizada pela convicção de
Leonardo Vilar no protagonista.
Com Glória Meneses, Dionísio
Azevado, Norma Bengell, Geral,
do d'EI Rey. Paissandu: 18h -
20h - 22h (de segunda a quinta-

feira); 14h - 16h .'- 18h 
'- 

20h
22h (sábado e domingo). (14

enos).

DE OLHOS VENDADOS (Blind.
fold), de Philip Dunne. Suspenso
fraco, algum bom humor. Com
Rock Hudson, Claudia Cardinale,
Jack Warden. Cores. Riviera: 14h

lèh - 18h - 20h - 22h.
(10 anos).

O REI DOS MÁGICOS <~~,
Geisha Boy), de Frank Tashlin.
Jerry Lewis meio perdido no Ja-
pão: o riso c limitado. Com
Maria McDonald, Suzanne Pies-
hastte. Cores. BrunMpanema. —
14h - lóh - 18h - 20h - 22h.
(Livre).

NA ONDA DO IÊ-IÊ-IÊ, brasileiro,
dfi Aurélio Teixeira. Com Renato
Aragão, Dedé Santana, Sílvio Cé-

ir, Vanderlei Cardoso, Rosema-
ry, Os Vips, Brasiliana Bittles,
Renato e seus Blue Caps, Ed Lin-

coln e seu conjunto. Péssimo mu-
sical. Art Palício-Copacabana, Ait
Palicio-TIjirca, Art Palácio-Méier.
14h - lóh - 18h - 20h -
22h. (Livre).

SETE HOMENS DE OURO, de Mar.
co Vlcario. Primeira aventura da
quadrilha comandada por Phillppe
Le Roy. Com Rossana Podestá, Ga-"
brielle Tintí. Eastmancolor. Con-
dor Copacabana: 14h — lóh —
ISh - 20h - 22h. (14 anos).

RIACHO DE SANGUE, de Fer-
nando de Barros. História de pai-
xão ia violência, em torno da fi-
gura messiânica do Beato Divi-
no (Turíbio Ruiz), no cenário
(colorido) do Nordeste. Super-
produção de Aurora Duarte, com
Alberto Ruschel, Maurício do
Vale, Gilda Medeiros,- Jaqueline
Myrna — Metro Copacabana, Ma-
tro Tijuca,. Azlaea, Paratodoi «
Mauá: 14h - lóh - 18h - 20h
22h. O Pathí desde 12h. (14
•anos).

OUNGA DIN (Gunga Din), de
George Stevens. Filme de
«ventura. Com Cary Grant «a
Victor MacLaglen. Somente ho-
je e partir das 14 "horas no
Alaska. (14 anos).

ÇONJINUÁÇÕÊS^
COMO ROUBAR UM MILHÃO DE
DÓLARES (How to Slaal a Mlllion),
de William WVIer. Comédia so-
fisticada, muito bem realizada.
Audrey Hepburn, filha de um ge-
nial falsificador de obras dé ar-
le, planeja roubar de um museu
parisiense uma de suas obras-
primas anles que, os peritos des-
cubram a fraude. No elenco: Pe-
ler 0'Toole (detetive e cúmplice
de' Audrey), Hugh Grlffith (o
falsificador). Charles Boyer, EB
Wallach, Fernand Gravey, Dalio»
Panavlsion & DeLuxe Color. Ca-
pilólio, Rian, Miramar e Améri-
ca: Mh — 1óh30m - 19h -
21h30m. (Livre).
007 CONTRA A CHANTAGEM
ATÔMICA (Thunderball), de Te-
rence Young. O quarto filme da
séria James Bond, reabilltando-o
do passo meio em falso que *o!
007 Contra Goldfinger. Um bom
espetáculo no gênero. Na lu-
ta contra o arquicriminoso Adolfo
Celi, 0C7 (Sean Connery) tem ho-
ras de recreio com Çlaudine Au-
Ser, luciana Paluzzi, Martine

Beswick, Molly Peter». Cores.
Veneza: I4h - 16h30m - 19h -
21h30m. (18 anos).
CÒNTÍDÍNCIÃsT5ETÕ'LTyWObD
(The Oscar), de Russel- Rouse. O
star-system e a lula pelos prê-
mios da Academia, segundo um
romance do roteirista Richarçj
Sale. Com Stephen Boyd, Elke
Sommer, Milton Berle, Eleonor
Parker, Joseph Cotten, Jill St.
John, Tony Bennett, Edie Adams,
Ernest Borgnine e- várias celebrí-
dades convidadas. ' Cores. Mello.
(18 anos).

ARABESQUE (Arabesque), de Stan-
ley Donen. Suspense de ambição
sofisticada, falhando em bisar o
êxito de Charada, do mesmo pro-
dutor-diretor. — Colorido. — Com
Gregory Pock e Sophia Loren.
Pirajé: I4h - lóh - 18h —
20h - 22h. (14 anos).

O AGENTE SECRETOíMATTHÉÍM
(The Silencers), de Phil Karlson.
Mais um competidor dc James
Bond em luta contra intriga in-
ternacional. Com Dean Martin,
Stella Stevens, Daliah Lavl, Cyd
Charisse, Victor Buono, Arthur
0'Connell, Beverly Adams. Cores*
Odeon: 13h - 18h - 20h - 22h
(18 anos).
SITUAÇÃO CRITICA POREM JE1-
TOSA (Sltuation Hopeless - Bui
Not Serlous), de Gottfrled Reln-
hardt. Comédia: uma Idéia origi-
nal desenvolvida sem convicção*
Alec Guinness no papel de
um alemão que se afeiçoa a
spldados americanos presos sob -
sua custódia e os mantém du-
rante sete anos de paz. na ilusão
de que a guerra prossegue. Com
Michael Connors, Robert Redford,
Anita Hoefer. Alvorada: sábado
e domingo a partir das 14 ho-
ras. (14 anos). , '

FAIXA VERMELHA 7 000 (Red
Uno 7 000), de Howard Hawks.
Filme sóbre corridas de automó*
veis, realizado em grande parto
nas grandes pistas americanas.
Mal' recebido pela crítica-
Com James Caan, Laura Devon,
Gail Hire, Charlene Holt, Marian-
na Hill, John Robert Crawford.
Córes. Britinia. (16 anos).
DOUTOR-!JÍVAGÕTDoclor"jiv»gõ),
de David Lean. Superprodução ba-
seada no romance de Boris Pas-
ternak. Com Ornar Sharif, Júlio
Chrlstie, Geraldine Chaplln. CS-
res. Vltírla: 14h - 17h30m -
21h. (ló anos).

TRES NUM SOFÁ (Three on •
Couch), de Jerry Lewis. A pri-

.meira comédia de Jerry Lewis em,
sua nova fase, associado à Co-
lumbia. Com lewis, Janet Leigh,
Mary Ann Mobley, Gila Golan,
Leslie Parrish. Cores. São Luís:
13h20m - 15h30m - 17h40m -
19h50m - 22h. Capitólio (Pe-
trópolis). (Livre).
O GRANDE GOLPE DOS SETE
HOMENS DE OURO (II Grand.
Colpo dei 7 Uomini d'Oro), d.
Marco Vicario. Segunda aventura
.da quadrilha coT.indada por Phi-
llppe Leroy. Com Rossana Po-
desta, Gastone Moschin, Gabriel- _,
le Tinti. Cores. Exclusivamente no

. Condor-Largo do Machado: ]4h
-lóh - 18h -^20h - 25h. (14
anos).
C Ã"R NAVAL BARRA LÍMPÃ
(Bras.) de J. B. Tanko. Chan.
chada carnavalesca. Com Gaor-
gia Quenlal, Carlos Dolabela,

Costinha, «Rossana Ghessa. Pala»
cio-Higíenópolis: 14h — lóh -*
18h_-^20h - 22h. (10 anos).
DELINQÜENTE DELICADO (fhí
Delicate Delinqi.ent), de Don Mc
Gulte. Comédia interessante cem
Jerry Lewis, Darren McGavin,
Martha Hyer. Bruni-Ccpacabana,
Brunj.Riedade, Imparator. (Livres).
AMOR NA SELVA (Nacional) -
Produção alemõ com participação
de técnicos e atores brasileiros.
Com Jacqueline Myrna e Pedro
Paulo Hatheyer. Central: 14h —
15h40m - 17h20m - 19h - 20h
40m e 2i.h20m. (Livre).
077 - MISSÃO BLOODY MAKT
(077 - Missioná Bloody Mary),
de laurence Hathaway. Aventura
em cores. Com rjelga Line e
Phillppe Hersent. Alfa, Bruni-Bo-
tafogo, Rosirio, Flórida: lóh —
18h - 22h. (18 anos). .

Ã"SÒMBRÃ~~DE 
~UM 

REVÓLVER
(AH'ombro di una Colt), de Gian-
ni Grimaldl. Western italiano,
Com, Stephen Forsylh, Anne-Sher-
man. Cores. Coral: 14h - 15h
40m - 17h20m - 19h - 20h
40m - 22h20m, Regência
(Cascadura), São Pedro (Penha
Circular). (14 anos).

MARK DONEN AGENTE Z-7 (Mark
Donen Agent Z-7. Título' da ver.
tão americana), de Glancarlo Ro-
mitelli. Aventura. Com Lang Jef-
fries, Leura Valenzuela, Cario
Hlnterman. Córes. Kelly, Marro,
cos, Rio Branco, Cin. lagoa Driv.
In: às 20h30m e 22h30m. Sé-
bado e domingo o Cina lagoa
Drive In teré sessões às 20h30m
c 22h30m e somente aos sába-
dos à meia-noite e meia. Rio
Palace. (14 anos).

VIAGEM AO 
'MUNDO 

DOS PRA-
ZERES (Canioni nal Mondo), de
Vittorio Sala. Filme-show. Com
Dean Martin, Gilbert Bécaucl, Pep-
pino di Caprl, Juliette Greco, Ge-
orges Ulmer, Marpessa Dawn. Cô*
res. Scalát 14h - lóh - 18h -
20h — 22h. Caruso Copacabana,
Rivoli. (21 anos). •• -•

MARY POPPINS .(americano), pro-
dução de Welt Disney. Om dos
maiores êxitos de bilheteria dos
últimos anos. Comédia musical,
com mistura de desenhos ani-
mados com atores (em algumas
seqüências) — longe do repre*.
sentar a melhor tradição dis-
neyana. Com Julie Andrews e
Dick Van Dick — Córes. Paraíso.
(Livre).

BOEING BOEING (Boeing Boeing),
de John Rich. Teatro em lata,
produzido às pressas para apro-
veitar um tempinho livre que Jer-
ry Lewis fêz mal em vender, fun-
cionando. como imediato de Tony
Curtis. A comédia ó fraca até em
aeromoças (Dany Saval, Christia-
ne Schmidtmen), com Suzanna Lei-
gh pecando Ipenas por desloca-
menta. Córes. Paria Palac. e Ma-
tilde. (Livre).

BRANCA DE NEVE E OS SETE
ANÕES (White Snow and tht Se-
ven Dwarfs), de Wall- Disney. O
primeiro desenho animado em
longa metragem produzido por
Disney e, sem duvide, um dos
mais expressivos. Cores. Bruni-
Saem Pena. (Livre).

NOVIÇA REBELDE (The Soond of
Music), de Robert Wise. Amével
musical câmico-sentimental, cain-

do um pouco para o piegas no
último terço. Em primeiro pia-
no, a vitalidade e a voz de Julie
Andrews.. Com Chrístopher P.um-
mer, Eleanor Parker. Cores. Flu-
minense: 4.» á Ò.a às I7h e 20h.
Sábado e domingo: 14h — 17h
e 20h. (Livre).

VIAGEM FANTÁSTICA (Fantastic
Voyage), de Richard Fleischer.
Uma equipe de médicos minlatu-
lixados viaja pelo corpo de um
cientista, com objetivo cirúrgico.
Com Stephen Boyd, Raquel Welch,
Edmond 0'Brien, Donald Pleasan-
ie, William Redfield, Arthur
Kennedy. Cores. Madrid: 15h —
17h - 19h - 21h. (10 anos).
RINGO E SUA PISTOLA DE OURO
(Ringo and his Goldtn Pistol),
de Sérgio Corbucci. Western ita-
liano, em cores, dublado em in-
glôs. Com Mark Damon, Valeria
Fabrizi, Franco de Rosa, Giulia
Rubini, Ettore Manni. Petrópo-
lis. (14 anes).
BATMAN - O HOMEM-MORCT
GO (Batman), de Leslie H. Mar-
tinson. O herói de história em
quadrinhos e seu companheiro
Robin, interpretados pelos mes-
mos atores d-e sua versão da
TV, Adam, West e Burt Ward.
Com Lee Merrywether, César
Romero, Burgess Meredilh. Poli-
ttma, Odeon (Niterói): 14h . —
lóh - ISh - 20h - 22h. (10
enos),
A HISTÓRIA DE • ELZA (Born
Free), de James Hill. Uma leoa
demesticada, ia que deve ser
devolvida à lei da selva por
seus pais adotivos, é a heroí-
ní dessa história típica (e ori-
ginárla) de Seleções. Elza (a
boa fera) dá simpatia ao filme.
No elenco: Vlrginia McKenna e
Bill Travers. — Córes. Botafogo:
15h - 17h - 19h - 21h. (LI-
vrc).

CEM MIL DOURES PARA RINGO
(100 000 Dollari por Ringo), de
Alberto de. Martino. Wtsttrn ita-
lo-espanhol. Cores. Com Richard
Harrison, Fernando Sancho, Eleo-
nora Bianchi. Coliseu: 14h —
lóh - I8h - 20h. (14 anos).

ESPECIAIS
SESS&ES PASSATEMPO.- Alui-
lidados, desenhos, filmes cullu-
.•ais, comédias, documenráric-í.
Sessões contínuas descie as 10
dá manhã. Cine Hera (Edifício
Avenida Central, subsolo). Aet
domingos e feriados, exclusiva*
mente programas infantil.
CINE IÁGÕÀ~DRTve IN; sessão
infantil somente hoje em hora-
rio único às 18h30m com exi-
blçãp de filmes de desenhos
animados.
O ECLIPSE, de Mlchelangelo An-
tonioni. Uma obra-prima do ci-
neasta de A Noite. Com Monica
Vitti, Alain Delon. Museu da Ima-
gem a do Som: sessões conti-
nuas. •

TEATRO
UM AMOR SUSPICAZ - Comédia
de Bill Manhoff. Uma moça de
vida fácil invade o apartamento
de um rapaz metido a intelectual.
Dir. da Maurice Vaneau. Com
lona Magalhães e Carlos Alberto.
— Copacabana, Av. Copacabana,
327 (57-1818, R. Teatro). 21h30m
séb. 20h e 22hl5m; vesp.: quinta
feira, lóh e domingo, 17h.

PEQUENOS BUBGUESES - Drama
de Máximo GotkI. A decadência
da pequena burguesia, russa no
início do século, um tema de sur-
preendente atualidade, graças à
inteligentíssima montagem do
Teatro Oficina, recordista de prô-
mios no Rio e em São Pêííln. —
Dir. de José Celso Martinez Cor-
reta. Com Eugênio Kusnet, (tala
N.-ndi, Renato Borghl e outros. —
Maison d. Franct. Av. Pres. An-
tônio Carlos, 58 (52-3456). Dià-
riamente às 21h, sáb. às I9h
45m . 22h30m, Vesp. dom.
às 17h e quinta, ht lóh. Último
dia. Preços populares — NCr$
2,50.

OH, QUE DELICIA OE GUERRA -
Musical de Charles Chilton a
Josn Littlewood: Primeira Guerra
Mundial vista com bom humor.
Espetáculo original de rara ale-
gri.i e vitalidade. Dir. de Ade-
mar Guerra (melhor diretor de
1966 em SSo Paulo com este es-
pet.ícuto). Com Napoleão Moniz
Freire, Eva Vilma, Célia Biar, Ro-
sita Tomás Lopes, Helen* Inês,
Mauro Mendonça, (talo Rossi e
outros. — Ginástico. Av. Graça
Aranha, ,187 (42-4521), 21h15m;
sáb., 20h e 22h30m; vesp., 5a.,
17h e dom., 18h.

AS CHIADAS — De Jean Genet.
Dua: criadas que tentam, dentro
de um clima trágico-pcético, II-
bertar-se do domínio da patroa.
Ütr'. de Martlm Gonçalves, Cem
Carlos Vereza, Érico de Freitas
e Labanca. Bolso, Rua Jangadei-
ros, 28-A (27-3122): 22h; sáb.,
20h30m e 22h30m. Vesp. 5.», 17h
a dom., 18h.

RASTO ATRAS - Peca de Jorge
Andrade premiada no recente con- -
curso do SNT. Um h^mem mer-
gulha no passado para compreen-
der melhor o presente • saber
preparar*» para o futuro. Uma
das mais sérias tentativas da nova
dramaturgia brasileira, numa mon-
fagem de grande força • Imagl-
pação. ,— Direção de Giannl
Ratto. Com Leonardo Vllar, Re-
nato Machado, Iracema de Aten-
car, Isabel Teresa, Isabel Ribeiro
e grande elenco. TNC.-Av. Rio
Branco, 179. (22-0307). - 21h
Vesp. dom. 18h.

FAMÍLIA ATI CERTOPONTÕ-^
Comédia (anteriormente apresen-
ttda scb o título Família Pouco
Família), de Gerald Sayory, adap*
tação de Mnrc-Gitbert Sauvaion.
Dir. de Anlònio de Cabo, Com
Renata Fronzi, Rubens de' Falco
e outros, Serrador. Rua Sen.
Dantas, 13 (32-8531); 21h30m;
sáb., 20h t 22h30m; Vesp. 5a.,
lóh e dom., 17h. ¦;*

ARENA CONTA ZUMBI - Come-
dia histórico-musical de G. Guar-
nierl a A.. Boal, música de Edu

, Lobo. Apresentação do Grupo da
Ação. Dir. de Mflton Gonçalves.
Cem Jorge Coutinho, Ester Mel-
linger, Procòpio Mariano, Maria
Aparecida, Haroldo de'Oliveira e
Carlos Negreiros. Carioca, Rua
Sen. Vergueiro n. 238, (25-ÓÓ09).
21h30m. Sábado: 20h. e 22h:
Vesp. 5a. 17h e dom. ISh.

DE BRECHT A STAMSLAW PON-
TE PRETA — Espetáculo com pce-
mas de Brecht, trechos de $árg!o
Porto e a peça A Exceção • a
Regrt, dt Brecht. Dir. de Anti-

nio Pedro. Com Jaime Barcelos,
Mílton Carneiro, Camila Amado
e Aldo de Maio. Inauguração do
Mini-Teatro, Rua Figueiredo Ma-
galhães, 286 (57-6651). 2lh30m;
sáb., 20h e 22h; vesp. 5.», 17h

*> e dem., 18h.
HOMEM DO PRINCIPIO AO

FIM — Volta da bela seleção do
textos de Milor Fernandes, num
espetáculo freqüentemente como-
vente, imensamente valorizado por
um esplêndido desempenho de
Fernanda Montenegro. Dir. de Fer-
nando Torres. Com Fernanda Mon-
tenegro, Sérgio Brito, Fernando
Torres e o Quarteto 004/ Santa
Rosa. Rua VIsc. Piraiá, 22 (Tel.
47-8641). - 21h 30m e sábs. 

'

20h 30m e 21 h 30m; dom. vesp.
Bh e quinta às lóh. v

MULHER 0 KM - de Edgard G.
Alves. Com André Villon, Qayso
Lucidi. Agnes Fontoura, Ayrton
Valadão e Luís Carlos de Morais
— Rival.

RÉvTstÃs
EllA'S t OUTRAS BOSSAS —
revista com texto e direção de
David Conde • Gilberto Brea.
Com Nélia Paula e outros. Mi.
guel Lemos, Rua Miguel Lemos,
51 (47-7453); 21 h30m.

MUSICAIS
A FINA FLOR DO SAMBA -

, Show de música popular, organi-
zado por Sérgio Cabral e Tete-
sa Aragão. Com elementos das
Escolas de Samba Mangueira, lm-
pério Serrano, Portela «Salguei-
ro — Opinião — Siqueira Cam-
pos n. 143 (36-3497) - Somente
as senundas-feiras, 21 horas.

MUGHIFICO SIMONAL - Show
de Mlèle e Bôscoli apresentan-
do o cantor Wilson Simonal —.
Tattro Princ». Isabel, Avenida
Princesa Isabel, 186 (37-3537) —
21h30m; sáb.. 20h15m • 22h
30m; vesp.: quinta, 17h t do-
mlngo, 18h.

ROSA DE OURO — Remontagem
do bem sucedido espetáculo de
música papular, com Clementina
de Jesus — Jovem — Praia de
Botafogo, 522 (26-9220)- 2!h30m;
sáb., 20h e 22h; vesp.' 5a., 17h
a dom. IBh.

PRÓXIMAS ESTRÉIAS
A SAIDA? ONDE FICA A SAIDAT

Peça documentária de Ferreira
Gullar, Armando Costa t Antônio
Carlos Fontoura, sobre o perigo
de uma nova guerra mundial. Dir.
João das Neves. Com Célia Hele-
na, Oduvaldo Viana Filho, Luis
linhares, Echio Reis • outros. —
Opinião. Estréia em março.

O VERSÁTIL MR. SLOANE -
Comédia de Joe Orton. Dir.

de Carlos Kroebçr. Com Maria
Fernanda, Paulo Padilha, Adria-
no Reis e outros. Praça Gláucio
GUI.- Estréia em março.

A. PENA E A LEI - Três come-
dias em um ato, de Ariano Suas-
suna. Direção de Luís Mendonça.
Com Benedito Corsi, Uva Nino,

José Wílker e outros. Figurinos
de Echio Reis.
QUATRO NUM QUARTO - Come"-
dia de V. Kataiev sobre proble-
mas da juventude. Prod. do Tea-

tro Oficina. Dir. de José Celso
Martinez Correia. Com ítala Nan-
di, Renato Bcrghi, Dirce MIgÜac-
cio, Francisco Martins e Etty Fra-
ser. Maison da Franca. Estréia
sexta-feira.

A CASACA - Comédia de Zulei-
ka Melo, Dir. de Pernambuco de
Oliveira. Com Jorge Paulo. Arena
da Guanabara. Apenas às segun-
das-feíras. Estréia dia 13."PARA 

CRIANÇAS
DONA LUA QUER CANÇÃO -
Musical de Paulo Afonso Lima —
Pelo grupo Realejo — Miguel Le-
mot (27-7434) - séb. 17h e
dom. lóh. Último dia.
CHAPEUZINHO VERMELHO - Dl-
reção de Mário Prieto. Com
Margot Baird, Ana Rita, André
Valli, Luís Mário e Christa Des-
se. - Teatro de Bolso (27-3122)
— sáb. lóh e dom. 15h.
A GATA BORRALHEIRA - De Te-
resa Barrocas — Arena da Gua-
nabara — Largo da Carioca —
(52-3550), sáb. e dom., às lóh
30m.
O CHA DAS ABELHINHAS - Mu-
sical de Paulo Afonso Ll:na — Mi.
guel Lemot - (27-7434) - sáb.
lóh e dom. 17h. Último dia.

O 6VO DE OURO FALSO - De
Pedro Tornan — Apresentação
do Teatro de Bonecos de Ilo e
Pedro —* Teatro Princesa Isabel
— Av. Princesa Isabel, 186 —
(37-3537) - sábs. e doms., às
16 heras.

ALICE NO PAIS DAS MARAVT-
I.HAS — Com Tânia Shei, Margot

¦ Baird,. Matosinho,' André Valli, e
outros. — Teatro de Bolso — sá-
bado és 17h a -dem. às lóh.

CAPITÃO FURACÃO - Conta his-
tórias do mar. Produção do Gru*
po Ação. Dir. de Haroldo de Oli-
veira. Com Válter Tobias, Mário
Monjardim, Emanuel Siervo, Con-
rado Freitas e Gérson Pereira. —
'Apresentando os Irmãos Felipe
Rocha e Ema Rocha. — -Teatro
Carioca. Sen. Vergueiro, n.° 238.
(25-6609). - Sáb. e dom, às 17h.
ALICE CONTRA A DAMA DÊ
COPAS — ¦ Adaptação de Jean
Arlin do famoso conto de Levis
Carrolt. Apresentação da Com-
panhia Carioca de Comédias e
do Grupo .Destaque. Teatro GU
nistico — Av. Graça Aranha n.
87 (42-4521) - Sáb. lóh e dom.
lJh 30m.

"SHOW"

OS 3 DE PORTUGAL - e Maria
José Vllar - Lisboa i Noi.
lé 

'—¦ 
Rua Cinco de Julho n.°

305. Tel.: 36-4453 - Show com
Maria José Vilar e Florência Ro-
drigues — Dir. de Joaquim Sa-
raiva, às 21h30m e 22h30m
- Couvert - Cr$ 1 550 - Fecha-
do às quartas-feiras.

ANTÔNIO MESTRE E MARIA TIN
RESA. No Fado - Shsw - Rua
Barão de Ipanema n.° 296. Te-
lefcne 36-2062 — Couvert — CrS
2 500.

MARIA DA GRAÇA - Adega da
Évcra — Show — Com Maria da
Graça e Sebastião Robalinho —
Couvert - NCrS 1,80 - Fechado
às segundas*feirei. — Rua Santa
Clara n.» 292 - Tel. 37-1210.

El CORDOBES - Shew d* a _'„*to-go de meia em mela hora. — '_

Rua Miguel Lemos, antigo San lt
Ssbastián Bar — Consumação .
NCr$ 6,40.

PANTERAS A GO-GO - Show de
meia em meia hora a partir das
23 horas — Ru. Beaux Arts — : ~'
Rua Rodolfo Dantas — Sem cou-
vert e consumação: NCr$ 5.

AS PUSSY, PUSSY, PUSSY...
CATS - Texto de Sérgio Porto.
Com grande elenco, à Ih — Cou.
vert: NCrS 12. Consumação: NCr$
3. - Fred's - Av. Atlântica.
MPB 4 >- Show na Casa Gran*
d» — Avenida Afrânio Melo
Franco, 300 — Leblon — Rosi-
nha de Valença e Edda — Atra-
ções do Clube de Jazz e Bossa
— Casa Grande — lóh.

MÚSICA
O.S.B. — I Concerto Slnfóni.
co de Assinatura — Municipal,
dia 25 às 16h30m. -

ORQUESTRA DE CÂMARA DO
CHILE — Concerto apresentando
Albinoni, Telemann, Vivaldi, Bach,
Mozart - ABC Pró-Artt - Muni.
cipal, dia 27, às 21h.

COMPANHIA NACIONAL DE BAL.
LET — Bailado de Krieger, Stra.
wlnsky, Bach e Weger. Municipal,
dias 17, 19 e 20, às 20h 45m.
DISCOTECA PÚBLICA DO ESTA.
DO DA GUANABARA - Música
erudita. Aberta' das 9 às 19 ho-
ras. Avenida Alm. Barroso n.°
81 — 7.° andar. Filmes: sextas-
feiras, às 17 horas.

RÁDIO
RÁDIO JB
JB Informa - 12h30m e 18h30m.
Repórter JB — 8h30m, 9h30m,
10h30m, llh30m, 14h30m, 15h
30m, 16h30m, 17h30m, 20h30m,
23h30m, 0h30m.

Informativo Agrícola
diariamente.

óh 30m,

Música Também ê Notícia — daa
10h às lóh de hora em hora.
Marca do Sucesso — 12h25m_
18h25m, 21h25m, diariamente.

Voe. ó Quem Sab. - 9h, 17h.'
21 h, diariamente, de 2a. a óa.

Pergunte ao Joio — de llh05m -
às 12h — diariamente, dl 2a. a
óa.-feira.

Bolsa d. Valores - 18h45m - '

diariamente.
PROGRAMA PRIMEIRA CLASSE
- RADIO JB - Hoie: Adígio
para órgão e cordas, de Albino-
ni * Paganiniana, de Casella *
Sinfonia sobre um canto men- [
tanhes da França, da Indy. ¦
Amanhã às 13h05m Dance doa
tamancos da ópera Trar e Car-
pinteíro, de Lortzing * Frag-
mentos do bailado Carnaval,
dé Schumann * As SttfMs?, de
Chc,Jn * Hino dos Querubins,
de Lvovsky * Uma Caçada na
Floresta Negra, de Voelcker *
Prelúdio sobra Greensleeves,
de Wright. Às 22h05m: Sinfo-
nia para orquestra dupla, de
J. Christian Bach * Variações
Sinfônicas, de Franck * Three -
Placês In New Ençtand, de Ive*.
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Um sentido de solidão
e de absoluto anonimato dl-
ante da cidade estranha
marcou profundamente o
meu primeiro més em Paris,
mas ao mesmo tempo me
deu uma noção mais justa
de valor de cada um e das
dificuldades que cercam um
artista desconhecido. Tive
que começar tudo de nôvo,
porque lá ninguém sabia
quem eu era. Foi muito du-
ro, mas depois as coisas me-
.horaram, nos contatos que
mantive com Eddie Barclay
e logo em seguida o contra-
to para musicar oito filme3
para a televisão francesa.
Mas o começo foi difícil.

Ê Edu Lôbo quem conta
o que acredita que foi real-'mente importante em sua
viagem, onde a sua convi-
vencia com Turibio Santos,
violonista clássico brasileiro,
teve uma importância mui-
to maior do que os roman-
ces e pseudo-romances com
condêssas, de que tanto
falam.

REENCONTRO

Encontrando seu parceiro,
o cineasta Rui Guerra, que
está trabalhando para a te-
levisão francesa, a dupla de
Reza e Aleluia voltou a se
encontrar e o resultado, que
no ponto-de-vista de Edu,
foi o melhor possivel: Cata-
rina e Mariana, canção que
fala da angústia de espe-
rar, de jangada que volta e
de duas moças na praia,
uma menina e outra mo-
lena:

"Não sei o que me dá mais
[pena,

Se Catarina menina, se
[Mariana morena,

Chora e reza Catarina
Mariana espera e chora
Chora e reza a mais me-

[nina
Chora e chora a mais for-

[mosa."
Outra músca feita em Pa-

ris, de que Edu fala com o
maior entusiasmo, é seu fre-
vo, ainda sem titulo. Per-
nambucano de nascimento,
Edu pôs em seu frevo o car-
naval, "a menina de trança
e o frevo na rua" que po-
voavam sua memória e sua
saudade.

"Eu havia feito um poema,
coisa muito rara de acon-
tecer, conta Edu, e como
havia nas palavras um rit-
mo muito acentuado e uma
musicalidade natural e flu-
ente, resolvi musicá-lo. e
saiu o frevo."

Falando sobre a penetra-
ção da música moderna bra-
sileira na Europa, Edu não
se mostra muito animado,
pois no ponto-de-vista po-
pular, de hit-parade, a nos-
sa música realmente não
tem expressão, mas nos
meios musicais, nas fábricas
de discos e entre os experts,
os elogios e o respeito por
Tom Jobim, Baden Po weil e
outros são uma constante.

Também em relação ao cl-
nema brasileiro, Edu julga a
situação idêntica, onde a
falta de uma promoção vio-
lenta dificulta a sua pene-
tração popular, "apesar do
Cahiers elogiar."

CINEMA — O cinema, fon-
te permanente de interesse
de Edu, foi responsável por
algumas alegrias e uma
grande decepção em Paris.

O filme de Chaplin,
sim, Chaplin de Carlitos é
qualquer coisa de inacredi-
tável, para quem conhece a

- obra do criador de Em Bus-
ca âo Ouro e O Grande Di-
tador. A impressão que me
deu foi a de íesta de fim de
ano em colégio. ¦Até o meio
do filme fiquei esperando
que aparecesse algum letrei-
ro avisando: "Agora acabou
a brincadeira, vamos come-
gar o filme..."

O filme de Chaplin
provocou em mim, continua
Edu, uma série de pensa-
mentos a respeito da reno-
vação do artista, da pesqui-
sa e da decadência, que é
implacável mesmo em um
gênio da altura de Chaplin.

O que pretendo agora,
é continuar meus estudos de
música de orquestração, que
considero de fundamental
importância para um com-
positor. São o instrumental
básico para uma criação

EDU,

UMA VIAGEM PASSADA A LIMPO
NELSON MOTTA FILHO
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Pelo Crédi-Mesbla ¦

1 Cr$ 61.220 I

Mens-is NCr$ 61,22 ,em ocrésc.mo »

Condicionador de flr
General Electric C-13-95
Capacidade de 2.400 Kcal/hs. Ar puro, sem
poeira e sem umidade.

Pelo. C-édi-Mesblo Cr$ 77.520
mensais NCr$ 77,52
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Máquina de Escrever Olivetti
Letera 22 - Portátil
Prática e levíssima (peso 3,7 kg).
Pelo Crédi-Mesbla Cr$ 22.850

mensais NCr$ 22,85

J.

CÔNSUL
ET-2703
Capacidade 270 litros (9,6
pés cúbicos). Amplo conge-
lador horizontal. Prateleiras
reguláveis.
Pelo Crédi-Mesbla

Cr$ 41.820
mensais NCr$ 41,82

Máquina de Lavar
BENDIX
Economatic
100% automática. Lava
pelo eficiente sistema de
agitação. Tampo esmal-
fado.
Pelo Crédi-Mesbla

Cr$ 53.040
mensais NCr$ 53,04

#®;

Use o Crédi-Mesbla Feminino onde a mulher encontra as maiores facilidades

jSSrr
estacionamento
GRÁTIS

durinte o período de suas compras t
aln6(o ou (hi no Restaurante Mesbla.
Entrada pala Rua Evaristo da Veiga, 63

Compre no

MAGAZINE

Cinelandia: Rua do Passeio, 42,54
Tijuca: Rua Conde de Bonfim, 254
Méier: Rua Dias da Cruz, 155
Niterói: Rua Vise. Rio Branco, 521/3
Volta Redonda: Av. Amaral Peixoto, 228/32
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TEMOS GERADOR PRÓPRIO

musical mais séria'.- A or-
questração, principalmente,
me fascina, diz Edu, reíe-
rindo-se com grande entu-
siasmo ao seu trabalho em
Veleiro, faixa do LP que
gravou para a Elenco, com
Maria Betânia.

Como deve voltar para a
Alemanha no dia 27 de abril,
o compositor de Arrastão,
pretende, neste pouco tem-
po que ficará no Rio, deixar
muitas músicas, talvez um
show em boate, talvez um
disco instrumental e uma
nova montagem de Zumbi.
com ballet, música e um
coro, recitando os textos à
maneira de um coro grego.

Em relação à sua música,
Edu acredita que está se
Simplificando, sem que esta
simplificação implique na
criação de uma música fá-
cil.

Pelo contrário, diz, é uma
simplicidade elaborada e
que me custa muito traba-
lho e muito estudo. De al-
gum tempo para cá, desde
que comecei a estudar mú-
sica e a ouvir música mais
séria, minha linha de com-
posição mudou muito e mais
que isto, meu método de
compor transformou-se. Se
antigamente eu fazia uma
música aos pedaços, na base
da inspiração, hoje realizo
meu trabalho de uma ma-
neira muito mais conscien-
te e racional, sem que isto
resulte numa mecanização,
porque o coração está sem-
pre supervisionando tudo.

A importância do Zum-
bi, para mim, resulta na
quebra de um mito que exis-
tia e ainda vive em muita
gente: música è inspiração,
é momento. Nada disso, é
perfeitamente possivel fazer
uma música com hora mar-
cada e letra já feita, da
maior qualidade. Música é
trabalho, é técnica e meto-
do. Mas sem coração, não
adianta.

BOSSA NOVA E
MÚSICA MODERNA

Comentando que está ha-
vendo uma certa tendência,
em alguns grupos modernos,
de negar importância a Tom
Jobim e Carlos Lira e con-
siderá-los até ultrapassa-
dos, Edu não faz a menor
concessão quando diz:

Um compositor moder-
no que negar Tom Jobim
está negando a si mesmo.
Esta gente não quer enten-
der que o Tom é um dos
responsáveis por tudo Isto
que hoje está ai. Se não fôs-
se êle, seria muito difícil a
gente fazer o que faz hoje.

Em seguida Edu fala com
grande orgulho de sua ge-
ração:

•r — Acho que a música bra-'
sileira está vivendo agora
um momento de grande im-
portância, com esta gera-
ção de que me orgulho de
fazer parte. Mas sem nun-
ca esquecer o trabalho dos
que vieram antes e, queiram
ou não, ficaram para sem-
pre. ,

É com a maior alegria
que vejo êste pessoal todo
fazendo uma música tão
boa, tão séria, tão moder-
na e ao mesmo tempo tão
diferente de uns para os
outros.

Gilberto Gil, Caetano Ve-
loso, os poetas Torquato Ne-
to e Capinam são motivo
para os maiores elogios de
Edu Lobo, que vê em Dari
Caimi o músico mais com-
pleto de sua geração:

O baiano é realmente
terrível, tem uma intuição
harmônica e musical excep-
cional. Estou também en-
cantado com ò trabalho que
êle realizou para a minha
Candeias, gravada por*1 Gal
Costa.

O lirismo de Francis Hi-
me e a pesquisa e musica-
lidade de Sidnei Miller tam-
bém entusiasmam Edu, que
considera válidas, como ex-
periência, as criações de
Geraldo Vandré.

Chico Buarque, também
para Edu Lôbo, é um caso
à parte:

—- A sua sensibilidade poô-
tica, o seu talento e a sim-
plicidade que existe em seus
versos são alguma coisa de
muito sério. E aos que di-
zem que o Chico vai pas-
sar, que é moda, estou após-
tando qualquer coisa no
moço. Os que passam são
os que não têm estrutura
humana e cultural para en-
tender um sucesso íulmi-
nante e imprevisto. Isto
não vai jamais acontecer
com o Chico, que tem a jus-
ta noção dos valores e in-
teligência bastante para
entender que o sucesso ime-
diato pode acontecer ou não,
sem que isto interfira na
seriedade de seu trabalho e
na sua vontade de dizer as
coisas. E êla ainda tem
muito a dizer.

Ainda sobre o sucesso po-
pular, o criador de Reza
preocupa-se em entender e
estudar o fenômeno, extra-
indo disto a experiência e
maturidade necessárias pa-
ra orientar a sua criação, i

-ir Uma de minhas músi-
cas, Upa Neguijtho, de par-
ceria com Gianfrancesco
Guarnieri, andou fazendo
multo sucesso popular, al-
gum tempo atrás, enquan-
to Canto Triste, música
com que concorri ao Pes-
tival Internacional da Can-
ção, passou totalmente des-
percebida, embora eu a con-
sidere a mellior coisa que
já fiz. E agora?

LUSTRES
Sensacionais OFERTAS!

Descontos de 40%
Novíssimos modelos europeus'

jamais vistos no Brasil!

luzes, de 112.000 Por 62.200
luzes, de 136.000 por 81.600
luzes, de 160.000 por 96.600
luzes, de 170.000 por 102.000

S. SIMON
Av. Presidente Vargas, 529 - 3." andar

Niterói: Rua Aurelino Leal, 31

Evite o fim da semana para a
entrega de seu Anúncio Classificado
O Jornal do Brasil mantém 1 < agências, espalhadas' por
todo o Rio. para facilitar esse seu trabalho. E não vai fi-
car nisso, porque continua abrindo uma nova, cada 4 meses.

Mas não esqueça: seu pequeno anúncio merece a ante-
cipação de sua entrega de pelo menos dois dias. Evite o
sábado, evite o atropelo do lim da semana. Você será
mais bem atendido. E vai lucrar.

Classificados JB s.u rvtlhor • mau
econômico rtndtcfor

&
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^_*mãÈ^_\ Agora também em
Niterói - Rua aa Conceição, 125

É MUITO MAIS FÁCIL
QYl COMPRAR NA
lllajteowm
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caderno especial

JORNAL DO BRASIL- Rio de Janeiro, domingo, 5, e segunda-feira, 6 de março de 1967

Balcão e pia de Aço Inoxidável - Beleza permanente para sua copa ou
cozinha. Fáceis de limpar. Duram a vida toda. Tamanhos: 1,20 m;
1 40 m: 1,60 m; 1,80 m; 2,00 m. ou em qualquer tamanho sob enoo-
menda.

a partir de NCr$ 16,16 mensais

Rua S. José, 78/80 D Av. Copa-
cabana, 914 O Av. Suburbana,
2341 D R. Domingos Lopes, 795
D R.' Conde de Bonfim, 571-A

Lojas também em: CAMPOS, VI-
TÓRIA, SAO PAULO, GOIÂNIA, JUIZ
DE FORA, BELO HORIZONTE E Rl-
BEIRAO PRETO.

Agora para seu maior conforto, entregamos em Petropolis e Teresópolis
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Ensino ent
crise exige
reforma,

A escalada que poucos terminam

Apesar tio progres-
so industrial ai-
cauçado pelo Brasil
nos últimos 30 anos,
a educação continua
em estado de falên-
cia, e condenada pe-
la realidade do País,
ipie exige a incorpo-
ração de jovens ao
processo de desenvol-
vimento, e constitu-
indo um foco perma-
nente de tensão po-
lítica interna.
É o que revela, em
estudo que o Cader-

no Especial publica
hoje, o Deputado
Flexa Ribeiro, Secre-
tário de Educação no
Governo Carlos La-
cerda, que nele apon-
ta soluções e sugere
medidas práticas pa-
ra a reformulação do
programa educacio-
nal do País, com vis-
tas ao maior aprovei-
tamento do fator hu-
mano na construção
de u m a sociedade
moderna e democra-
tica.

o ano novaGarson
é &•••« nova em «tontôrto pa-

.ra m tar» peto n&vo ai _ tema

^r^ ^^W As CASAS GARSON lhe ojerecem, agora, a oportunidade que
jH ''oc'ê tanto esperou. Pelo num e avançado sistema TROQUE-

C* y\\W CERTO, você dá sen aparelho de TV já usado e recebe, eom
^^. ^^r a maior jacilidade, um novíssimo modelo PHILCO

fi TELEVISOR PHILCO
B-195 CR - Moderno conso-- TELEVISOR PHILCO

TFlPVtcinR pu), rn lete equipado com DIRECTA- B-251 - "MOBILE" - O pri-
TELEVISOR PHILCO b «Q*oA»ítri py i i«í« 

' 
Hi Controle Remoto Sem Fio traiu meiro portátil com tela gigante.

B-118-Tridimensionaldeluxo. ^i„Jln,.Tu„, Ar.h.m.n^ sistorizadó. fiOcm Som frontal. Sonoridade supe.
.. _ \, ¦ • m . __ nte ramonte novas. Acabamento ^H —.— j. «...u.,.. _,,tr_ A.i.mNova e belíssima frente. 59cm de |ux<J |m?gem fi|trada_ 59cm B^MB^B|| "' * * " q * outr%4
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... e no Ano Novo. uma nova dimensão de compra*, eom
L MAIOR DESCONTO • MAIOR PRAZO • MAIOR GARANTIA
nWjfcg ¦ h! I

Como?
você ainda
não viajou
denavio?!

E, no entanto, realizar uma viagem destas é bem mais Fácil
do que Você imagina. Veja só :

Realidade n.° 1 — Plano Família da Moore-McCormack.
Num camarote para 3 ou 4 pessoas, apenas 2 pagam
tarifa inteira. As demais, somente 50 % da tarifa mínima.
Crianças até 12 anos pagam apenas 25 % dessa tarifa
mínima. E tem mais: pelo Crédito MooreMack, Você dá

somente 25 % dc entrada, o restante em 10 vezes !

Realidade n.° 2 — Além de todas estas facilidades,
imagine agora os navios em que Você viajará: nada .menos

que verdadeiros paraísos flutuantes ! Assim são ps
transatlânticos de luxo que estão à sua espera, o "SS Brasil"
e o."SS Argentina" ! ;

m

Uruguaiana, 5 - Uruguaiana, 105/107 - Ouvidor, 137 - Alfândega, 118.
Raimundo Correia, 15/19 (Copacabana) -• Conde de Bonfim, 377 (Tijuca)
Visconde de Pirajá, 4-B (Ipanema) * abertas diariamente até às 22 hs.

SUPER TRANSGLO-
BE PHILCO "NAÇÕES
UNIDAS" - FM - 8 fai-
iu d» onda, lindo -
tuper ampliadas.

niiww
V

MOORE-McCORMACK (nav^ò^a.
Agentes Gerais para o Brasil ;,

Rio de Janeiro 31-2000-Belém 3356-Recife 4-5539
Bahia 2-1100 -Santos 2-7184- São Paulo 37-5506
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2 — Cad. Especial, Jornal do Brasil, domingo, 5-3-67

A educação mm Mrmmi
CARLOS FLEXA RIBEIRO

O gabinete de trabalho do Deputado Flexa
Ribeiro, ex-Secretário de Educação da Guana-
bara, é coberto de estantes de livros. Em sua
esmagadora maioria sáo livros sôbre História
da Arte e sôbre Estética, álbuns de pintura e
de arquitetura que o dono da casa tem sempre
à mão e que às vezes, interrompendo a conver-
sa, abre para ilustrar um ponto-de-vista.

Quando se começa a discutir Educação, o
Professor Flexa bota os óculos, senta ã sua
mesa de trabalho e põe-se a citar, estatísticas.
de anuários, de folhetos, de trabalhos niiineo-
grafados. Educação para Flexa Ribeiro não é
arte, não é filosofia, não é ideologia. £ um
conjunto fabril onde entram caibros, cimento,
salas, carteiras, professores e alunos e que pro*
duz cultura lá na ponta da linha de monta-
gem.

Quando se ouve alguém, diante de proble-
mas Jnsolúvcis (como o da quadratura do cir-
culo ou o da Educação no Brasil), sugerir qüe
sua solução depende de medidas basicamente
de uma simplicidade aterradora, nosso primei-
ro movimento c de descrença. Mas acontece
que Flexa Ribeiro dissolveu em meses de sua
administração os engarrafamentos da Educa-
ção na Guanabara (Icmbram-se das filas da
pais dormindo ao relento diante das escolas.

mendigando matricula?), o que leva à suposl-
ção, de que, em suma, os terríveis problemas
não sejam afinal tão terríveis assim.

A Flexa Ribeiro pedi que me confiasse, pa-
ra publicar no JB, um estudo, uns aponta men-
tos que tinha sôbre a Educação no Brasil. £
o que vão ler a seguir. Como o leitor verá os
problemas existem. E 'podemos mesmo dizer
que são num certo sentido terríveis, por serem
tão antigos e, portanto, inscritos no contexto
da vida do Brasil. Mas são solúveis. São terri-
veis, mas têm muito de artificial. Há, sem dú-
vida, uma falta dc professores no País, mas ao
mesmo tempo muitos não são devidamente
aproveitados. Há falta de-acomodação para os
alunos que batem às portas de escolas e uni-
versidades, mas há muito espaço (e muito tem-
po) desperdiçado. Há, sobretudo, necessidade
do grande investimento em Educação pelo qual
todos os brasileiros clamam.

Mas, investir como? "Onde? Investir macl-
camente nesse sistema que contém capacidade
ociosa de espaço e de pessoal? Tal investimen-
to só poderia .resultar no agravamento dos
erros.

Flexa Ribeiro parte de um enquadramen-.
to do problema em termos do ensino, de poli-

tica c de economia para desembocar em algu-
mas soluções simples e de alcance longo. £
claro que quase nada será possível se conti-
nuar a prevalecer no Ministério da Educação
e Cultura "a seguinte contradição' esclarccedo-
ra: enquanto os altos funcionários estão nos
cargos há 10, 20 e ató 550 anos, os Ministros
têm tido permanência efêmera. De 19G1 a 1966
nove titulares ocuparam a Pasta, o que repre-
senta, a média de oito meses de permanência
de cada um". Com fatos e com números, Flexa
diz o que se pode fazer no Ensino Primário,
no Ensino Médio, no Ensino Universitário. Da
leitura daquela parte do seu trabalho intitula-
dn Perspectivas e Opções, colhe-se a impres-
são do ponto a que deixamos chegar a dese-
duração do País: "emperramento crescente do
processo de desenvolvimento da civilização ma-
terial decorrente' da escassez de recursos hu-
manos qualificados".

Mas, sempre que problemas podem ser sim-
plificados com singeleza até se reduzirem prã-
iicamente ã sua estrutura material, a solução
está implícita. Creio que pelo menos alguns
dos problemas fundamentais da Educação no
Brasil foram aqui isolados e rigorosamente
classificados. Falta liquidá-los.' Antônio Callado

Será que precisa mesmo? Onde não existe a incomttnicabiliâade Instrumentos pesados e caros

1. Há fortes indicações de que a crise no
setor educacional tende a agravar-se em ritmo
acelerado. O baixo rendimento do sistema, com
seus pontos clássicos de estrangulamento, cio-
mina o quadro de deficiências cuja crítica ul-
trapassou os círculos especializados e bem ln-
formados. Na medida em que a educação nos
trés níveis tornou-se uma aspiração genera-lizada, ficou patente perante a opinião públi-ca a falência do atual sistema educacional
do Pais.

2. Sem argumentar demais acerca do ca-
ráter inadiável do ataque ao problema, 6eria
útil (como uma metodologia preliminar, quasede tom coloquial), fazer um levantamento nl-
tido e proceder ao balanço das razões de or-
dem puramente politica que, precedendo as
considerações técnicas, podem conduzir a uma
tomada de decisão.

3. £. portanto, necessário comparar, em
termos políticos, benefícios a auferir e riscos a
correr no caso de uma atuação em profundi-dace. Há sempre um preço político a pagar
quando se mexe em velhas rotinas. O enca-
inin'.iamento técnico do problema decorrerá de
uma decisão de política de Governo.

4. Uma consideração prévia, porém, se lm-
põe: íoi hábito dos governos admitirem, erra-
damente, ser possivel a um Pais que se indus-
trlaliza e que aspira ao desenvolvimento, no
século XX, contemporizar em matéria de edu-
cação. E por pensarem assim durante mais de

30 anos, deram às crises do setor (greves es-
tudantis, filas para acesso à escola, clamor dos
excedentes etc.) tratamento superficial de al-
cance transitório.

5. Importa, pois, antes de debater solu-
ções técnicas, Identificar, com nitidez, as alter-
nativas políticas que o setor educacional admi-
te. Identificadas as opções," caberá, então, ava-
liar os aspectos positivos e negativos de cada
uma.

6. Manter ou corrigir a posição é o tema.
Já agora é, porém, indisfarçável que montei
a posição tem um preço muito mais alto do
que teve no passado, pelo: 1) emperramento
crescente do processo de desenvolvimento da
civilização material decorrente da 2) escassez
de recursos humanos qualificados para éhíren-
tar os tipos novos de tarefas que nos são pro-
postas pela técnica de produção enl todos os ní-
veis. Essa incompatibilidade, entre o baixo grau
de eficiência da mão-de-obra e os projetos que
o Pais se propõe a cumprir, tem todo um rol
de conseqüências e repercussões de natureza so*
ciai, política e cultural. No campo da forma-
ção democrática do Pais e da sua fundamenta-
ção em princípios de justiça social (igualdade
de oportunidades educacionais como fundamen-
to da democracia), bem como ino terreno da
estabilidade politica e administrativa, essas re-
percussões devem 6er avaliadas em termos his-
tóricos. O ano de 1967 coincide com o começo
da última terça parte deste século. Manter o

Educação em falência é
¦¦¦* .*

fonte de crise política
atual estado de coisas no terreno da educação
tem preço de incalculável alcance para a cons-
trução da nacionalidade.

7. O Pais aguarda o Governo que inter-
prete com entendimento histórico a hora pre-
sente e assuma a responsabilidade de abando-
nar a atitude que já chamamos de contempo-
rização. £ste Govêmo, invertendo os termos da
questão, capitalizaria politicamente o fato de
enfrentar, com desassombro, o problema em tó-
das os suas dimensões. Sua vitória política ocor-
rerla à proporção em que o País fosse retira-
do do inegável estado de frustração que se ge-
neraliza no povo em relação às escassas opor-
tunidades de que dispõe para educar-se.

8. Mas, seria útil determinar a quem pode-
rá desagradar uma nova posição transformadora
do ambiente educacional nos níveis primário,
médio e superior. Eis uma pequena lista:

a) os burocratas incuráveis e empedernidos
que perderam a capacidade de abandonar suas
rotinas adquiridas e cultivadas há 30 anos pa-
ra um Brasil que já não existe mais;

b) uma parte do magistério oficial de n!-
vel superior (catedráticos ou não);

c) as faixas mais atrasadas da classe po-
litica, principalmente de âmbito estadual que
íaz o tráfico político dos recursos da educação
para fins eleitorais ou de carreira;

d) a parte das classes média e alta que,
por conservadorismo e ausência de espírito de
progresso social quer, acima de tudo, que os

filhos "passem noa exames e saiam doutores"
ainda que os exames e os diplomas sejam re-
dutíveis a uma simulação consentida. Uma es-
pécie de "faz de conta".

9. Cabe avaliai-, ainda em termos políticos,
os riscos que podem decorrer da reação desses
grupos ou áreas capazes de se articular para
impedir que as coisas mudem, exercendo pres-
soes de todos os tipos, a saber:

a) o magistério oficial de nível superior, na
sua parte menos predisposta às mudanças;

b) as frações da classe estudantil movidas
por naturais impulsos políticos, porém com ob-
Jetivos extra-universitários;

c) a imprensa de oposição cortejando o re-
gime de superproteção em que a classe média
abastada ainda educa seus filhos.

10. Deve-se avaliar em contrapartida as
reações positivas que uma nova política educa-
cional pode merecer

a) da classe trabalhadora e do povo em
geral, da classe média remediada e das exten-
sas camadas da populção que vivem com difi-
culdade os sacrifícios do acesso à escola;

b) da classe estudantil levada a compreen-
der onde está o seu verdadeiro interesse;

c) do magistério primário e médio que se
sentirão pela primeira vez compreendidos e
apoiados;

d) das faixas hoje extensas da classe mé-
dia urbana já esclarecida acerca da gravidade
do problema educacional e da escassez de qua-

dros de pessoal para as atividades da produção;
e) da imprensa capaz de cooperar numa

nova tomada de posição, isto é, dos. órgãos de
maior responsabilidade no Pais.

! Feitas as avaliações, seria preciso adotar
uma atitude política em correspondência com
a gravidade do problema da educação e com a
seriedade dos objetivos a alcançar. Essa poli-
tica nacional conteria os critérios gerais para
enfrentar os diferentes tipos de pressão que,
por sua vez, atuam com variada importância
política. Inclusive dentro dos próprios governos.

Restaria ainda a examinar a hipótese da
o Brasil vir a adotar uma posição intermediária,
cm que alguns resultados pudessem ser alcan-
çados a preços baixos, Isto é, quase sem desgas-
te para o Governo. A posição intermediária é
ilusória e praticamente eqüivale a manter a
posição contemporizadora: atacar um nível da
educação sem tocar nos outros, por exemplo. In-
clusive em termos de opinião pública. A cir»
cunstáncia que Invalida a posição intermedia-
ria é específica do setor educacional pelas ca-
racterísticas da atividade em si, pela máqui-
na técnico-burocrátlco-administrativa de que o
País dispõe no MEC e por força de hábitos so-
ciais já instalados. A adoção de posição inter-
mediaria representa ônus político sem a con-
trapartida de uma efetiva colheita de frutos;
A hipótese, sendo inviável em termos práticos,
é, de fato, redutível a um caso ou uma fórmula
de adiamento, cujas características foram acl-
ma analisadas.

Desenvolvimento do País
exige quadros técnicos

1. £ indispensável qualifl-
car a gravidade e quantificar
a extensão que assumiu o
problema educacional no
Pais. Para tfanto, é preciso
proceder ao levantamento da
situação em que estamos,
através do qual se conhece-
rão os dados necessários a
uma decisão dé- Politica de
Governo e a 'subseqüente
adoção de providências e so-
luções no plano'puramentetécnico.

Os instrumentos
de trabalho

2. Até agora, a máquina

administrativa educacional do
País não. apresentou o ren-
dimento exigido pelas cir-
cunstàncias. A administração
federal do ensino vem sendo
há longos anos ocupada em
seus postos-chaves por pro-fessôres pouco numerosos, em
geral incapazes de um movi-
mento de renovação em pro-íundidade.

Ao longo do tempo, com-
bateram a descentralização
do sistema educacional, de-
terminada pela Constituição
de 46 e, afinal, fixada na Lei
de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional. Basta
referir que, promulgada em
dezembro de 61, o projeto da

lei havia sido enviado aoCongresso em 1948, onde sua
tramitação íoi emperrada portreze anos. A promulgaçãonão foi suficiente, porém,
paja eliminar o espírito cen-tralizador, que continua a
perturbar a sua .execução,
pois o emperramento tem
suas raízes no nível depar-
tamental.

Em síntese, a máquina ad-
ministrativa continua, a re-
querer para sl competência e
podêres centralizadores queela não deve nem pode exer-
cer em toda a extensão do
território nacional. Por outro
lado, não tem querido nem
sabido intervir nas horas di-

ílceis porque não deseja cor-
rer riscos, limitando-se a, lu-
tar apenas pela sua própria
sobrevivência, transigindo,
tergiversando com as difi-
culdades e adiando o ataque
aos temas críticos. Em suma»
a regra na alta administra-
ção tem sido recuar para so-
breviver.

Esta situação é responsável
por duas conseqüências igual-
mente graves. A primeira é
a atrofia do pensamento edu-
cacional brasileiro indepen-
dente do pensamento oficial,
que se caracteriza sobretudo
pelo despreparo da grandemaioria dos Esta,dos da Fede-
ração para as tarefas que lhes

são atribuídas pela Lei de Di-
retrizes e Bases da Educação
Nacional. A segunda é o fato
de que a máquina adminis-
trativa se tem omitido na re-
velação ao Pais e aos Gover-
nos do progressivo agrava-
mento . da situação educacio-
nall Embora responsável por
êste setor da vida nacional,
a máquina existente se exime
de íazer criticas, fixar obje-
tivos concretos e propor me-
didas simples para sua con-
secução. Na verdade, o cia-
mor vem de íora, vem do
povo em geral. Pode-se dizer
que ela só vê a educação na
sua dimensão pedagógica,
faltando-lhe capacidade para

visualizar a dimensão politi-
ca e a dimensão econômica
de que o problema inegável-
mente se reveste. Dai a ne-
cessidade de uma renovação
dos quadros dessa máquina e,
ao mesmo tempo, de assegu-
rar-se maior estabilidade ao
responsável político pelo se-
tor, que é o Ministro de Es-
tado da Educação e Cultura.
Pois se, no nível departamen-
tal, a imobilidade tem sido a
regra que conserva nos cargos
de direção os mesmos funcio-
nários por dez, vinte e até
trinta anos. de 1961 a 1966
nove titulares ocuparam a
pasta, o que representa a mé-
dia de oito meses de perma-

nência de cada ministro na
pasta.

Com exceção dos ministros
do período final do Governo
João Goulart que usaram, de
má-fé, a máquina adminis-
trativa como instrumento de
subversão e corrupção, todos
os outros não tiveram condi-
ções para dinamizá-la, mas,
ao contrário, foram por ela
deglutidos num processo que
já se tornou rotina no pa-
norama da educação no Pais.

Aspectos políticos
e econômicos

3. Antes de examinar os

'

dados numéricos em que se
exprime a profundidade dos
problemas da educação, con-
vém recordar:

a) Durante os últimos 80
anos, o Governo federal tem
tentado viver na falsa posi-
ção de que o desenvolvimen-
to econômico e social pode
ocorrer, em pleno século 20,
sem um sério esforço nacio-
nal no campo da educação.
A natureza específica dos
problemas educacionais tem
permitido posição contempo-
rizadora: as crises que ex-
plodem têm recebido soluções
de superfície e de duração
efêmera. Por Isso mesmo, os
males se tornaram crônicos:

v*
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infiltração política e greves
estudantis; clamor dos exce-
dentes, filas para acesso á cs-
cola etc.

b) Não hil quem deixe, en-
tretanto, de reconhecer que o
processo de desenvolvimento
econômico c social está na
direta dependência da forma-' 
ção do capital humano; que
os recursos humanos são par-
te dos recursos econômicos
da sociedade, embora não
compreendidas no âmbito do
que se pode chamar a civill-
zação material; que embora
o País tenha contado histò-
ricamente, no passado, com
a apropriação de capital
humano externo, através de
um saldo favorável obtido
pela imigração de mão-de-
obra de todos os níveis, tor-
nam-se inadiáveis medidas
sérias para acelerar a íor-
mação de capital humano in-
terno. O Pais precisa de
mão-de-obra de melhor qua-
lidade, em maior quantidade,¦-. no menor prazo de tempo
possível. E isso só pode acon-

4' tecer através da educação bá-

4 
sica do povo (grau primário)
e da formação de níveis mé-

/ dio e superior. Pode-se con-
cluir que a escassez de fe-
cursos humanos qualificados'nos três níveis é lncompatt-
vel com o propósito nacional
de desenvolvimento. As téc-

_• nicas de produção da era in-
. dustrial apresentam novos

tipos de tarefas que exigem
mão-de-obra com um prepa-
ro inexistente no Brasil. Essa
contradição, agravàndo-se no
tempo, estrangulará o pro-
cesso de desenvolvimento-

c) Do ponto-de-vista poli-
tico, o baixo grau de eficiên-
cia da íôrça de trabalho náo
somente é inconciliável com
o desenvolvimento material,
como acarreta tensões sociais

j no campo- da formação e do
destino democrático do Bra-
sil. Não há como falar em
democracia sem falar em jus-
tiça social. Náo há jus-
tiça social sem iguajdade de
oportunidades educacionais
para todos. Somente pela
educação se poderá interrom-
per a maldição da cadeia
histórica que através de ge-
rações tem feito da pobreza
um triste legado hereditário.
Ê pela obra da educação que
se poderá construir uma de-
mocracia em termos concre-
tos, demonstrando, graças à
escílla, que o íilho de pais po-
bres não se tornará necessá-
riámente um homem pobre.
É deflagrando uma nova po-
litica educacional que se po-
dera propor ao povo, com de-
sassorribro, o preparo de uma

j . nora geração e "aos pais a
garantia de que se está tra-
balhando • pelo fututro de
seus filhos", em termos de
igualdade de oportunidades e
de justiça social. E essa co-
locação o povo entende, acei-
ta e aplaude. Daí a impor-
tância política do problema
educacional que até agora
não foi olhado de frente,
com o declarado objetivo de
propor ao País levantar o seu
nível geral de eficiência, ele-
var o padrão qualitativo do
trabalho, tendo como meta a
produção de capital humano
capaz de enfrentar, nas pró-
ximas décadas, as tarefas
Impostas pela civilização fun-
dada na ciência e na tecni-
logia.

É preciso ter sempre pre-
sente que, ao contrário do
que pensam os distraídos ln-
curávels, estamos no final do
século 'XX e que, para o
Brasil como Nação, não está
longe o ano 2000. O desafio
teria de ser colocado em têr-

mes de uma nora abcliçãt>
da escravatura, pela não é
difícil demonstrar que, no
mundo de hoje, a forma mo-
derna de escravidão é o anal-
íabetismo, a ignorância.
Êsse conteúdo político do
programa educacional parece
ser hoje mais facilmente
compreendido pelo povo do
que tem sido pelos Governos,
entendido que só através do
acesso ã escola adquire con-
teúdo social concreto a idéia
(que é de todos e vive no ar)
de igualdade entre os ho-
mens. Nem haverá necessi-
dade de referir o que acon-
teceu, no decorrer dêste sé-
culo, no Japão, na Alemã-
nha, na União Soviética, pa-
ra apenas citar esses exem-
pios. Em suma: está genera-
lizada a idéia de que, sendo
múltiplos os fatores do de-
senvolvimento econômico e
social, todos eles têm sua
origem no homem.

4. O setor educacional tra
fatos e em números. Quan-
tificação dos problemas.

Os dados que se seguem não
constituem segredo nem novl-
dade. Mas o País precisa que
eles sejam muito divulgados e,
sobretudo, conhecidos na sua
dinâmica. Os números valem
aqui pela sua ordem de gran-
deza para podermos comparar
o muito que temos de popu-
lação em crescimento e a pe-
quenez dos serviços educacio-
nais de que o Pais dispõe para
enfrentar o fututro. Que sere-
mos daqui a 30 anos: uma Na-
ção moderna ou uma horta
humana em proliferação de-
sordenada?

As estatísticas brasileiras
são insuficientes. As que va-
mos ver agora resultam de
um trabalho de compilação
rheri tório. São dados reco-
lhidos pelo Diagnóstico Pre-
liminar de Educação elabora-
do pelo Escritório de Pesqui-

. sa Econômica Aplicada do
Ministério do Planejamento
e Coordenação Econômica,
como parte dos trabalhos re-
íerentes ao Plano Decenal.

Embora a opinião pública
já esteja hoje — fustigada
pelos íatos — bastante aler-
tada para o assunto, é pre-
ciso divulgar dados e nume-
ros. Estou persuadido de
que as granães mazelas da
nossa vida educacional pre-
cisam atravessar uma íase
critica e analítica em que se-
jam quantificadas e qualifi-
cadas não como teoria peda-
gógica, mas como realidade
social concreta.

Não basta sabermos que as
coisas vão mal no terreno do
ensino. Precisamos, para sa-
ber como melhorá-las, co-
nhecer quanto, como e onde
elas vão mal. Educação é um
processo natural. Não é ape-
nas obra dos Governos por-
que é obra da Nação inteira.

£ como Nação, dotada de
capacidade de se contemplar
a si mesma com objetividade
e espírito crítico, que preci-

. saremos encarar o sistema
educacional. - brasileiro- como
uma sobrevivência cultural do
passado, fruto de outras ida-
des que já passaram. É pre-
ciso transformar o quadro
sob pena de entrar em es-
trangulamento o desenvolvi-
mento social e econômico do
País.

Embora todos saibam disso,
haverá um.rendimento social

. maior se a deflagração de
uma nova política educacio-
nal puder ser acompanhada
e amparada pela opinião pú-
blica. Trata-se, em suma, de

generalizar a tomada de refas a empreender. A na-
consciência do estado em que cjona lidade não tem maior
o País se encontra e das ta- desafio.

A população do Brasil
Faixas Etárias 19?? 18G5 1866

7 a 11 anos ' 10 00T.7 10 909.3 11233,6
7 a 14 anos (*) ....' 15 300.0 16 688,2' 17 163,9
15 a 21 anos 10 290,3 11 217,3 11 540,4
População geral 74 351,8 81050,1 83 334,6
Ta:;a de crescimento anual -

a .3,5% 4 169'3
!(») Faixa da obrigatoriedade escolar de acordo com a nova

Constituição Federai.

CONCLUSÃO: A população na .faixa da obrigatoriedade
escolar representa mais de 1/5 da popula-
ção do País.

Ensino primário (1962)

Unidades escolares 105 433
Matricula inicial (1)  8 517 607

7 363 747
274 500

98 000, sendo:
Matricula efetiva (2)
Corpo docente -,-
Prédios escolares (3) 

construídos para escolas  43 000
com água encanada  17 000
com luz  22 000
com esgotos  21 000
com 4 salas ou mais  10 000

i(l) — Matrícula no inicio do ano letivo.
(2) — Matrícula no fim do ano letivo.
(3) — Prédios recenscados.

NOTAS: 1) A deserção escolar imediata (diferença entre
matricula inicial e matrícula efetiva) é da ordem de 14%.

2) Menos de 50% dos prédios escolares existentes foram
construídos para escolas.

3) Cerca de 80% das escolas primárias têm apenas uma
sala de aula. '

ENSINO PRIMÁRIO SEGUNDO DEPENDÊNCIA
ADMINISTRATIVA

Escolas:
Dependências N.« de Escolas Professores

Federal :... 482 1 061
Estadual  46 023 175 636
Municipal  49 516 62 908

96 021
Particular  9 412 34 895

105 433 274 500

NOTA — O Poder Público estadual e municipal é res-
ponsável por mais de 90% das escolas primárias do País.
Corpo docente:

Total de •professores primários  274 500
com curso normal  156 785
sem curso normal (leigos) ... 117 715

NOTA: Mais de 42% dos professores primários não têm
formação especifica, o que impõe o treinamento intensivo dos
docentes leigos e a ampliação das escolas normais (de 1.° e
2.° ciclos) no País, de modo a permitir a elevação dos índices
de aproveitamento escolar do aluno.

O aluno e o aproveitamento escolar no Ensino Primário:
Reprovações  41.4',
Deserção imediata 14%

3. Deserção ao longo do curso primário 82%
4. Matricula do Ensino Primário Supletivo (para

maiores de 14 anos e adultos) corresponde a
324 000 alunos ou 5% das do Ensino Primário
Comum 5%

•5. Aprovações em exame de admissão em 1964 .... 54%
NOTA: De cada 100 alunos que Ingressam na 1.» série, so

18 chegam à 4.* série, o que representa elevadíssimo índice de
evasão escolar.
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Déficit escolar em 1962:

População de 7 a 14 anos  15 309 000
Matricula efetiva na escola primária ..v^r;.".';. 7 363 000
—'Déficit aparente '.....' 

" 7 9460ÒO
O déficit baixa se tomada a faixa

etária de 7 a 11 anos  10 007 700
— Déficit aparente  2 634 700

NOTA: Considerando-se a faixa etária de 7 a 11 anos,
verifica-se que mais de 25% da população brasileira na idade
da obrigatoriedade escolar não está indo à escola.

Distribuição percentual da matricula primária, segundo-
a dependência administrativa:

• Federal .%  menos de 1%
Estadual 63%
Municipal 24%
Particular 12%

NOTA: O Poder Público estadual e municipal mantém
87% dos alunos de curso primário.

19,5% 16,3% 26,1% 30,5% 34,8%
12,4% 14,0% 20,0% lfi,2% 19,4%
27,7% 24,2% 28,9% 35,5% 40,4%
57,0% 49,8% 53,0% 58,8% 61,3%
48,0% 47,0% 52,1% 52,0% 57,8%
51,0% 46,0% 64,0% 71,0% 70,0%
59,0% 56,0% 65,0% 71,0% 74,0%
42,0% 46,0% 58,0% 58,0%' 67,0%
41,0% 42,0% 54,0% 53,0% 77,0%
33,0% 39,0% 41,0% 35,0% 47,0%

Ensino médio (I)
1. Crescimento do 10-n a lfifilí ft taxa cumulativa

anual de 9,2%
2. Do 1959 a mun, a matrícula passou dc

1 100 000 a 2 150 00(1, (|llftH() 100%
3. Unidades cSCOlai.;0S Oírl 1008 0 196
4. MatrlÒUlli IlilÒlÜI cm 1088  2 154 430

a) secundário 73% — l 663 000
b) técnico comercial 14% — 288 000
c) técnico ihdu.ti.lal ;i% — 70 000
d) técnico agrícola <)'¦/„— 12 000
d.) normal 10% ~ 220 000

d) — Números c pòrçontagpnfl arredondados,
NOTAS: 1) O ensino secundário, (|ii« condu/, normalmente A-

formação dc nivel superior, absorve a grande maioria doii
alunos.
2) A matrícula nos ramos técnicos dò ensino médio riflo
c compatível com a.s necessidade/» de técnicos dn nível ln-
termediário impostas pelo desenvolvimento industria] o
agricola.

Acesso ao ensino superior:

PERCENTAGEM DE APROVAÇÃO EM VESTIBULARES
Faculdades 1960 1961 1962 1963 1964

Engenharia
Medicina 
Arquitetura
Ciências Econ
Direito 
Farmácia
Filosofia 
Odontologia
Veterinária :
Agronomia

NOTA: Os baixos índices de aprovação nos vestibulares às
Escolas- de Engenharia e Medicina explicam, em parte, a
escassez de profissionais destes dois ramos no Pais.

Ensino superior (1964)
N.° de Matr. Docen-

escolas inicial tes

Administração Pública e Privada 19 2 610 330
Àgrímensüra 39 24
Agronomia 19 3.878 713
Arquitetura 10 2 488 540
Artes Domésticas 103 46
Artes Liberais 118 2 236 932
Biblioteconomia 13 790 147
Ciências Econ., Contábeis e Atuariais 101 15 183 2 063
Diplomacia 13 22
Direito 68 31371 1835
Educação Física 14 937 428
Enfermagem 35 938 1 183
Engenharia e Geologia 114 21246 6 950
Estatística 424- 48
Farmácia 23 2 320 699
Filosofia, Ciências e Letras 607 32 894 6 969
Higiene e Saúde Pública 145 305
Jornalismo 16 1 265 251
Medicina 42 14 540 3 479
Museolcgia . . . 73 12
Odontologia 40 5 946 1 628
Polícia Civil 197 71
Química Industrial 52 (2)
Serviços de Transporte 16
Serviços Sociais 33 2 834 729
Urbanismo 33 43 29
Veterinária 12 1 516 354

TOTAL  1309 144 281 29 803

(1) A diferença entre matricula inicial e a matrícula efetiva
é quase nula (.2 a 3%).

(2) Incluídos em Engenharia.
NOTAS: 1) Cerca de 50% dos alunos de nivel superior

fazem cursos de Direito, Filosofia e Ciências Sociais.
2) A relação docente/aluno (em média, 4 alunos por do-

cente') é bastante baixa, o que evidencia baixo índice de apro-
veitamento do professorado do nível superior.

3) £ praticamente nula a evasão escolar nos cursos supe-
riores.

Dependência admiiiistrativa

Escolas Matrículas Docentes

Poder Públi-
co 732— 56% 89 104— 627o 20 163— 65%

Farticular . 577— 44% 55 177— 38% 10 709— 35%

Total  1309 — 100% 144 281 — 100% 30 872 — 100%

ENSINO SUPERIOR E ALGUNS TIPOS DE ATIVIDADE
ECONÔMICA

A — Atividade de saúde
Medicina

Ano Escolas Corpo Docente Matrícula efetiva

1945 12 830 6 500-
1904 41 3 600 14 200

NOTA: Em vinte anos o número de escolas multiplicou-se
por 3,4 enquanto o número de alunos pouco mais que dobrou
apenas.

Enfermagem
Ano Escolas Corpo Docente Matricula efetiva

1055 31 1 059 1 567
1084 34 997 911

NOTA: Verifica-se declínio das matrículas, a ponto de o
número dc professores exceder o de alunos.

B — Engenharia Civil, Engenharia Especializada, Quími-
ca, Arquitetura (10 anos — 1954 a 1963).

1. Engenharia Civil
Ano Escolas Corpo Docente Matricula efetiva

1954 15 776(1955) 5 357
1903 23 1 589 4 357

2. Engenharia Especializada

Ano Escolas Corpo Docente Matricula efetiva

1954 19 1031(1955) 1839
1963 29 2 137 3 622

3. Química
Ano Escolas Corpo Docente Matricula efetiva

1954 13 522 (1955) 543
1963 16 948 1 430

4. Arquitetura e Urbanismo
Ano Escolas Corpo Docente Matricula efetiva

1954 278 (1955) 1 614
1963 12 569 2 311

C — Ensino de Direito (1945 a 1964)
Ano Escolas Corpo Docente Matricula efetiva

1945  21 466 6 370
1956  38 900 19 700
1964  60 1 770 30 800

D — Ciências Econômicas, Contábeis Atuariais
Ano Escolas Corpo Docente Matrícula efetiva

1945 28 440 2 300-
1955 63 1 165 4 500
1964 101 2 600 16 000

B — Filosofia, Ciências e Letras
Unidades

Ano Escolares Corpo Docente Matrícula efetiva

1945 ...: 13 134 779
19:5 168 1 537 4 729
1964 485 6 333(1963) 29 109

NO^AS: 1) Impõe-se verificar o custo por aluno nos di-
ferentes ramos ío ensino superior, a fim de permitir a a£o-
cão de medidas que aumentem os índices de aproveitamento
econômico das Instalações e do pessoal docente.

21 A elevada percentagem dos alunos matriculados em cur-
sos de Direito, Filosofia e Ciências Sociais indica a necessida-
de de medidas que incentivem o ingresso em outras carreiras
de nível superior indispensáveis ao desenvolvimento econômi-
co do País.

Programas de pós-graduação (1964)
Bolsas e auxílios fornecidos pela CAPES (no estrangeiro)

Bolsas Auxílios
Engenharia, Arquitetura e Urbanismo .... 40
Humanidades is
Agronomia e Veterinária , 5
Medicina, Biologia etc. ..........._,..\í;..> _ .20
Física e Matemática 6. 15
Ciências Sociais •. 17

Total  13 H5
Total geral  I28

Bolsas fornecidas pelo Conselho Nacional de Pesquisa
No Brasil  547
No estrangeiro  60 .

Total  607
NOTA: Urge expandir e coordenar os programas da CAPES

e do Conselho Nacional de Pesquisas e entre estes dois órgãos
e o sistema universitário, a fim de obter-se melhor rendimen-
to na formação do scientific man-power do Brasil.

Ensino primário deve ser
orientado para economia

i

A recuperação do atraso, na educação bási-
ca do povo exige uma corajosa atitude para
acelerar o programa de implantação da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nas
principais áreas urbanas e adjacentes dos gran-
des centros, mediante:

1. Verificação da população de 7 a 11 e
de 7 a 14 anos de cada área (municípios e dis-
tritos).

2. Verificação da população escolarizada e
déficit escolar existente nessas áreas.

3. Verificação da renda per capita ou de
outro Índice que permita estabelecer relação
entre os municípios estudados e, por íim, esco-
lhidos. Levar em conta o orçamento estadual e
o municipal e respectivas dotações para educa-
cação e para o ensino primário especificamente.
Esses dados prévios devem ser traduzidos em
fórmulas impressas a preencher para determi-
nar as características dos centros ou áreas e
tratar em regime intensivo visando a dar rea-
lidade social ao que a Lei de Diretrizes e Bases
determina.

4. Escolhidas as áreas de ação, promover
a expedição dos decretos e regulamentos da
educação primária compulsória por parte dos
Estados, nos termos da lei.

5. Promover a expedição, na época pró-
pria (outubro ou novembro) de edital de cha-
mada da população escolar. Conferir prestigio
e até promoção ao programa. Frisar as ana-
logia* entre o Serviço Militar e o regime de
educação obrigatória.

6. Organizar a expedição, pelos Estados e
Municípios, de Atestados ou Certificados de
Isenção, conforme a lei prevê.

7. Tornar viável (mediante auxilio íe-
deral se necessário) a execução anual do cen-
so escolar a ser realizado nela administração
estadual de ensino nas áreas definidas.

8. Verificar, em conseqüência, a vlablll-
dade de, com fundamento no censo, instituir
a fiscalização da obrigatoriedade escolar por
agentes estaduais e municipais, embora admi-
tida a expedição generosa de atestados de isen-
ção nos primeiros anos.

9. Planejar complementaçâo substancial
da remuneração do magistério primário com re.
cursos federais, mediante convênio com os Es-
tados. Investir no magistério primário.10. Verificar a situação exata da execução
da Lei do Salário-Educação, adotando medidas
contra as isenções fraudulentas ou contrárias
ao espirito da lei.

NOTA: Atravé3 das medidas sintetizadas
acima nos itsns 5 a 8, teremos o dimensiona-
mento da deserção escolar e, sobretudo, os ins-
trumentos para exercer sôbre ela atuação local.
11. MAGISTÉRIO PRIMÁRIO

£ indispensável planejar em detalhe medi-
das de expansão, melhoria qualitativa e aperfel-
çoamento constante do magistério primário, de-
vendo-se para isso:

a) Expandir os cursos de formação de pro-
fessôres primários em nivel ginasial ou cole-
glàli conforme o caso. Nas áreas em que íôr ca-
bível, mobilizar os alunos das universidades
para ministrar cursos intensivos de treinamen-
to do professorado leigo;

b) Ativa.r o programa de treinamento in-
tensivo do professorado leigo criando estimu-
los de ordem social e-até financeira, encaran-
do êsse programa como melo adequado de pro-
mover a educação de adultos.

c) estudar o problema de transporte na .
Zona Rural. Financiar transporte e jamais ad-
quirir veículos;

d) elaborar e distribuir manuais para o
professor primário, especialmente os leigos;

e) promover a elevação do salário real do
magistério primário, adotando critérios objett-
vos ou Índices baseados no custo de vida da
região.

12. MATERIAL ESCOLAR:
¦ a) Planejar aumento substancial e macl-

ço de material* escolar primário a ser distri-
biiído indistintamente ãos alunos de escolas pú-
bllcas (e particulares, nas zonas pobres);

b) Planejar a melhoria qualitativa e a re-
lativa padronização do material a ser doado
pelo Governo federal aos Estados e munici-.
pios;

c) Aumentar a produção e distribuição de
material escolar. Rediscutir a suposta conve-
niêucia econômica de o Ministério da Educação
ser dono de máquipas e produtor, êle próprio,
do material escolar. Corrigir essa posição, se
necessário para expandir o consumo.

d) Criar o lápis escolar, a borracha esco-
lar, o caderno escolar etc., com a indicação
impressa ostensiva;

e) Estudar a viabilidade e conveniência
tíe íazer o mesmo com o livro escolar de ni-
vel primário;

f) Estudar financiamento externo para o
material escolar primário;

13. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
(MERENDA):

a) Planejar Investimento substancial no
programa de alimentação na escola primária.
£ o maior programa de saúde. Dar conteúdo
prático ao objetivo: "Criança na escola prima-
ria não passa fome";

b) Replanejar os Serviços de Alimentação
Escolar do MEC;

c) Estudar aumento da ajuda externa em
espécie: Aliança para a Pas; .excedentes agri-
colas: convênios internacionais com permuta
de excedentes agrícolas para expansão da me-
renda escolar na América Latina, em progra-

mas específicos da educação primária para dar-
cumprimento aos acordos de Punta dei Este e
de Santiago do Chile;

d) Estudar processos de industrialização
da merenda escolar do ponto-de-vista médico
(nutrição) técnico e econômico.

14. A UNIÃO E OS ESTADOS:

a) Atuação, coordenada da União no cam-
po do ensino primário, nos termos previstos pe-
la Lei de Diretrizes e Bases, para exercer dc
íato "ação supletiva nos limites das deficlên-
cias locais", compreendendo:

1) Ação sôbre o discipulado.
2) Ação sóbre o- magistério. .

,3) Ação para melhoria de instalações e
equipamento escolares (prédios e material dl-
dático).

4) Expansão da Merenda Escolar.
5) Verificação da destinação e da aplica-

ção de recursos estaduais e municipais relati-
vos ao ensino primário..

6) Medidas tendentes a dar eficiência ao
trabalho escolar, inclusive quanto ao aprovei-
tamento do espaço e à psrnisnSncia do pro-

#Í2ssor por maior períedo de tempo diário na
escola.

15. REFORMA DO CONTE."DO DA
EDUCAÇÃO PRIMARIA:

Respeitada a autonomia dos Estados e a
descentralização consagrada na Lei de Dire-
trizes e Bases, articular:

a) Reuniões periódicas, gerais ou regio-'
nais, de Secretários de Educação e corpos téc-
iitòçs dos Estados, visando a melhorar o pró-
prio conteúdo do ensino primário.

b) Discutir os critérios de promoção anual
dos alunos e exam\sar a conveniência da ado-
çâo da promoção progressiva, levado em conta
o nível técnico do magistério de cada região
é a percentagem do professorado leigo. Con-
cluir pela adoção de medidas tendentes a redu-
zir os altos índices de reprovação e de evasão.

c) Revisão dos programas estaduais da
escola primária definindo os fins a atingir.
Evitar o desenraizamento. Não padronizar. Res-
peitar a vida local.

d) Modernização e melhoria do conteúdo
do Ensino Normal de nivel ginasial e colegial,
através de reuniões nas capitais dos Estados
para favorecer as medidas práticas e as re-
íórmás que se demonstrarem necessárias.

c) Ainda quanto à formação e .treina-
mento de magistério primário, articular e fi-
nanciar assistência técnica que pode ser pres-
tada pelos Estados mais adiantados aos^menos
desenvolvidos, através de bolsas e estágios (nas
duas direções). Encarar esse programa como
instrumento de solidarização da escola prima-

ria brasileira no terreno técnico sem desres-
peitar a autonomia dos Estados e o regime de
descentralização dos serviços de educação.

16. CONSTRUÇÕES ESCOLARES:

Elaborar, para os municípios em pauta,
plano' de construções escolares:

1) Pré-fabricadas para atender a zonas
de grande expansão da matrícula.

2) De alvenaria para construção em pra-
zos médios de 180 dias.

3) Generalizar a escola primária de cinco
salas, prevendo rodízio de folga semanal.

Critérios básicos de um
programa de alfabetização

jovens e, adultos
de

Além das medidas que se impõem para
apressar no País o ritmo de implantação da
Lei de Diretrizes e Bases no ensino primário
que acolhe a faixa etária de 7 a 14 anos (ou
7 a 11 anos) nas principais áreas urbanas do
País (chamada da população escolar para ma-
tricula, providências relativas à obrigatoriedade
escolar, distribuição dos alunos por niveis de
ensino, promoção automática e amplo programa
de alimentação escolar), é indispensável pro-
gramar, em termos práticos, a recuperação edu-' 
cacional dos jovens, analfabetos ou semi-anal-
íabetos, com idade entre 14 e 21 anos, me-
diante:

1. DESCENTRALIZAÇÃO DO TRABALHO

O Ministério da Educação não deverá íazer
diretamente o trabalho:

a) Entreg-írá recursos aos Estados para ft
deflagração executiva: dará auxilio na propor-
ção em que o Estado, dentro dos limites, rela-
tivos do seu potencial econômico, também des-
pender recursos. É Importante não estimular a
inércia, como vem ocorrendo com a aplicação
do Plano Nacional de Educação.

b) Dispensará, prioritariamente, maior
ajuda aos centros urbanos e áreas de maior
concentração populacional. Preferencialmente
atenderá às Capitais dos Estados e, num se-
gundo estágio, as zonas de menor densidade
de população. E indispensável partir da me-
Ihor situação para a mais difícil e desenvolver
o plano progressivamente no tempo, de acordo
com dados objetivos.

2 CARACTERÍSTICAS GERAIS
DE UM PROGRAMA

a.) Programa de execução a curto prazo,

visando, de Imediato, à melhoria da mão-de-
obra com repercussão qualitativa no mercado
de trabalho.

b) O programa destinado a indivíduos Jo-
vens ou. quase adultos que, náo tendo rece-
bido educação básica, representam íôrça de
trabalho de nivel baixo deverá deixar de lado
aspectos formais de teoria pedagógica, objeti-
vando:

1) Reduzir o tempo de permanência na es-
cola e anressar o ritmo de aprendizagem;

2) Encaminhar os mais amadurecidos « os
mais capazes para estágios mais avançados;

3) Permitir a uma faixa etária da íôrça
do trabalho que estava ^aproveitada na st-
tuação atual participar mais adequadamente
das atividades produtivas.

c)' Além da rede escolar das várias de-
pendências administrativas (escolas federais,
estaduais, municipais e particulares) o progra-
ma deverá mobilizar meios e recursos sociais
que até agora não participam do esforço de
construir o capital humano do País. Examinar,
pois, a viabilidade de engajar no programa as
Forças Armadas, as organizações religiosas, as
associações de classe e entidades capazes de
ajudar o programa.

d) O programa, preparado para uma po-
pulação definida, poderá ser planejado em têr-
mos de conjugação de. um curso primário in-
tensivo com uma nítida orientação para ativi-
dades economicamente representativas.

e) O programa deverá ter encadeamento
com o ensiiio médio, podendo conduzir ao de-
senvolvimento de cursos dos tipos já estudados
para a Guanabara: ginásio fundamental e ls?
ciclo noturno em dois anos. Também poderá
ser conjugado com os ginásios orientados pa-
ra o trabalho — Já com um plano de exe-
cução.

f) O programa conte, para sua execução
com os recursos dos saldos não aplicados dos
Fundos Nacionais de Ensino Primário e Médio,
de acordo com o que dispõe o Decreto número
57 895, de 28-2-66, que cuida do ensino pri-
mário fundamental comum ministrado as pes-
soas analfabetas demais de dez anos.

É importante, para esclarecer os proble-
mas do ensino primário, coligir e analisar:

1.. Resumo do Plano Complementar — MEC
— 1966.

2. Parecer n.° 239 do Conselho Federal de
Educação, que esclarece e conceitua o Plano
Complementar, define suas metas progressivas
e delega ao DNE sua execução.

3. Anteprojeto do programa de Erradica-
ção do Analfabetismo, apresentado pelo DNE.

4. Decreto que cria a Comisáo Nacional de
Alfabetização c Educação Assistemátich.

5. Coligir a legislação existente sôbre pro-
blemas de alfabetização no País.
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Expansão do ensino médio
pede investimento maciço

No mundo de*hoje, uma nação que ali-
menta o legítimo projeto de seu desenvolvi-
mento social e econômico, e que aspira a orga-
nizar uma sociedade democrática, tem seus ob-
jetivos presos à,, expansão dò seu ensino de
grau médio.

Nas escolas de nível médio é que se pro-
cessa, na sociedade industrial, a distribuição
da Juventude pelos setores da atividade pro-
dutiva, compreendendo desde a formação da
mão-de-obra especializada até a de técnicos
de nivel superior.

Esse desafio torna-se ainda mais Impera-
tivo nas regiões onde se acelera, com caráter
irreversível, o processo simultâneo de Indus-
tralização e urbanização, Dependem da es-
colarlzaçáo pos-elementar as possibilidades de
transferência de grupos de indivíduos de se-
tor primário, de baixa renda per capita, para
os setores secundário e terciário, de maior
produtividade e mais alta renda individual.

Politicamente, a escola de grau médio 11-
bera a mobilidade social ascendente e cons-
titui garantia efetiva de uma estrutura social
verdadeiramente democrática. Em uma frase
direi que o objetivo consiste em promover jus-
tiça social em face da Escola e, através da
Educação, na sociedade.

O Brasil terá que atender às exigências
da justiça social e também âs do mercado de
trabalho, organizando-se para, através da edu-
cação de nível médio, promover condições de
vida democráticas e oferecer mão-de-obra ca-

o clima permitir. É o contrário disso que tem
paz para a produção. Não há outro caminho
para abrir aos jovens de todos os estratos so-
ciais as oportunidades de participação no pro-
cesso de criação de riqueza e bem-estar.

O ensino médio foi o que mais sofreu com
o engavetamento, durante 15 anos, da Lei
de Diretrizes e Bases. O Ministério da Edu-
cação assumiu, na época, querendo ou nfio, a
responsabilidade de impedir a escola brasilei-
ra de nascer e crescer, com naturalidade. Obri-
gava tôdas as crianças que ousavam chegar ao
ginásio a aprender latim aos 11 anos, como
se Isso tivesse alguma coisa a ver com a Rc-
ligião, a Prddução ou a Cultura. Assim oram
eles docemente teabeçudos, como disse alguém.

Debaixo do olhar suspeitaso do Ministério,
sempre alarmado com o País que quer apren-
der, o ensino médio dobrou sua matricula nos
últimos seis anos. Passou a barreira dc dois
milhões de alunos, dos quais 80% estilo no
curso ginasial. Ê neste ciclo, encarado como
prosseguimento natural do curso primário, quo
o Brasil precisa fazer maciços investimentos.
Mas deve evitar, sob tôdas as formas, o cha-
mado "saber inerte" que não condira o ho-
mem à ação c, sobretudo, no plano das Ins-
taJações escolares, as obras suntuiirias, luxuo-
sas ou que, sob qualquer aspecto, levem ao
desperdício de recursos. Temos que admitir,
por exemplo, escolas com piso de cimento onde

o clima permitir. 15 o contrário rllsso que tem
acontecido, .sobretudo, no viuno do ensino in-
dustriaí, ondo vicejam alguns elefantes bran-
eus.

As Indicações quo so Beguem constituem
exemplos de providências simples, inspiradas
no espirito pratico parti acelerar a expansão
do ensino médio, em particular dc nível gina-
hIrI, modliuue phMicJnmviHo dc medidas quo
podem ser desencadeados Klinultftnenmento
onde. for possível. Assim o Brasil precisa:

ti uumeiilur a produtividade dns esco-
lu.s otlclals dotirmi niódlo pelo melhor apro-
veltamenlo do espaço escolar e do pessoal
docente o iulmlnlM.r<i.'l.lvo:

a> luimoiitiu. o número de saias dos gíná-
slos públicos Ja oxlstcnirs, através do obras
de custo relativamente baixo, fazendo crescer
as prédios sempre <tu<_ houver condições den-
tio da conveniência do ensino;

ü) tuiuwiüiir a çôdò de ginásios públicos
estaduais, Instalando uovii.s unidades em edi-
ílòica Já oxlslt-nii>s, mediante; obras de adap-
(ação;

4) planejar e dar Inicio fi construção de
edifícios escolares para nível médio, fixando
certo número de projetos básicos. Estudar a
conveniência da pré-ltibrlciição pnra um pra-
zo Inicial e deflagrar, desde logo. a constru-
çáo em alvenaria, prevendo a utilização, neste
caso, do materiais locais c levando em conta
as condições gerais do adaptação da arqui-
tetura no melo físico c social;

5) examinar a dotação anual de cada Es-
tado destinada à construção escolar de nível
médio. Conjugar essas dotações com a dota-
ção federal destinada aos Estados. Fazer a
avaliação global dos recursos e a avaliação dos
recursos por Estado, para construções. Isso
quanto ã base física de prédios e instalações;

0) além da expansão inadiável da ma-
tricula na rede de estabelecimentos mantidos
pelo poder público, é indispensável diversificar
a« condições de acesso à escola;

7) criar, assim, o Sistema Nacional dc
Bôlsas-de-Estudo para expandir as modalida-
des de financiamento da educação, conforme
manda a Lei de Diretrizes e Bases, que prevêregime de custeio total ou parcial de estudas;

8) aumentar a dotação federal para bôl-
sas e estimular os Estados que fizerem o mes-
mo nos seus orçamentos, graduando, anual-
mente, através dos 'Cotfcelhos Estaduais de
Educação, os quantitativos globais destinados a

1) bolsas de custeio parcial de estudos;
2) bolsas de custeio total de estudos;
3) bolsas de reembolso, isto é, financia-

mento dentro de prazo variável nunca supe-
rior a quinze anos;

9) articular o Sistema Nacional de Bôl-6as-de-Estudos de grau médio, de modo a com-
preender as bolsas do PEBE do Ministério doTrabalho c também as bolsas a serem instl-
tuidas, segundo amplo programa de estímulo
o ser desenvolvido na área privada, incluindo
empresas, firmas, entidades e associações;

10) desenvolver programa de motivaçãodo esforço nacional de escolarizacáo da po-pulaçuo até 14 anos. pelo menos.Promover a melhoria qualitativa do en-sino médio em geral, mediante:
D medidas que permitam a adequação daformação de nível médio às variadas modali-dades de mao-de-obra requerida pela comuni-dade a que a escola serve;
2) formalização do ginásio fundamentalcomum de dois anos, tronco comum a todosos ramos do nível médio, portanto, sem dife-renciação;
3) reforma das Faculdades de Filosofia

para dar sentido mais prático ao treinamen-to de professores de.grau médio em nível su-perior, tornando nítida a distinção desse ob-
jetivo em relação ao de pesquisa científicade alto nível. Conceber a formação do pro-fessor de grau médio sobretudo visando à for-mação do professor de nivel ginasial (maisde 80% da população escolar de grau médioestão nos ginásios).4) criação do curso ginasial com a du-ração de dois anos para maiores de 17 anose funcionamento noturno, nos moldes do pa-recer aprovado pelo Conselho Estadual de Edu-cação da Guanabara;

5) o funcionamento de ginásio fundamen-tal de dois anos em localidades que não pos-Buam ginásio algum e por prazo determinadoou como anexos de escolas primárias para aten-der a menores de 14 anos.

Falta de planejamento é
ameaça às universidades

1. A Universidade ou a Escola isolada
oficial é, de modo geral, concebida como rc-
partição, e não como unidade produtora de
recursos humanos de alto nível, cujos produtos
são os graduados. O professor, em geral, con-
sidera-se antes de tudo, um funcionário e rão
um líder de uma equipe de trabalho com ob-
Jetivos e responsabilidades definidas.

2. Não se implantou, como sugere a LSI
de Diretrizes e Bases, o estudo comparativo da
produtividade de cada unidçde e do conjunto,
nem se implantaram critérios objetivos de ana-

, Use qualitativa do ensino ministrado.
3. De um modo geral, mas sobretudo nos

Cursos Jurídicos, de Ciências Econômicas a
nos de Filosofia, permanece alta a taxa de si-
•mulação e complacência recíproca de profes-
sores e alunos, numa conspiração tácita con-

tra a elevação dos níveis de eficiência do en-
sino, como exemplificam as greves estudantis
consentidas.

4. É regra geral o regime de tempo par-
ciai e. a curta permanência na escola de pro-
fessôres e alunos.

5. Pouca orientação ao estudante.' 6. Pouca ou nenhuma pesquisa, salvo ex-
ceções.

7. Ausência de planos, ou planos de última
hora, em geral mal pensados, mal formulados
e pior executados.

8. Baixo Índice de crescimento das diplo-
mações nos últimos 20 anos.

9. Ausência de planejamento da utiliza-
ção do espaço escolar, gerando, na general!-

dade, capacidade ociosa de pessoal, de prédios
e equipamentos (caso da Ilha do Fundão e de
algumas universidades).

10. Baixo número de alunos por profes-
sor, determinando baixo aproveitamento do
corpo docente, não compensado pelo aprimo-
ramento qualitativo do ensüio.

11. Ao contrário do que ocorre nos níveis
primário e médio, a evasão no ensino superior
é qua.se nula. Quase todos se diplomam

12. A concentração anômala de universi-
tários nos Cursos de Direito e Ciências Sociais
provém de tradições de um Brasil já ulirapas-
sado, em flagrante e crescente contradição com
as exigências do desenvolvimento econômico,
pois desloca recursos humanos das carreiras
técnicas. Gera-se um círculo vicioso, que podeser resumido nos termos seguintes: a) pressão

social; b) expansão sem planejamento; c) di-
plomações excessivas; d) bacharelismo; e) ina-
daptação profissional; f) frustração; g) ten-
soes sociais. É urgente converter as energias,
que buscam nesses ramos de ensino uma ga-rantia de statais social, em preparo profissio-nal efetivo: promover outras carreiras de maior
interesse econômico e'social (porém pouco pres-tigiosas) e desestimular preconceitos sociais
e regalias econômicas do bacharelismo.

13. Ausência de planos acerca do cresci-
mento do ensino superior. Novas escolas e fa-
culdades geradas ao sabor de influências poli-ticas locais ou de natureza episódica e pessoal.14. Somente depois de 1904 surgiu a
preocupação com a Beforma Universitária queestá prestes a ser implantada. Sem entrar no
mérito do seu conteúdo, a Reforma da Univer-

sidade brasileira é Irreversível, objetivando:extinguir a crise anual (crônica) dos excetlcn-tes, expandir os ramos das atividades de Saú-de, Engenharia Civil e Especializada, Química,Agronomia e treinamento do magistério de ní-vel médio. Isso como programa mínimo ime-diato e sem referir as finalidades múltiplas daUniversidade no piano do Saber e da Cultura.•15. Reestruturação das Faculdades de Fi-losofia, tendo em vista que a formação de ma-
giítério de nível médio (sobretudo ginasial) áobjetivo urgente do País e diferente da in-vestigação científica, literária ou filosófica de
alto nível. Não haverá como expandir o en-
sino de grau médio sem dilatar os meios deformação de professores cuja escassez é noto-ria, sobretudo de Matemática, Fisica, Químicae Inglês.

Técnicos e cientistas
precisam de incentivos

Assistência técnica. Imigração e emigração.
Treinamento profissional em serviço.

1. O capital humano é fator essencial do
processo de desenvolvimento econômico e social.

2. Conseqüentemente, a formação do equi-
pamento humano deve ser planejada como par-
te integrante dos recursos econômicos indispen-
sáveis ao desenvolvinmento da civilização ma-
terial e cultural.

3. Devem ser consideradas as seguintes vias
de obtenção de capital humano:

a) formação de capital humano interno,
através do ensino formal e do treinamento pro-
fissional;

b) apropriação de capital humano externo
(saldo entre imigração e emigração) a que se
deve somar os programas de assistência técni-
ca externa;

c) capacitação no trabalho, através da

acumulação da experiência, como forma de trei-
namento constante que a vida proporciona.'Custo: tempo e aptidão.

IMIGRAÇÃO E EMIGRAÇÃO
DE MÃO-DE-OBRA

1. O país que recebe imigrantes automàtl-
camente incorpora capital humano, sem que o
aumento da íôrça de trabalho tenha represen-
tado dispêndio na infância e juventude.

2. A atual tendência decrescente da imi-
gração conduz o País ao Imperativo de ampliar
a formação dos seus próprios recursos huma-
nos, sem contar mais coni as levas de imigran-
tes.

3. Por outro lado a emigração representa
fuga de capital humano, evasão de recursos
humanos nacionais.

4. No caso Importa o brain-drain, a ida
para o estrangeiro, de cientistas e técnicos de

nível superior. Trata-se de um êxodo não quan-
tificado até agora, mas que representa em cada
indivíduo dupla perda: a do técnico de alto
nível e a do educador real ou potencial queele representa em relação à formação de novos
especialistas.

5. Devem ser considerados, no caso, três
categorias:

a) 'os que emigram durante sua formação
superior e se completam no estrangeiro;

b) os que vão se especializar no exterior e
não voltam;

O os cientistas e técnicos que emigram jáfeitos.
6. Há paises receptores, receptores-doado-

res e doadores. Os EUA são os únicos nítida-
mente receptores de uma migração constante de
cieutistas e técnicos provindos de tôdas as par-tes do mundo. No 2.° grupo situam-se: Inglater-

ra, França, Alemanha, Itália e talvez Japão e
Canadá, No 3.° grupo estão os países subdesen-
volvidos, de ciência e tecnologia incipientes, com
universidades arcaicas ou obsoletas nos seus mé-
todos de ensino. Outras causas são a falta de
mercado de trabalho e a falta de Instrumental
de trabalho e de livros.,Em conseqüência ge-
ram-se formas de cultura alienadas da reali-
dade nacional, de que é exemplo típico o expert
nacional' que se torna funcionário internacional
e permanece íora. Pesquisas em curso sobre
evasão de cientistas brasileiros nos últimos 15
anos indicam que cerca de 261 pesquisadores te-
riam emigrado.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MAO-DE-OBRA

1. A assistência técnica pode:
a) cobrir parte do déficit eventual do País;

b) aumentar a capacidade do sistema edu-
cacional de produzir mais gente qualificada.

2. Para que a assistência técnica seja efl-
caz impõe-se programação articulada com o pia-
no de educação do País, o qual por sua vez
deve basear-se nas diretrizes de absorção da
mão-de-obra, nos seus variados níveis. É Indis-
pensável o apoio de órgãos de pesquisa de mer-
cado de trabalho.

3. A assistência técnica é provida:
a) pela permanência temporária de perito

ou professor estrangeiro;
b) pela oferta a nacionais de bôlsas-de-

estudo no exterior (formação geral, pesquisa,
treinamento ou especialização).
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Estamos todos presentes Na ante-sala'da Universidad» Aqui começa a politizarão

Problema de excedentes
prejudica a faculdade

1. Consideração prévia: os dados e as es-
tatísticas disponíveis acerca do ensino superior
são menos dignos de íé, aparentemente, do queos dados relativos aos níveis primário e médio.
Sem abandoná-los, mas para verificar sua exa-
tidão e corrigi-los quando cabível, impõe-se: j

2. Promover em prazo curto, para analisa
crítica e comparativa, debaixo de critérios uni-
formes, em quadros impressos a preencher sob
a responsabilidade do diretor, em cada unidade
escolar de grau superior, os seguintes levanta-
mentos:

a) levantamento do espaço escolar em m2
das áreas de ensino, de administração, de cir-
culação e outras, como auditórios, pátios, áreas
livres;

b) levantamento do tempo escolar útil em
horas diárias ou semanais de atividade escolar,
por cadeira, departamento e escola. Obter o
produto do número de docentes por 13 horas
de atividade para obter o total semanal legal
(ou teórico?). Pesquisa de pessoal e tempo
ocioso;

c) levantamento do equipamento escolar,
adotando-se critérios próprios em cada tipo de
ensino para organizar cadastro do material di-
dático e administrativo de uso permanente. Ado-

tar critérios próprios para o material de con-
sumo;

d) levantamento do investimento de capi-
tal em edifícios, Instalações e aparelhamento es-
colar. •

3. Estabelecer relação entre os dados re-.
sultantes desses levantamentos da estrutura ff«jf
sica e de pessoal de cada unidade com o nú-
mero verificado de:

a) alunos matriculados por série e no to-
tal; ,

b) pessoal docente por categoria: cátedra-
ticos, adjuntos, auxiliares de ensino, instrutores,
monitores etc;

c) pessoal não docente por categoria (a
uniformizar onde isso não estiver ocorrendo).

. 4. Estabelecer subseqüente relação paraobter:
a)
b)
c)
d)

sino:
e) média de alunos por m2 da área total

da unidade:
í) previsão da matricula no ano seguinte.
5. Levantar ainda o número de diploma-

média de alunos por docente;
média de alunos por série:
média de a'.unos por turma;
média de alunos por m2 da área de en-

ções da unidade escolar nos últimos 20, 10 ou 5
anos, conforme a data de sua fundação.

6. Elaborar programa visando à extinção
dos excedentes no ensino superior:

a) a solução do problema dos excedentes
terá que ser buscada visando a absorver todos
os excedentes a curto prazo e extinguir o caso
dos excedentes em tôdas as suas formas de re-
percussão, educacional, econômica e política; -

j b) a extinção dos excedentes terá que ser
encontrada, utilizando-se os dados resultantes
dos levantamentos já indicados, através de me-
didas práticas, deflagradas simultaneamente,
para obter a elevação rápida dos Índices de
produtividade do ensino superior em relação ao
seu custo, mediante :

1) .„produtiva utilização do espaço escolar
(extinção da capacidade ociosa de prédios e
instalações);

2) produtivo aproveitamento do tempo es-
colar dos corpos docente, discente e administra-
tivo;

3) produtiva utilização do equipamento es-
colar e material didático;

c) o ajustamento a um melhor nível de
produtividade dí espaço escolar e do pessoaldocente e administrativo disponíveis terá que

ser feito através de um conjunto de medidas
práticas e realistas encadeadas para vencer as
resistências provindas de hábitos e vícios ca-
racterísticos da atividade universitária e ali-
mentados pela rotina e a tradição;

d) verificados os resultados obtidos com as '
providências acima indicadas (aproveitamento
de capacidade ociosa de espaço e pessoal), de-
vem ser adotadas medidas complementares
para atender a casos isolados, realizando-se:

1) obras de acréscimo de imóveis já exis-
tentes, de custo relativamente baixo, sempre
que a previsão da procura indicar e que os ter-
renos e condições locais permitirem;

2> instalação de anexos de unidades em
edifícios já existentes, mediante obras de adap-
tação de custo baixo;

3> planejar para casos extremos (e lm-
prováveis) a conclusão, em regime de urgén-
cia, de obras atualmente em andamento de ro-
tina lentíssima.

e) medidas práticas, simples e realistas po-
dem ser adotadas em relação ao equipamento
escolar e didático através de:

1) levantamento do material de ensino
exigente e seu relacionamento com a previsão
da matricula para o ano subseqüente, de modo

a permitir verificação do déficit de material
previsível em face do aumento da matricula;

2) em face desses dados verificar os esto-
quês de material de outras unidades e, por fim,
as dotações orçamentárias do ano em curso
para, a tempo, promover a aquisição do mate-
rial comprovadamente necessário ao auipento da
matrícula.

f) conclusões acerca do programa de ex-
tinção de excedentes:

1) realizar em cada unidade e manter de-
pois, em continuidade, a previsão anual:

a) das inscrições para concurso de habill-

das aprovações em vestibular;
da matricula (em expansão anuaB.

.., prever para o ano subseqüente, consubs-
tanciadas em orçamento-programa, as necessi-
dades de :

a) espaço escolar;
bí pessoal docente e administrativo;
c> equipamento escolar e material didático.
3. Esse conjunto de providências terá que

ser deflagrado articuladamente, com prazos pre-
vistos em cronograma e objetivos a serem al-
cançados cm datas predeterminadas.

tação;
b)
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JJroiocoto' de Muenas Aires
Jornal do Brasil, domingo, 5-3-67, Cad. Especial — 5

No encerramento da Terceira
Conferência Interamericana Extra-
ordinária, foi aprovada a nova'Carta da OEA, que ficou conhecida
sob o título de Protocolo de Bue-
nos Aires.

«MaBMgBMa___B__________B
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Os Estados Membros da Orga-
nização dos Estados Americanos re-

presentados na Terceira Conferência
Interamericana Extraordinária,
CONSIDERANDO:

Que a Carta da Organização dos
Estados Americanos, assinada em

JT .tá cm 1948, consagrou o pro-
to de conseguir uma ordem do
e de justiça, promover a solida-
ade entre os Estados America-

: ; intensificar sua colaboração e
ofender sua soberania, sua integri-

úade territorial e sua independen-
.•ia;

Que a Segunda Conferência In-
teramericana Extraordinária, rea-
lizada no Rio de Janeiro em 1965,
declarou que é imprescindível impri-
mir ao Sistema Interamericano nô-
vo dinamismo e que é imperioso mo-
dificar a estrutura funcional da
Organização dos Estados America-
nos, bem como consignar na Carta
novos objetivos c normas a fim de
y.^ over o desenvolvimento cconô-

*! -. social e cultural dos povos do
;.: tente e acelerar o processo do

vação econômica; e
íe é indispensável reafirmar a

ide dos Estados Americanos de
... seus esforços na tarefa solida-

.», e permanente de conseguir con-
•ões gerais i.e bem-estar que as-

•jgurem aos seus povos uma vida
¦ligna o livre,

CONVIERAM NO SEGUINTE:
ARTIGO I

A Primeira Parte da Carta da Orga-
nização dos Estados Americanos será
constituída pelos Capítulos I a IX, in-
clusive, de acordo com os Artigos II a
X do presente Protocolo

ARTIGO II
O Capítulo I, intitulado Natureza e

Propósitos, será constituído pelos atuais
Artigos 1 e 4, sem modificações, salvo
gue. o Artigo 4 passará a ser Artigo 2.

ARTIGO III
O Capítulo II, intitulado Princípios,

íèrà constituído pelo atual Artigo 5, sem
¦odificações, salvo que passará a ser

¦rrtigo 3.
ARTIGO IV

Será incorporado um nôvo Capítulo
III, Intitulado Membros, o qual será
constituído pelos Artigos 4 a 8, inclusive.
Os atuais Artigos 2 e 3 passarão a ser
Artigos 4 e 5, respectivamente. Os no-
vos Artigos 6, 7 e 8 terão a seguinte re-
dação;

Artigo 6
Qualquer outro Estado Americano in-

dependente que queira ser membro da
Organização deverá manifestá-lo me-
diante nota dirigida ao Secretário-Ge-
ral, na qual seja consignado que está
disposto a assinar e ratificar a Carta da
Organização, bem como a aceitar todas
èi.\ obrigações inerentes à condição de
Mçmbro, em especial as referentes à se-
gujrança coletiva, mencionadas expres-
saliente nos Artigos 27 e 28.

Artigo 7
•A Assembléia-Geral, após recomen-

dnçáo do Conselho Permanente da Or-
gr nização, determinará se é procedente
a' .orizar o Sécretárlo-Geral a permitir
q ¦¦ o Estado solicitante assine a Carta
e á aceitar o depósito do respectivo ins-
itriimento de ratificação. Tanto a reco-
mçndação do Conselho Permanente co-
mj a decisão da Assembléia-Geral re-
qui. erão o voto afirmativo de dois tei1-
ços los Estados Membros.

Artigo 8
O Conselho Permanente não formu-

larâ nenhuma recomendação, nem a As-
sembléia-Geral tomará decisão alguma
sôbre pedido de admissão apresentado
por entidade política cujo território es-
teja sujeito, total ou parcialmente e em
época anterior à data de 18 de dezem-
bro de 1964, fixada pela Primeira Con-
ferência Interamericana Extraordinária,
a litígio ou reclamação entre país extra-
continental e um ou mais Estados.Mem-
bros da Organização, enquanto não se
houver posto fim à controvérsia median-
te processo pacífico.

ARTIGO V
O Capitulo III, Intitulado Direitos e

Deveres Fundamentais dos Estados, pas-
sara a ser Capítulo IV, com o mesmo ti-
tulo e constituído pelos atuais Artigos

t6 a 19, inclusive, os quais passarão a ser
Artigos 9 a 22, respectivamente; entre-
tanto, a referência aos Artigos 15 e 17
no atual Artigo 19, que passará a ser
Artigo 22, será modificada para Artigos
18 e 20.

ARTIGO VI
j O Capítulo' IV, intitulado Solução Pa-

.Jflça de Controvérsias, passará a ser
i '.tulo V, com o mesmo título e cons-
,í.uí;'.o pelos atuais Artigos 20 a 23, in-
olusive, os quais passarão a ser Artigos
23a 26, respectivamente.

ARTIGO VII
O Catltulo V, intitulado Segurança

Coletiva, passará a ser Capítulo VI, com
o mesmo titulo e constituído pelos atuais
Artigos 24 e 25, os quais passarão a ser
Artigos 27 e 28, respectivamente.

ARTIGO VIU
O Capitulo VI, Intitulado Normas

Econômicas, será substituído por um Ca-
pítulo VII, com o mesmo título e cons-
tituido pelos Artigos 29 a 42, inclusive,
com a seguinte redação:

Arügo 29
Os Estados Membros, inspirados nos

princípios de solidariedade e cooperação
interamericanas, comprometem-se a unir

' seus esforços no sentido de que impere
no Continente a justiça social e de que
seus povos consigam um desenvolvimen- •
to econômico dinâmico e harmônico, co-
mo condições indispensáveis para a paz
e a segurança.

Artigo 30
Os Estados Membros comprometem-

.. a mobilizar seus próprios recursos na-
ais humanos e materiais, mediante
ramação adequada, e reconhecem

importante agir dentro de uma es-
irá interna eficiente, como condi-

_ fundamentais para seu progresso
, ômlco e social e a fim de alcançar

na cooperação interamericana eficaz.
Artigo 31

A fim de acelerar seu desenvolvimen-
to ejonômlco e social, de acordo com
euas próprias peculiaridades e processos
e dentro da estrutura dos princípios de-
mocráticos e das instituições do Sistema
Interamericano, os Estados Membros
convém em envidar seus maiores esfor-
ços no sentido de alcançar as seguintes
ijietas 'àsicas:

a) Aumento substancial e auto-sus-
tentado do produto nacional per capita;

b) Distribuição equitativa da renda
nacional;

c) Sistemas tributários adequados e
eqüitat-vos;

d) Modernização aa vida rural e re-
formas que conduzam a regimes eqüi-
tativos e eficazes de posse da terra,
maior produtividade agrícola, expansão
do uso da terra, diversificação da produ-
ção e melhores sistemas para a indus-
trialização e comercialização de produ-
tos agrícolas, e fortalecimento e amplia,
ção dos meios para alcançar esses fins;

e) Industrialização acelerada e diver-
sificada, especialmente de bens de ca-
pitai e intermédios;

f) Estabilidade de nível dos preços
internos em harmonia com o desenvol-
vimento econômico sustentado e com a
consecução da justiça social;

g) Salários justos, oportunidades de
emprego e condições de trabalho aceita-
veis para todos;

h) Rápida erradicação do analfabe--
tismo e ampliação, para todos, das opor-
tunidades no campo da educação;

i) Defesa do potencial humano me-
diante ampliação e aplicação dos moder-
nos conhecimentos da ciência médica;

j) Alimentação adequada, especial-
mente mediante aceleração dos esforços
nacionais no sentido de aumentar a
produção e disponibilidade de alimentos;

k) Habitação adequada para todos oa
setores da população;

1) Condições urbanas que proporcio-
nem oportunidades de vida sadia, pro-
dutiva e digna;

m) Promoção da iniciativa e dos in-
vestiraentos privados em harmonia com
a ação do setor público, e

n) Expansão e diversificação das ex-
portações.

Artigo 32
A fim de alcançar os objetivos esta-

belecidos neste capítulo, os Estados
Membros comprometem-se a cooperar
entre si com o mais amplo espirito de
solidariedade interamericana, na medi-
da em que o permitam seus recursos e
de acordo com suas leis.

Artigo 33
Para alcançar o mais breve possível

um desenvolvimento equilibrado e sus-
tentado, os Estados Membros convém em
que os recursos postos à, disposição, pe-
riòdicamente, por cada um deles, de acôr-
do com o artigo anterior, devem ser for-
necidos em condições flexíveis e em apoio
aos programas e aos esforças nacionais
e multinacionais empreendidos com o
objetivo de atender às necessidades do
país que receba a assistência, dispensan-
do-se especial atenção aos paises relati-
vãmente menos desenvolvidos.

Procurarão também, em condições se-
melhantes e para fins semelhantes, co-
operação financeira e técnica de fontes
extracontinentais e das instituições in-
ternacionais.

Artigo 34
Os Estados Membros devem envidar

todos os esforços no sentido de evitar
políticas, ações ou medidas que tenham
sérios efeitos adversos sôbre o desenvol-
vimento econômico e social de outro Es-
tado Membro.

Artigo 35
Os Estados Membros convém em bus-

car, coletivamente, solução para os pro-
blemas urgentes ou graves que possam
apresentar-se quando o desenvolvimen-
to ou estabilidade econômicos de qual-
quer Estado Membro se virem sèrlamen-
te afetados por situações que não pude-
rem ser solucionadas pelo esforço dêsse
Estado.

Artigo 36
Os Estados Membros difundirão en-

tre si os benefícios da Ciência e da
Tecnologia, promovendo, de acordo com
os tratados vigentes e as leis nacionais,
o intercâmbio e o aproveitamento dos
conhecimentos científicos e técnicos.

Artigo 37
Os Estados Membros, reconhecendo

a estreita Interdependência que há en-
tre o comércio exterior e o desenvol-
vimento econômico e social, devem en-
vidar esforços, individuais e coletivos, a
fim de conseguir:

a) A redução ou abolição, por par-
te dos países importadores, das barrei-
ras alfandegárias e não alfanderárias
que afetam as exportações dos membros
da Organização, salvo quando tais bar-
reiras se aplicarem a, fim de diversifi-
car a estrutura econômica, acelerar o
desenvolvimento dos Estados Membros
menos desenvolvidos e intensificar seu
processo de integração econômica, ou
quando se relacionarem com a seguran-
ça nacional ou com as necessidades do
equilíbrio econômico;

b) A manutenção da continuidade
do seu desenvolvimento econômico e so-
ciai, mediante:

Melhores condições para o co-
mércio de produtos básicos por meio de
ocnvãnios internacionais, quando fo-
rem adequados; de processos ordenados
de comercialização que evitem a per-
turbação dos mercados; e de outras
medidas destinadas a promover a ex-
pansão de mercados e a obter receitas
seguras para os produtores, fornecimen-
tos adequados e seguros para ós I con-
sumidores, e preços estáveis que sejam
ao mesmo tempo recompensadores para
os produtores e eqültativos para os con-
sumidores;

II Melhor cooperação internacional
no setor financeiro e adoção de outros
meios para atenuar os efeitos adversos
das acentuadas flutuações das recei-
tas de exportação que experimentem os
países exportadores de produtos bási-
cos; e

III Diversificação das exportações
e ampliação das oportunidades de ex-
portação dos produtos manufaturados e
semimanufaturados de países em de-
senvolvimento, mediante a promoção e
o fortalecimento das instituições e me-
didas nacionais e multinacionais esta-
belecidas para êsse efeito.

Artigo 38
Os Estados Membros reafirmam o

princípio de que os países de maior
desenvolvimento econômico, que em
acordos internacionais de comércio fa-
çam concessões em beneficio dos paises
de menor desenvolvimento econômico
no tocante à redução e abolição de ta-
rifas ou outras barreiras ao comércio
exterior, não devem solicitar a êstes
países concessões recíprocas que sejam
incompatíveis com seu desenvolvimen-
to econômico e com suas necessidades
financeiras e comerciais.

Artigo 39
Os Estados Membros, com o objeti-

vo de acelerar o desenvolvimento eco-
nômico, a integração regional, a ex-
pansão e a melhoria das condições do
seu comércio, promoverão a moderni-
zação e a coordenação dos transportes
e comunicações nos países em desen-
volvimento e entre os Estados Mem-
bros.

Artigo 40
Os Estados Membros reconhecem que

a integração dos países em desenvolvi-
mento do Continente constitui um dos
objetivos do Sistema Interamericano e,
portanto, orientarão seus esforço, e to-
marfto as medidas necessárias no sen-
tido de acelerar o processo de integra-
ção com vistas à consecução, no mais
breve prazo, de um mercado comum la-
tino-amerleano.

Artigo 41
Com o objetivo de fortalecer e ace-

lerar a integração em todos os seus as-
pectos, os Estados Membros comprome-
tem-se a dar adequada prioridade à ela-
boração e execução de projetos multina-
cionais e a seu financiamento, bem
como a estimular as instituições econô-
micas e financeiras do Sistema Intera-
mericano a que continuem dando seu
mais amplo apoio às instituições e aos
programas de integração regional.

Artigo 43
Os Estamos Membros convém em qua..

a cooperação técnica e financeira, ten-
dente a estimular os processos de inte-
gração econômica regional, deve basear-
se no principio do desenvolvimento har-
mônico, equilibrado e eficiente, dlspen-
sando especial atenção aos países de
menor desenvolvimento relativo, do
modo que constitua um fator decisivo
que os habilite a promover, com seus
próprios esforços, o melhor desenvolvi-
mento de seus programas de infra-es-
trutura, novas linhas de produção e a
diversificação de suas exportações.

ARTIGO IX
O Capitulo VII, intitulado Normas

Sociais, será substituído por um Ca-
pitulo VIII, com o mesmo título e cons-
tituido pelos Artigos 43 e 44, com a se-
guinte redação:

Artigo 43
Os Estados Membros, convencidos de

que o homem somente pode alcançar a
plena realização de suas aspirações den-
tro de uma ordem social justa, acompa-
nhada de desenvolvimento econômico «
de verdadeira paz, convém em envidar
os seus maiores esforços na aplicação
dos seguintes princípios e mecanismos:

a,) Todos os seres humanos, sem
distinção de raça, sexo, nacionalidade,
credo ou condição social, têm direito ao
bem-estar material e a seu desenvol-
vimento espiritual em condições de 11-
berdade, diginidade, igualdade de opor-
tunidades e segurança, econômica;

b) O trabalho é um direito e um
dever social; confere dignidade a quem
o realiza e deve ser exercido em condi-
ções que, compreendendo um regime de
salários justos, assegurem a vida, a saú-
de e um nível econômico digno ao tra-
balhador e sua família, tanto durante

. os anos de atividade como na velhice,
ou quando qualquer circunstância o pri-
ve da possibilidade de trabalhar;

c) Os empregadores e os trabalhado-
res, tanto rurais como urbanos,, têm o
direito de se associarem livremente pa-
ra a defesa e promoção de seus interès-
ses, inclusive o direito de negociação
coletiva e o de greve por parte dos tra-
balhadores, o reconhecimento da perso-
nalidade jurídica das associações e a
proteção de sua liberdade e indepen-
dência, tudo de acordo com a respec-
tiva legislação;

d) Sistemas e processos justos e efl-
cientes de consulta e colaboração entro
os setores da produção, levada em con-
ta a proteção dos interesses de tôda a
sociedade;

e) O funcionamento dos sistemas
de administração pública, bancário e de
crédito, de empresa, e de distribuição e
vendas, de forma que, em harmonia
com o setor privado, atendam às neces-
sidades e interesses da comunidade;

f) A incorporação e crescente partici-
pação dos setores marginais da popu-
lação, tanto das zonas rurais como dos
centros urbanos, na vida econômica, so-
ciai, cívica, cultural e política da na-
ção, a fim de conseguir a plena inte-
gração da comunidade nacional, o ace-
leramento do processo de mobilidade
social e a consolidação do regime de-
mocrático. O estímulo a todo esforço
de promoção e cooperação populares
que tenha por fim o desenvolvimento e
o progresso da comunidade;

g) O reconhecimento da importãn-
cia da contribuição das organizações
tais como os sindicatos, as cooperativas
e as associações culturais, profissionais,
de negócios, vicinais e comunais para s_
vida da sociedade e para o processo de
desenvolvimento;

h) Desenvolvimento de uma política
eficiente de previdência social; e

i) Disposições adequadas a fim de
que todas as pessoas tenham a devida
assistência legal para fazer valer seus
direitos.

Artigo 44
Os Estados Membros reconhecem

que para facilitar o processo da- inte-
gração regional latino-americana éne-
ccõsário harmonizar a legislação social
dos países em desenvolvimento, espe-
cialmente n. setor trabalhista e no dá
previdência social, a fim de que os di-
reitos dos trabalhadores sejam igual-
mente protegidos, e convém em envidar
os maiores esforços com o objetivo de
alcançar essa finalidade.

ARTIGO X
O Capitulo VIII, intitulado Nor-

maé Culturais, será substituído por
iun Capitulo IX, intitulado Normas sô-
bre a Educação, a Ciência e a Cultura
constituído pelos Artigos 45 a 50 inclu-
sive, com a seguinte redação:

Artigo 45
Os Estados Membros darão primor-

dial importância, dentro dos seus pia-
nos de desenvolvimento, ao estimulo da
educação, da ciência e da cultura, ori-
entadas no sentido do melhoramento
integral da pessoa humana e como fun-
damento da democracia, da justiça so-
ciai e do progresso.

Artigo 46
Os Estados Membros cooperarão

entre si, a fim de atender às suas ne-
cessidades no tocante à educação, pro-
mover a pesquisa cientifica e impul-
sionar o progresso tecnológico. Consi-
deram-se individual e solidàrlamente
comprometidos a preservar e enriquecer
o patrimônio cultural dos povos ame-
ricanos.

Artigo 47
Os Estados Membros empreenderão

os maiores esforços para assegurar, de
acordo com suas normas constitucio-
nais, o exercício efetivo do direito à
educação, observados os seguintes prin-
cipios:

a) O ensino primário, obrigatório
para a população em idade escolar, será
estendido também a todas as outras
pessoas a quem possa aproveitar. Quan-
do ministrado pelo Estado, será gra-
tuito;

b) O ensino médio deverá ser es-
tendido progressivamente, com critério
de promoção social, à maior parte pos-
sivel da população. Será diversificado
de maneira que, sem prejuízo da for-
mação geral dos educandos, atenda <Vs

necessidades do desenvolvimento de
cada pais; e

c) A educação de grau superior se-
rá acessível a todos, desde que, a fim
de manter seu alto raivei, se cumpram
ns normas regulamentares ou acadê-
micas respectivas.

Artigo 48
Os Estados Membros dispensarão

especial atenção à erradicação do anal-
fábetismo, fortalecerão os sistemas de
educação de adultos e de habilitação
para o trabalho, assegurarão a tôda a
população o gozo dos bens da cultura
e promoverão o emprego de todos os
meios de divulgação para o cumprimen-
to de tais propósitos.

Artigo 49
Os Estados Membros promoverão o

desenvolvimento da ciência e da tecno-
logia por meio de instituições de pes-
quisa e de ensino, bem como de pro-
gramas ampliados de divulgação. Con-
certarão de maneira eficaz sua coope-
ração nesses campos e ampliarão subs-
tancialmente o intercâmbio de conhe-
cimentes, de acordo com os objetivos e
leis nacionais e os tratados vigentes.

Artigo 50
Os Estados Membros, dentro do res-

peito devido _ personalidade de cada
um deles, convém em promover o ín-
tercâmbio cultural como meio eficaz
para consolidar a compreensão Intera-
mericana e reconhecem que os progra-
mas de integração regional devem ser
fortalecidos mediante estreita vincula-
ção nos setores da educação, da ciên-
cia e da cultura.

ARTIGO XI
A Segunda Parte da Carta será

constituída pelos Capítulos X a XXI,
inclusive, de acordo com os Artigos XII
a XVIII do presente Protocolo,

Artigo 48
Os Estados Membros dispensarão

especial atenção à erradicação do anal-
fábetismo, fortalecerão os sistemas de
educação de adultos e de habilitação
para o trabalho, assegurarão a tôda a
população o gozo dos bens da cultura
e promoverão o emprego de todos os
meios de divulgação para o cumprimen-
to de tais propósitos

Artigo 49
Os Estados Membros promoverão o

desenvolvimento da ciência e da tecno-
logia por meio de instituições de pes-
quisa e de ensino, bem como de pro-
gramas ampliados de divulgação. Con-
certarão de maneira eficaz sua coopera-
ção nesses campos e ampliarão subs-
tancialmente o intercâmbio de conheci-
mentos, de acordo com os objetivos e
leis nacionais e os tratátios vigentes.

Artigo 50
Os Estados Membros, dentro do res-

peito devido à personalidade de cada
um deles, convém em promover o in-
tercâmbio cultural como meio eficaz
para consolidar a compreensão intera-
mericana e reconhecem que os progra-
mas de integração regional devem ser
fortalecidos mediante estreita vincula-
ção nos setores da educação, da ciência
e da cultura.

ARTIGO XI
A Segunda Parte da Carta será

constituída pelos Capítulos X a XXI,
inclusive, de acordo com os Artigos XJI
a XVIII do presente Protocolo.

ARTIGO XII
O Capítulo IX, intitulado "Dos

órgãos", passará a ser Capítulo X, cora
.0 mesmo título e constituído pelo Ar-
tigo 51, com a seguinte redação:

Artigo 51
A Organização dos Estados Ameri-

canos realiza os seus fins por intermé-
dio:

a) da Assembéla Geral;
b) da Reunião de Consulta dos MI-

nlstros das Relações Exteriores;
c) dos Conselhos;
d) da Comissão Jurídica Interame-

ricana;
e) da Comissão Interamericana de

Direitos Humanos;
f) da Secretaria-Geral;
g) das Conferências Especializadas;

e
_0 dos Organismos Especializados.
Poderão ser criados, além, dos pre-

vistos na Carta e de acordo com suas
disposições, os órgãos subsidiários, or-
ganismos e outras entidades que forem
julgados necessários.

ARTIGO XIU
O Capitulo X, intitulado A Con-

ferência Interamericana, será substi-
tuído por um Capítulo XI, intitulado
A Assembléia-Geral, constituído pelos
Artigos 52 a 58, inclusive, com a se-
guinte redação:

Artigo 52
A Assembléia-Geral é o órgão supre-

mo da Organização dos Estados Ameri-
' canos. Tem por principais atribuições,

além das outras que lhe confere a
Carta, as seguintes:

a) Decidir a ação e a política ge-
rais da Organização, determinar a es-
trutura e funções de seus órgãos e con-
siderar qualquer assunto relativo à con-
vivência dos Estados Americanos;

b) Estabelecer normas para a coor-
denação das atividades dos órgãos, or-
ganismos e entidades da Organização
entre si e de tais atividades com as
das outras instituições do Sistema Iu-
teramericano;

c) Fortalecer e harmonizar a co-
operação com as Nações Unidas e seus
organismos especializados;

d) Promover a colaboração, espe-
cialmente nos setores econômico, so-
ciai e cultural, com outras organiza-
ções internacionais cujos objetivos se-
jam análogos aos da Organização dos
Estados Americanos;

e) Aprovar o crçamento-programa
da Organização e fixar as quotas dos
Estados Membros;

f) Considerar ta relatórios anuais
e especiais que lhe deverão ser apre-
sentados pelos órgãos, organismos e en-
tidades do Sistema Interamericano;

g) Adotar as normas gerais quê de-
vem reger o funcionamento da Secreta-
ria-Gral; e

h) Aprovar seu regulamento e, pelo
voto de dois terços, sua agenda.

A Assembléia-Geral exercerá suas
atribuições de acordo com o disposto na
Carta e em outros tratados interameri-
canos.

Artigo 53
¦ A Assembléia-Geral estabelece as ba-

ses para a fixação da quota com que
deve cada um dos governos contribuir
para a manutenção da Organização, le-
vando. em conta a capacidade de pa-
gamento dos respectivos países e a de-
terminação dos mesmos de contribuir
de forma equitativa. Para que possam
6ef tomadas decisões sôbre assuntos or-

çamentárlos, é necessária a aprovação
de dois terços dos Estados Membros.

Artigo 54
Todos os Estados Membros tém di-

reito a fazer-se representar na Assem-
bléia-Geral. Cada Estado tem direito a
um voto.

I
Artigo 55

A Assembléia-Geral reunir-se-á
anualmente na época que determinar o
regulamento e em sede escolhida con-
soante o principio de rodízio. Em cada
período ordinário de sessões serão de-
terminadas, de acordo com o regula-
mento, a data e a sede do período or-
dlnário seguinte.

Se, por qualquer motivo, a Assem-
bléia-Geral não se puder reunir na sede
escolhida, reunir-se-á na Secretaria-Gc-
ral, sem prejuízo de que, se algum dos
Estados Membros oferecer oportuna-
mente sede cm seu território, possa o
Conselho Permanente da Organização
acordar que a Assembléia-Geral se reú-
na nessa sede.

Artigo 56
Em circunstancias especiais e com a

aprovação de dois terços dos Estados
Membros, o Conselho Permanente con-
vocará um período extraordinário de
sessões da Assembléia-Geral.

Artigo 57
As decisões da Assembléia-Geral se-

rão adotadas pelo voto da, maioria abso-
luta dos Estados Membros, salvo nos
casos em que é exigido o voto de dois
terços, de acordo com o disposto na
Carta, ou naqueles que determinar a
Assembléia-Geral, pelos processos re-
gulamen tares.

Artigo 58
Haverá uma Comissão Preparatória

d» Assembléia-Geral, composta de re-
presentantes de todos os Esta.dos Mem-
bros, a qual desempenhará as seguintes
funções:

a) Elaborar o projeto de agenda de
cada período de sessões da Assembléia-
Geral;

b) Examinar o projeto de orçamen-
to-progrania e o de resolução sôbre quo-
tas e apresentar à Assembléia-Geral um
relatório sôbre os mesmos, com as re-¦ comendações que julgar pertinentes; e

c) As outras que lhe forem atribuí-
das pela Assembléia-Geral.

O projeto de agenda e o relatório
serão oportunamente encaminhados aos
governos dos Estados Membros.

ARTIGO XIV
O Capítulo XI, intitulado A Reu-

nião de Consulta dos Ministros das Re-
lações Exteriores, passará a ser Capi-
tulo XII, com o mesmo título e cons-
tituido pelos atuais artigos 39 a 47, in-
clusive, os quais passarão a ser Artigos
59 a, 67, respectivamente.

A palavra programa do atual Artigo
41, que passará a ser Artigo 61, deverá
ser substituída por agenda.

ARTIGO XV
O Capítulo XII, intitulado Do Con-

selho, será substituído pelos Capitu-
los XIII a XVIII inclusive, da seguin-
te forma,: um Capitulo XIII, intitula-
dos Os Conselhos da Organização; Dis-
posições Comuns e constituído pelos
Artigos 68 a 77, inclusive; um Capítulo
XIV, intitulado O Conselho Perma-
nente da Organização, constituído pe-
los Artigos 78 a, 92, inclusive (o atual
Artigo 52 passará a ser Artigo 81, e a
referência no mesmo ao Artigo 43 de-
verá ser modificada para Artigo 63);
um Capítulo XV, intitulado O Conse-
lho Interamericano Econômico e So-
ciai, constituído pelos Artigos 93 a 98,
inclusive; um Capítulo XVI, intitulado
O Conselho Interapiericano de Educa-
çáo, Ciência e Cultura, constituído pe-
los Artigos 99 a 104, inclusive; uma
Capítulo XVII, intitulado A Comissão
Jurídica Interamericana, constituído
pelos Artigos 105 a 111, inclusive; e um
Capítulo XVIII, intitulado A Comis-
são Interamericana d. Direitos Huma-
nos, constituído pelo Artigo 112.

Os Artigos 68 a 80, inclusi >re. e os
Artigos 82 a 112, inclusive,, terão a se-
guinte redação:

Artigo 68
O Conselho Permanente da Organi-

zação, o^Conselho Interamericano Eco-
nômico e Social e o Conselho Interame-
ricano de Educação, Ciência e Cultura
dependem diretamente da Assembléia-
Geral e têm a competência conferida a
cada um deles pela Carta e por outros
instrumentos interamericanos, bem como
as funções que lhes forem confiadas
pela Assembléia-Geral e pela Reunião
de Consulta dos Ministros das Relações
Exteriores.

Artigo 69
Todos os Estados Membros têm di-

reito a fazer-se representar em cada
um dos Conselhos. Cada Estado tem di-
reito a um voto.

Artigo 70
Dentro dos limites da Carta e dos

demais instrumentos interamericanos,
os Conselhos poderão fazer recomenda-
ções no âmbito de suas atribuições.

Artigo 71
Os Conselhos, em assuntos de sua

respectiva competência,, poderão apre-
sentai' estudos e propostas à Assem-
bléia-Geral e submeter-lhe projetos de
instrumentos internacionais e .proposi-
ções com referência à realização de con-
ferências especializadas e - criação,
modificação ou extinção de organismos
especializados e outras entidades in-
teramericanas, bem como sôbre a co-
ordenação de suas atividades. Os Con-
selhos poderão também apresentar es-
tudos, propostas e projetos do instru-
mentos internacionais às Conferências
Especializadas.

Artigo 72
Cada Conselho, em casos urgentes,

poderá convocar, em matéria de sua
competência, Conferências Especializa-
das, mediante consulta prévia com os
Estados Membros e sem ter que re-
correr ao processo previsto no Arti-
go 128.

Artigo 73
Os Conselhos, na medida de suas

possibilidades e com a cooperação da
Secretaria-Geral, prestarão aos Govêr-
nos os serviços especializados que êstes
solicitarem.

Artigo 74
Cada Conselho tem faculdades para

requerer dos outros, bem como dos ór-
gãos subsidiários e dos organismos a
eles subordinados, a prestação, nas suas
respectivas esferas de -competência, de
informações e assessoramento. Poderá
também, cada um dêlcs, solicitar os
mesmos serviços às demais entidades
do Sistema Interamericano.

Artigo 75
Com a prévia aprovação da Assem-

bléia-Geral, os Conselhos poderão criar
os órgãos subsidiários e os organismos
que julgarem convenientes pnra o me-
lhor exercício de suas funções. Se a
Assembléia não estiver reunida, os re-
feridos órgãos e organismos poderão ser

, estabelecidos provisoriamente pelo Con-

selho respectivo. Na composição dessas
entidades os Conselhos observarão, na
medida do possível, os princípios do ro-
dizio e da representação geográfica
equitativa.

Artigo 76
Os Conselhos poderão realizar reu-

niões no território de qualquer Estado
Membro quando o Julgarem convenien-
te e com aquiescência prévia do respec-
tivo Governo.

Artigo 77
Cada Conselho elaborará seu estatu-

to, submetê-lo-á à aprovação da Assem-
bléia-Geral e aprovará seu regulamen-
to e os de seus órgãos subsidiários, or-
ganismos e comissões.

Artigo 78
O Conselho Permanente da Organi-

zação compõe-se de um representante
de cada Estado Membro, nomeado es-
pecialmente pelo respectivo Governo,
com a categoria de embaixador. Cada
Governo poderá acreditar um represen-
tante interino, bem como os suplentes
e assessores que julgar conveniente.

Artigo 79
A Presidência do Conselho Perma-

nente será exercida sucessivamente pe-" 
los representantes, na ordem alfabética
dos nomes em espanhol de seus respec-
tivos países, e a Vice-Presidência, de
modo idêntico, seguida a ordem alfabé-
tica inversa.

O Presidente e o Vice-Presidenta
exercerão suas funções por um período
não superior a seis meses, que será de-
terminado pelo estatuto.

Artigo 80
O Conselho Permanente tomará co-

nhecimento, dentro dos limites da Carta
e dos tratados e acordos interamerica-
nos, de qualquer assunto de que o en-
carreguem a Assembléia-Geral ou a
Reunião de Consulta dos Ministros da..
Relações Exteriores.

Artigo 82
O Conselho Permanente valerá pela

manutenção das relações de amizado
entre os Estados Membros e, com tal
objetivo, ajudá-los-á de maneira efeti-
va na solução pacífica de suas contro-
vérsias, de acordo com as disposições
que se seguem.

Artigo 83
Para auxiliar o Conselho Permanen-

te no exercício de tais faculdades, será
estabelecida uma Comissão Interame-
ricana de Soluções Pacificas, a qual
funcionará como órgão subsidiário do
Conselho. O estatuto da referida Co-
missão será elaborado pelo Conselho o
aprovado pela Assembléia-Geral.

Artigo 84
As partes em uma controvérsia pode-

rão recorrer ao Conselho Permanente
no sentido de obter seus bons ofícios.
Nesse caso, o Conselho terá a faculda-
de de assistir as partes e recomendar
os processos que considerar adequa-
dos para a solução pacífica da con-
trovérsia. *

Se as partes o desejarem, o Presiden-
te do Conselho referirá diretamente -
controvérsia à Comissão Interamerica^
na de Soluções Pacíficas.

Artigo 85
No exercício dessas faculdades, o

Conselho Permanente, por intermédio
da Comissão Interamericana de Solu-
ções Pacíficas ou por qualquer outro
melo, poderá averiguar os fatos rela-
elonades com a controvérsia, inclusive
no território de qualquer das partes,
após consentimento do respectivo Go-
vêmo.

Artigo 86
Qualquer parte em uma controvérsia

no tocante à qual não se ache em tra-
mitação nenhum dos processos pacífi-
cos previstos no Artigo 24 da Carta, po-
dera recorrer ao Conselho Permanente
no sentido de que tome conhecimento
da controvérsia.

O Conselho referirá imediatamente
a solicitação à Comissão Interamerica-
ma de Soluções Pacificas, a qual exami-
mará se a mesma se enquadra na sua
competência e, se o considerar per-
tinente, oferecerá seus bons ofícios ã
outra ou às outras partes. Aceitos ês-
tes, a Comissão Interamericana de So-
luções Pacíficas poderá assistir as par-
tes e recomendar os processos que con-
siderar adequados para a solução pací-
íica da controvérsia.

No exercício dessas faculdades, a
Comissão poderá averiguar os fatos re-
lacionados com a controvérsia, Inclusi-
ve no território de qualquer das par-
tes, após consentimento do respectivo
Governo.

Artigo 87
Caso uma das partes recuse o ofe-

recimento, a Comissão Interamericana
de Soluções Pacíficas limitar-se-á a ln-
formar o Conselho Permanente, sem
prejuízo de que proceda a gestões para
o reatamento das relações entre aa
partes, se estiverem interrompidas, cu
para o restabelecimento da concórdia
entre elas.

Artigo 88
Uma vez recebidas as referidas in-

formações, o Conselho Permanente po-
dera formular sugestões de reaproxima-
ção entre as partes, para os fins do
Artigo 87 e, se o julgar necessário, exor-
tá-las a que evitem a prática de atos
que possam agravar a controvérsia.

Se uma das partes mantiver sua re-
cusa-dos bons ofícios da Comissão In-
teramericana de Soluções Pacíficas ou
do Conselho, êste limitar-se-á a apre-
sentar um relatório à Assembléia- Ge-
ral.

Artlffo 89
O Conselho Permanente, no exercício

de tais funções, tomará suas decisões
pelo voto afirmativo dé dois terças dos
seus membros, excluídas as partes, sal-
vo as decisões que o regulamento au-
torize a aprovar por maioria simples.

Artigo 90
No desempenho das funções relati-

vas à solução pacífica de controvér-
sias, o Conselho Permanente e a Co-
missão Interamericana de Soluções Pa-
cificas deverão observar as disposições
da Carta e os princípios e normas do
Direito Internacional, bem como levar
em conta a existência dos tratados vi-
gentes entre as partes.

Artigo 91
Compete também ao Conselho Per-

manente:
a) Executar as decisões da Assem-

bléia-Geral ou da Reunião de Cônsul-
ta dos Ministros das Relações Exterio-
res cujo cumprimento não haja sido
confiado a nenhuma outra entidade;

b) Velar pela observância das nor-
mas que regulam o funcionamento da
Secretaria-Geral e, quando a Assem-
bléia-Geral não estiver reunida, ado-
tar as disposições de natureza regula-
mentar que habilitem a Seeretaria-Ge-
rrl para o cumprimento de suas fun-
ções administrativas;

(Conclui na 6.a página)
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Protocolo de Buenos Aires
#

(Conclusão da página 5)
c.) Atuar como Comissão Prepara-

tória da Assembléia-Geral nas condi-
ções estabelecidas pelo Artigo 58 'da
Carta', a não ser que a Assembléia-Ge-
ral decida de maneira diferente;

d) Preparar, a pedido dos Estados
Membros e com a cooperação dos ór-
gãos pertinentes da Organização, pro-
Jetos de acordos destinados a promo-
ver e facilitar a colaboração entre a
Organização dos Estados Americanos e
as Nações Unidas, ou entre a Organi-
zação o outros organismos americanos
de reconhecida autoridade internacio-
nal. Esses projetos serão submetidos à
aprovação da Assembléia-Geral;

e) Formular recomendações à As-
eembléia-Geral. sóbre o funcionamento
da Organização • e sôbre a Coordenação
dos seus órgãos subsidiários, organismos
e comissões;

f) Apresentar observações & As-
eembléia-Geral, se julgar conveniente,
sôbre os relatórios da Comissão Júri-
dica Interamericana e da Comissão In-
teramericana de Direitos Humanos; e

g) Exercer as demais funções que
lhe atribui a Carta.

Artigo 92
O Conselho Permanente e a Secre-

tarla-Gerál terão a mesma sede.
Artigo 93

O Conselho Interamericano Eco-
nômico e Social compõe-se de um re-
presentante titular, da mais alta hie-
rarquiai, de cada Estado Membro, no-
meado especialmente pelo respectivo
Governo.

Artigo 9.
O Conselho Interamericano Eco-

nômico e Social tem por finalidade
promover a cooperação entre os países
americanos com o objetivo de conseguir
seu desenvolvimento econômico e social
acelerado, de acordo com as normas
consignadas nos Capítulos VII e Vin.

Artigo 95
Para realizar os seus fins o Con-

selho Interamericano Econômico $. So-
ciai deverá:

a) ítecomendar programas e me-
didas de ação, bem como examinar e
avaliar periodicamente os esforços rea-
lizados pelos Estados Membros;

b) Promover e coordenar todas as
atividades de caráter econômico e social
da Organização;

c) Coordenar suas atividades com
as dos outros Conselhos da Organiza-
ção;

d) Estabelecer relações de coopera-
ção com os órgãos correspondentes das
Nações Unidas e com outras entidades
nacionais e internacionais, especial-
mente no que dia respeito ií coordena-
ção dos programas interamericanos de
assistência técnica; e-

e) Promover, a solução Üos casos
previstos no Artigo 35 da Carta e es-
tabelccer o processo correspondente.

Artigo 9.
O Conselho Interamericano Econô-

mico e Social realizará, pelo menos,
uma reunião por ano, no nível ministé-
rial. Reuntr-se-á, além di,s(so, quan-
do fôr convocado pela Assembléia-Ge*
ral, pela, Reunião de Consulta dos Mi-
nistros das Relações Exteriores, por
iniciativa própria ou para os casos pre-

. vistos no Artigo 35 da Carta.
Artigo 97

O Conselho Interamericano Econô-
mico e Social terá uma Comissão Exe-
cutiva Permanente, composta de um
presidente e, no mínimo, sete outros
membros, eleitos pelo próprio Conse-
lho, por períodos que serão fixados no
seu estatuto. Cada membro terá direi-
to a um voto. Na eleição dos membros,
serão levados em conta, no què íôr
possível, os princípios da representação
geográfica equitativa e do rodízio. A
Comissão Executiva Permanente repre-
senta o conjunto dos Estados Membros
.da Organização.

Artigo 98
A Comissão Executiva Permanente

exercerá as atividades que lhe forem
confiadas pelo Conselho Interamerica-
no Econômico e Social, de acordo com
as normas gerais que forem por êste
estabelecidas.

Artigo 99
- O Conselho Interamericano de Edu-
cação. Ciência e Cultura compõe-se
de um representante titular, da mais
alta hierarquia, de cada Estado Mem-
bro, nomeado especialmente pelo res-
pectlvo Governo.

Artigo 100
O Conselho Interamericano de Edu-

cação, Ciência e Cultura tem por fl-
nalidade promover relações amistosas
e entendimento mútuo entre os povos
da América, mediante a cooperação e
o intercâmbio educacionais, científicos
e culturais entre os Estados Membros,
com o objetivo de elevar o nível cui-
tural de seus habitantes; reafirmar sua
dignidade como pessoas; habilitá-los
plenamente para as tarefas do pro-
gresso; e fortalecer os sentimentos de
paz, democracia e justiça social que
têm caracterizado sua evolução.

Artigo 101
Para realizar os seus fins, o Conse-

lho Interamericano de Educação, Ciên-
cia e Cultura deverá:

a) Promover e coordenar as ati vida-
des da Organização relativas à educa-
ção, à ciência e à cultura;

b) Adotar ou recomendar as medi-
das pertinentes a .fim de dar cumpri-
niento às normas consignadas no Ca-
pítulo IX da Carta;

c) Apoiar os esforços individuais ou
coletivos dos Estados Membros para o
melhoramento e a extensão do ensino
em todos os seus níveis, dedicando es-
pecial atenção aos esforços destinados
ao desenvolvimento da comunidade;

d) Recomendar e favorecer a ado-
çfio de programas educacionais espe-
ciais orientados no sentido da integra-
çáo de todos os setores da população
nas respectivas culturas nacionais;

e) Estimular e apoiar a educação e
a pesquisa científicas e tecnológicas,
especialmente se se relacionarem com" os planos nacionais de desenvolvimento;

í) Estimular o intercâmbio de pro-
Xessôres, pesquisadores, técnicos e es-
tudantes, bem como de materiais do
estudo, e propiciar a celebração de con-
vénios bilaterais ou multilaterais sôbre
a harmonização progressiva dos pia-
nos de estudo em todos os níveis do
ensino e sôbre a validade e eqüivaleu-
da de títulos e diplomas;

g) Promover a educação dos povos
americanos para a convivência interna-
cional e para o melhor conhecimento
des fontes hlstorico-culturais da Amé-

rica a fim de realçar e preservar sua
comunhão de espírito e de destino;

h) Estimular de forma sistemática a
criação intelectual e artística e o in-
tercâmbio de trabalhos culturais e de
manifestações do folclore, bem como as
reduções reciprocas entre as diíeren-
tes regiões culturais americanas;

i) Patrocinar a cooperação e a as-
sistência técnica para a proteção, con-
servação e ampliação do patrimôn'0
cultural do Continente;

j) Coordenar,suas atividades com as
dos outros Conselhos. Em harmonia
com o Conselho Interamericano Eco-
nômico e Social, estimular a articula-
ção dos programas de desenvolvimen-
to da educação, da ciência e da cultu-
ra com os de desenvolvimento nacio-
nal e de integração regional;

k) Estabelecer relações de coopera-
ção com os órgãos correspondentes das
Nações Unidas e com outras entidades
nacionais e internacionais;

1) Fortalecer a consciência cívica
dos povos americanos, como um dos
fundamentos da prática efetiva da de-
mocracia e. do respeito aos direitos e
deveres da pessoa humana.

m) Recomendar os processos per-
tinentes para intensificar a integração
dos países em desenvolvimento do Con-
tinente, mediante esforços e programas
nos setores da educação, da ciência e
da cultura; e

n) Examinar e avaliar periódica-
mente os esforços realizados pelos Es-
tados Membros nos setores da educa-
ção, da ciência e da cultura.

Artigo 103
O Conselho Interamericano de Edu-

cação. Ciência e Cultura realizará, pe-
lo menos, uma reunião por ano, no nl-
vel ministerial. Reunir-se-á, além dis-
so, quando íôr convocado pela Assem-
bléia-Geral, pela Reunião de Cônsul-
ta dos Ministros das Relações Exte-
riores, ou por iniciativa própria.

Artigo 103
O Conselho Interamericano de Edu-

cação, Ciência e Cultura terá luna Co-
missão Executiva Permanente, compôs-
ta de um Presidente e, no mínimo, se-
te outros membros, eleitos pelo próprio
Conselho, por períodos que serão fixa-
dos no seu estatuto. Cada membro terá
direito a um voto. Na eleição dos mem-
bros, serão levados em conta, no que
fõr possível, os princípios da represen-
tação geográfica equitativa e do rodí-
zio. A Comissão Executiva Permanente
representa o conjunto dos Estados Mem-
bros da Organização.

Artigo 104
A Comissão Executiva Permanente

exercerá as atividades que lhe forem
confiadas pelo Conselho Interamerica-
no de Educação, Ciência e Cultura, de
acordo com as normas gerais que fo-
rem por êste estabelecidas.

Artigo 105
A Comissão Jurídica Interamerica-

na tem por finalidade 6ervir de corpo
consultivo da Organização em assun-
tos jurídicos; promover o desenvolvi-
mento progressivo e a codificação do
direito internacional; e estudar os pro-
blemas jurídicos referentes à. integra-
ção dos países, em desenvolvimento do
Continente, bem como a possibilidade
de uniformizar 6uas legislações no qu«
parecer conveniente.

Artigo 106
A Comissão Jurídica Interamerica-

na empreenderá os estudos e trabalhos
preparatórios de que fôr encarregada
pela Assembléia-Geral, pela Reunião
de Consulta dos Ministros das Rela-
ções Exteriores e pelos Conselhos da
Organização. Pode, além disso, levar
a efeito, por sua própria iniciativa, os
que julgar convenientes, bem como su-
gerir a realização de conferências ju-rídicas especializadas.

Artigo 107
A Comissão Jurídica Interamerica-

na será composta de onze juristas na-
cionais dos Estados Membros, eleitos
de listas de três candidatos apresenta-
das pelos referidos Estados, para um
periodo de quatro anos. A Assembléia-
Geral procederá à eleição, de acordo
com um regime que leve em conta a
renovação parcial e procure, na medi-
da do possível, uma representação geo-
gráfica equitativa. Não poderá haver
na Comissão mais de um membro da
me_ma nacionalidade. As! vagas queocorrerem serão preenchidas de acordo
com o mesmo processo.

Artigo 108
A Comissão Jurídica Interamerica-

na representa o conjunto dos Estados
Membros da Organização, e tem a mais
ampla autonomia técnica.

Artigo 109
A Comissão Jurídica Interamerica-

na estabelecerá relações de cooperação
com as universidades, institutos e ou-
tros centros de ensino e com as co-
missões de entidades nacionais e inter-
nacionais dedicadas ao estudo, pesqui-sa, ensino ou divulgação dos assuntos
jurídicos de interesse internacional.

Artigo 110
A Comissão Jurídica Interamerica-

na elaborará seu estatuto, o qual será
submetido à aprovação da Assembléia-
Geral. A Comissão adotará seu pró-
prio regulamento.

Artigo 111
A Comissão Jurídica Interamerica-

na terá sua sede na Cidade do Rio de
Janeiro, mas, em casos especiais, po-dera realizar reuniões em qualquer ou-
tro lugar que seja oportunamente de-
slgnado, após consulta ao Estado Mem-
bro correspondente*

Artigo 113
Haverá uma Comissão Interaineri-

cana de Direitos Humanos que* terá por
principal função promover o respeito e
a defesa dos direitos humanos e servir
como órgão consultivo da Organização
em tal matéria.

Uma convenção interamericana sô-
bre direitos humanos estabelecerá a
estrutura, a competência e as normas
de funcionamento da referida Comis-
são, bem como as dos outros órgãos en-
carregados de tal matéria.

ARTIGO XVT
O Capitulo XHI, intitulado A

União Pan-Americana, será substitui-
do por um Capítulo XIX. intitulado A
Secretaria-Geral, constituído pelos Ar-
tigos 113 e 127, inclusive. O atual Ar-
tigo 92 passará a ser Artigo 127.

Os Artigos 113 a 126, inclusive, tc-
rão a seguinte redação:

Artigo 113
A Secretaria-Geral é o órgão cen-

trai e permanente da Organização dos
Estados Americanos. Exercerá as íun-
ções que lhe atribuam a Carta, outros
tratados e acordos interamericanos e
a Assembléia-Geral, e cumprirá os en-
cargos de que íôr incumbida pela Assem-
bléia-Geral, pela Reunião de Consulta
dos Ministros das Relações Exteriores
e pelos Conselhos.

Artigo 114
O Secretário-Geral da Organização

será eleito pela Assembléia-Geral pa-
ra um período de cinco anos e nâo po-
dera ser reeleito mais de uma vez, nem
poderá suceder-lhe pessoa da mesma
nacionalidade. Vagando o cargo de Se-
cretário-Geral, o Secretário-Geral-Ad-
junto assumirá as funções daquele
até que a. Assembléia-Geral proceda à
eleição de novo titular para um perlo-
do completo.

Artigo 115
O Secretário-Geral dirige a Secre-

taria-Geral, é o representante legal da
mesma e, sem prejuízo do estabelecido
no Artigo Sl, alínea b, responde peran-
te a Assembléia-Geral pelo cumprlmen-
to adequado dos atribuições e funções
da Secretaria-Geral.

Artigo 116
O Secretário-Geral ou seu represen-

tante participa, com direito à palavra,
mas sem voto, de todas as reuniões da
Organização.

Artigo 117
De acordo com • a ação e a política

decididas pela Assembléia-Geral c com
as resoluções pertinentes dos Conselhos,
a Secretaria-Geral promoverá relações
econômicas, sociais, Jurídicas, eduencio-
nais, cientificas e culturais entre todos
cs Estados Membros da Organização.

Artigo 118
A Secretaria-Geral desempenha

também as seguintes funções:
a) Encaminhar tx officlo aos Esta-

dos Membros a convocatória da Assem-
bléia-Geral, da Reunião de Consulta
dos Ministros dos Relações Exteriores,
do Conselho Interamericano Econômico
e Social, do Conselho Interamericano
de Educação, Ciência* e Cultura e das
Conferências Especializadas;

b) Assessorar os outros órgãos,
quando cabível, na elaboração das
agendas e regulamentos;

c) Preparar o projeto de orçamen-
to-programa da Organização com base
nos programas aprovados pelos Conse-
Ihos, organismos e entidades cujas des-
pesas .devam ser incluídas no orça-
mento-programa e, após consulta com
êsses Conselhos^ou suas Comissões Per-
manentes, submetê-lo à Comissão Pre-
paratória da Assembléia-Geral e em se-
guida à própria Assembléia;

d) Proporcionar à Assembléia-Ge-
ral e aos demais órgãos serviços de se-'

cretaria permanentes e adequados, bem
como dar cumprimento a seus manda-
tos e encargos. Dentro de suas possibi-
lidades, atender as outras reuniões da
Organização;

e) Custodiar cs documentos c ar-
quivos das Conferências interamerica-
nas, da Assembléia-Geral, das Reuniões
de Consulta dos Ministros das Relações
Exteriores, dos Conselhos e das Confe-
rências Especializadas;

í) Servir de depositária dos trata-
dos e acordos interamericanos, bem co-
mo dos instrumentos de ratificação dos
mesmos;

g) Apresentar à Assembléia-Geral,
em cada período ordinário de sessões,
um relatório anual sôbre as atividades
e a situação financeira da Organizai-
ção;

h) Estabelecer relações de coopera-
ção, consoante o que fõr decidido pela
Assembléia-Geral ou pelos Conselhos,
com os Organismos Especializados e
com outros organismos nacionais e in-
ternacionais.

Artigo 119
Compete ao Secretário-Geral:
a) Estabelecer as dependências da

Secretaria-Geral que sejam necessárias
para a realização de seus fins; e

b) Determinar o número de funcio-
nários e empregados da Secretaria-Ge-
ral, nomeá-los, regulamentar suas atri-
buições e deveres e fixar sua retribui-
ção.

O Secretário-Geral exercerá essas
atribuições de acordo com as normas
gerais e as disposições orçamentárias

_U3 forem estabelecidas pela Assem-
bié:a-Geral.

Artigo 120
O Secretário-Geral-Ad junto será

eleito pela Assembléia-Geral para um
período de cinco anos e não poderá ser
reeleito mais de uma vez, nem poderá
suceder-lhe pessoa da mesma naciona-
lidade. Vagando o cargo de Secretário-
Geral-Adjunto o Conselho Permanen-
te elegera um substituto, o qual exer-
cera o referido cargo até que a Assem-
bléia-Geral proceda à eleição de novo
titular para um periodo completo.

Artigo 121
OSeeretárlo-Geral-Adjunto é o Se-

cretário do Conselho Permanente. Tem
o caráter de funcionário consultivo do
Secretário-Geral e atuará como delega-
do seu cm tudo aquilo de que fôr por
éle incumbido. Na ausência têmpora-
ria ou no Impedimento do Secretário-
Geral, exercerá as funções deste.

O Secretário-Geral e o Secretário-
Geral-Adjunto deverão ser de naciona-
lidades diferentes.

Artigo 122
A Assembléia-Geral, com o voto de

dois terços dos Estados Membros, po-
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letras
de câmbio Verba

Reajustáveis
agora, você tem maior
rendimento assegurado

para suas economias:
Esta é a oportunidade do momento:
na hora de aplicar suas economias,

compre Letras de Câmbio VERBA Reajustáveis.
São ao portador. Rendem juros e correção monetária.

?sãVERBA S.A. *H
Crédito, Financiamento e Investimentos.

Capital' e reservas Cr$ 1.049.212.912
Carta de autorização n.» 207,

de 29-9-64, do Banco Central
Av. Amaral Peixoto, 35 - IO.» andar

Teh: 7839, 3021 e 6097 - Niterói
Uma empresa do.grupo liderado pelo Banco Predial

Ateai

Desejo receber Or-fir^fo
carta econômica mensal OC_»Tl|JlCI
da Fundação Manoel João Gonçalves
Nome:

Endereço:

Cidade: Estado:

de destituir o Secretário-Geral ou o Sc-cretário-Geral-Adjunto, ou ambos
quando o exigir o bom funcionamento
da Organização.

Artigo 1*>3
O Secretário-Geral designará, coma aprovação do Conselho correspon-

dente, o Secretário Executivo de As-suntos Econômicos e Sociais e o Se-cretário Executivo de Educação, Ciên-
cia e Cultura, os quais serão também• os Secretários dos respectivos Conse-
ihos.

Artigo 124
No cumprimento de seus deveres, o

Secretário-Geral e o pessoal da Secre-
taria não solicitarão nem receberão
instruções de govêmo algum nem de
autoridade alguma estranha à Organi-
zação, e abster-se-ão de agir de manei-
ra incompatível com sua condição defuncionários internacionais, responsa-
veis unicamente perante a Organiza-
ção.

Artigo 125
Os Estados Membros comprometem-

se a respeitar o caráter exclusivamente
internacional das responsabilidades doSecretário-Geral e do pessoal da Se-
cretaria-Geral e a não tentar influir
sôbre eles no desempenho de suas íun-
ções.

Artigo 12G
Na seleção do pessoal da Secretaria-

Geral levar-se-ão em couta, em pri-meiro lugar, a eficiência, a competén-
cia e a probidade; mas, ao mesmo
tempo, dever-se-á dar importância ànecessidade de ser o pessoal escolhi-
do, em todas as hierarquias, de acordo
com um critério de representação geo-
gráfica tão amplo quanto possivel.

ARTIGO XVII
O Capítulo XIV, intitulado Confe-

rências Especializadas, será substituído
por um Capítulo XX, com o mesmo ti-
tulo e constituído pelos Artigos 128 e
129, com a seguinte redação:

Artigo 128
As Conferências Especializadas são

reuniões intergovernamentais destina-
das a tratar de assuntos técnicos espe-
ciais ou a desenvolver aspectos especi-
ficos da cooperação interamericana e
são realizadas quando o determine a
Assembléia-Geral ou a Reunião de
Consulta dos Ministros das Relações
Exteriores, por iniciativa própria ou a
pedido de-algum dos Conselhos ou Or-
ganismos Especializados.

Artigo 129
A agenda e o regulamento das Con-

feréncias Especializadas serão elabora-
dos pelos Conselhos competentes, ou

. pelos Organismos Especializados Inte-
ressados, e submetidos à consideração
dos Governos dos Estados Membros.

ARTIGO XVIII
O Capitulo XV, Intitulado <S.ganis-

mos Especializados, será substituído por
um Capítulo XXI, com b mesmo titu-
lo . e constituído pelos .Artigos 130 a
136, Inclusive. Os aUiais Artigos 95 e
100 passarão a ser Artigos 130 e 135,
respectivamente.

Os Artigos 131, 132, 133, 134 e 136
terão a seguinte redação:

Artigo 131
A Secretaria-Geral manterá um re-

gistro dos organismos que satisfaçam
as condições estabelecidas no artigo
anterior, de acordo com as determina-
ções da Assembléia-Geral e à vista de
relatório do Conselho correspondente.

Artigo 132
Os Organismos Especializados go-

zam. da mais ampla autonomia técnl-
ca, mas deverão levar em conta as re-
comendações da Assembléia-Geral e
dos Conselhos, de acordo com as dis-
posições da Carta.

Artigo 133
Os Organismos Especializados apre-

sentarão à Assembléia-Geral relatórios
anuais sôbre o desenvolvimento de suas
atividades, bem como sôbre seta orça-
mentos e contas anuais.

Artigo 134
As relações que devem existir entre

os Organismos Especializados e a Orga-
nização serão definidos mediante acôr-
dos celebrados entre cada organismo e
o Secretário-Geral, com a autorização
da Assembléia-Geral.

Artigo 136
Na localização dos Organismos Es-

•pecializados, levar-se-ão em conta os
interesses de todos os Estados Mem-
bros e a conveniência de que as sedes
dos mesmos sejam escolhidas median-
te critério de distribuição geográfica
tão equitativa quanto possível.

ARTIGO XIX
A Terceira Parte da Carta será

constituída pelos Capítulos XXII a
XXV. inclusive, de acordo com os Artl-
gos XX a XXIV do presente Protoco-
lo.

ARTIGO XX
O Capitulo XVI, intitulado Nações

Unidas, passará a ser Capítulo XXII,
com o mesmo título e constituído pelo
atual Artigo 102, o qual passará a ser
Artigo' 137.

ARTIGO XXI
O Capitulo XVII, intitulado Dis-

posições Diversas, será substituído por
um Capítulo XXHI, com o mesmo tí-
tulo e constituído pelos Artigos 138
a 143, inclusive. Os atuais Artigos 103
e 106 passarão a ser Artigos 139 e 142,
respectivamente.

Os Artigos 138, 140, 141 e 143 terão
a seguinte redação:

Artigo 138
A assistência às reuniões dos órgãos

permanentes da Organização dos Esta-
dos Americanos ou às conferências e
reuniões previstas na Carta, ou reali-
zadas sob os auspícios da Organização,
obedece ao caráter multilateral dos re-,
feridos órgãos, conferências e reuniões
e não depende das relações bilaterais
entre o Governo de qualquer Estado
Membro e o Governo do país-sede.

Artigo 140
Os representantes dos Estados Mem-

bros nos órgãos da Organização, o pes-
soai das suas representações, o Secre-
tário-Geral e o Secretário-Geral-Ad-
junto gozarão dos privilégios e imuni-
dades correspondentes a seus cargos e
necessários para desempenhar com in-
dependência suas funções.

Artigo 141
A situação jurídica dos Organismos

Especializados e os privilégios e imu-
nidades que devem ser concedidos aos
mesmos e ao seu pessoal, bem como aos
funcionários da Secretaria-Geral, se-
rão determinados em acordo muitiiate-
ral. O disposto neste artigo não impe-

de que se celebrem acordos bilaterais,
quando julgados necessários.

Artigo 143
A Organização dos Estados Ameri-

canos não admite restrição alguma, pormotivo de raça, credo ou sexo, à capa-
cidade para exercer cargos na Organi-
zação e participar de suas atividades.

ARTIGO XXII
O Capitulo XVIII, intitulado Ratifi-

cação e Vigência, passará a ser Capítu-
lo XXIV, com o mesmo título e cous-
tituído pelos atuais Artigos 108 a 112/-
inclusive, os quais passarão a1 ser Arti-
gos 144 a 148, respectivamente; entre-
tanto, a referência ao Artigo 109, no
atual Artigo 111, que passará a ser Ar- ¦*
tigo 142, será modificada para Artigo
145.

ARTIGO XXIII
Um novo Capítulo XXV, intituladoDisposições Transitórias e constituído

pelos Artigos 149 e 150, inclusive, será
incorporado à Carta e terá a seguinte
redação:

Artigo 149
O Comitê Interamericano da Alian-

ça para o Progresso atuará como co-*
missão executiva permanente do C"
selho Interainericano Econômico c fc
ciai enquanto estiver em vigor a AlU1..
ça para o Progresso.

Artigo 150
Enquanto não entrar em vigor ,

convenção interamericana sóbre direi-
tos humanos a que se refere o Capi-
tulo XVIII, a atual Comissão Intera-
mericana de Direitos Humanos velará
pela observância de tais direitos.

ARTIGO XXIV
As expressões Assembléia - Geral,

Conselho Permanente <la Organização
ou Conselho rermanente e Secretaria-
Geral substituirão, conforme o caso,
as expressões Conferência Interamcri-
cana, Conselho da Organização ou
Conselho e União Pan-Americana,
quando estas figurarem nos artigos da
Carta que não hajam sido suprimidos
ou especificamente reformados pelo
presente Protocolo. No texto em inglês
de tais artigos, os termos Hemisphere
e hemlspheric substituirão continent c
continental.

ARTIGO XXV
O presente Protocolo fica aberto à

assinatura dos Estados Americanos e
serã ratificado de acordo com as suas
respectivas normas constitucionais. O
instrumento original, cujos textos em
espanhol, francês, inglês e portuguêssão Igualmente autênticos, será depósi-
tado na Secretaria-Geral, a' qual en-
viará cópias autenticadas aos gover-nos para fins de ratificação. Os ins-
trumentos de ratificação serão depesi-
tados na Secretaria-Geral e esta nòtl-
ficará do aludido depósito os governossignatários.

ARTIGO XXVI
O presente Protocolo entrará em

vigor, entre os Estados que o ratifica-
rem, quando dois terços dos Estados
signatários da Carta houverem depósi- % 

%*:,%•
tados seus Instrumentos de ratificação.,
Quanto aos restantes Estados, entrará
em vigor nai ordem em que depositarem
seus instrumentos de ratificação.

ARTIGO XXVII
O presente Protocolo;será registrado

na Seoretaria das Naçijes Unidas por
intermédio da Secretaria-Geral da Or-
ganização.

EM FÊ DO QÜE, os Plenipoten-
ciários abaixo assinados, cujos pie-
nos podêres foram encontrados em
boa e devida forma, assinam o pre-
sente Protocolo, que se denominará"Protocolo de Buenos Aires", na Ci-
dade de Buenos Aires, República
Argentina, em vinte e sete de fe-
vereiro de mil novecentos e sessenta
e sete.

Declaração da Delegação
do Equador

A Delegação equatoriana, inspira-
da nas convicções de paz e de direito
do povo e do Governo do Equador, dei-
xa consignado que as disposições apro-
vadas sôbre solução pacífica de con-
trovérsias não satisfazem o propósito
estabelecido na Resolução XIII da Se-
gunda Conferência Interamericana Ex-
traordinária e que não foram conferi-
das ao Conselho Permanente faculda-
des suficientes para auxiliar de manei-
ra eficaz os Estados Membros na so-
lução pacífica de suas controvérsias.

A Delegação do Equador subscreva
êste Protocolo de Reforma da Carta da
Organização dos Estados Americanos no
entendimento de que nenhuma de suas
disposições limitai de forma alguma, o
direito dos Estales Mentbros de levar
suas controvérsias, qualquer que seja *!'•
sua natureza ou a matéria sôbre que
versem, ao conhecimento da Organiza-
ção, para que lhes recomende os pro-
cessos adequados para a solução paci-
fica das mesmas.

Declaração da Delegação
do Panamá

A Delegação do Panamá, no mo-
mento de subscrever o Protocolo de Re-
forma da Carta da Organização dos Es-
tados Americanos, declara que o faz no
entendimento de que nenhuma de suas
disposições limita ou impede, de íorma
alguma, o direito do Panamá de levar
ao conhecimento da Organização qual-
quer conflito ou controvérsia surgida
com outro Estado Membro, que não
tenha tido solução justa dentro de um
prazo razoável, depois de haver sido
aplicado sem resultados positivos algum
dos processos de solução pacifica pre-
vistos no Artigo 21 da Corta atual.

Declaração da Delegação
da Argentina

Ao assinar o presente Protocolo, a
República Argentina ratifica sua firme
convicção de que as emendas introdu-
zidas na Carta da OEA não atendem
devidamente a todas as necessidades da
Organização, visto que seu instrumento
fundamental deve conter, além das nor-
mas orgânicas, econômicas, sociais e
culturais, as indispensáveis disposições
que tornem efetivo o sistema de se-
gurança do Continente. ,
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deu tamanco no verão
Tamanco, sinônimo de tamanca

ou soco, na boa acepção da palavra
quer dizer: calçaão grosseiro, feito
com um só peáãço ãe maãeira ou áe
couro grosso, sem talão ou ãe talão
muito baixo, muito usado pelos mar-
notos — homens que trabalham nas
salinas.

¦. Bem, no Lello essa ãefinição fun-
dona. Mas só lá, porque agora a sig-
nificação âa palavra mudou muito:
tamanco é moda para ir d praia, pas-
sear à tarde com vestido ou calça
comprida, ficar em casa recebendo
amigos com uma saia longa bem es-
portiva e sair para beber chope de
noite. E é moda bacaninha.

A idéia foi de Vera ãe Figueiredo,

âa João ãe Barro, que sempre o achou
confortável, "mas muito feio":Se o problema era só beleza,
seria fácil resolver. Pintei o primeiro,aáaptei uma tira de lonita: saiu mais
ou menos. O segundo ficou bem me-
lhor e daí para a frente começaram a
surgir modelos lindos.

O bom nisso tudo é que a moda
pegou e, ãia a ãia, 7nais e mais rapa-
rigas anâam pelas areias áe Ipanema,
pelas calçadas ãe Copacabana e pelas
piscinas áos clubes com suas taman-
quinhas floriãas ou áe listas, combi-
nando com a roupa, num interminá-
vel tloc-tloc que se estenãe até aos ou-
vidos ão ãono áo botequim:

Deu a louca nessa moçaãa!
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tamanco vai bem eom saia esporte longa e aberta
do lado: os tons ãe ambos são rosa e vermelho

„.:,>,,.

flores, listras, bolas e até o desenho ãe um
pé servem ãe motivo para decorar tamancos
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as armas da carioca no verão
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DESCONTOS QUE HIH6UEH DÁ...
15 MESES SEM JUROS!
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OMINGO

JORNAL DO BRASIL - Rio de Janeira, domingo, 8, e
segunda-feira, 6 de março de 1967

Era domingo e tinha luar. Na noite
quente, Diana Magalhães — nossa dese-
nhista de tantas e tantas páginas de moda
— dormiu para não acordar mais. Na sé-
tima página, você conhecerá o seu lado
humano, a sua presença, muitas vezes
identificados nos rostos de suas bonecas,
que eram — de certa forma — o seu re-
trato. A saudade ficará e quem a acompa-
nhou durante quase cinco anos no JOR-
NAL DO BRASIL não vai se esquecer
nunca das bonecas meigas, que hoje ee
despedem.

t
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culinária •
myrthes paranhos

Acabo de chegar do Pará, onde
estive durante uma semana a con-
vite do (INDA) Instituto Nacional
Desenvolvimento Agrário, minis-
trando um curso de culinária, Or-
ganizado pela Senhora Mariinha
Nascimento, Assessora do Presi-
dente Dr. Eudes Sousa Leão Pinto,
o curso teve a participação de mais
de 500 alunas; fazendo parte da
l.a Conferência Nacional da Cas-
tanha-do-Pará. As receitas foram
bastante aplaudidas, por isso mes-
mo, transmito-as hoje a vocês.
TORTA SABOROSA A LUIZ

CARLOS FERREIRA
Ingredientes:
150 grs. de castanhas-do-pará

— 6 ovos — 200 grs. de açúcar —
180 grs. de farinha de trigo penei-
rada — 6 colheres das de sopa de
água — 1 colher das de sopa de
fermento em pó — 1/2 colher das
de café de sal — 1 lata de leite
condensado — 100 grs. de amei-
xas pretas picadinhas — 1 xícara
de coco ralado — 2 gemas — 1
colher das de sopa de manteiga —
vinho do porto o quanto baste.
MODO DE PREPARAR
1.° — Bata as gemas muito bem;

junte o açúcar às casta-
nhas-do-pará (previamente
moidas) e a? claras em
neve.

2.° — Peneire a farinha, o fermen-
to e o sal. Acrescente a mas-
sa, revolvendo com cuidado.

3." — Pincele e enfarinhe duas
fôrmas redondas e peque-
nas, despeje a mistura e le-
ve ao íórno quente para as-

I

sar. Logo que comece a se-
car, retire.

4.0 _ Misture as 2 gemas com o
leite condensado, coco e
manteiga. Leve ao fogo
brando, mexendo com co-
lher-de-pau. Junte as amei-
xas, mexa sem parar até
obter um creme cle cònsis-
tência regular.

5.0 — Desenforme os bolos, colo-
cando um em um prato.
Regue com o vinho do pôr-
to, espalhe por cima o re-
cheio. Cubra com outro bô-
lo e sobre êste, creme chan-
tilly.

DOCINHOS DE FESTA A
ENEIDA DE MORAES
Ingredientes:
250 gramas de castanhas-do-

para — 400 gramas de açúcar —
1 colher das de chá de manteiga
ou margarina — 8 gemas com cia-
ras finas -— açúcar cle confeiteiro
o quanto baste — 2 xícaras de
água.
MODO DE PREPARAR
l.o — Faça com o açúcar, a man-

teiga e as 2 xícaras de água,
uma calda em ponto de pas-
ta. Retire do fogo e deixe
amornar. Adicione as ge-
mas e as claras finas. Mis-
ture, junte as castanhas
prèviamente*»moídas, e leve
ao fogo até soltar do fundo
da panela.

2.° — Despeje em uma travessa
untada, faça bolinhas e pas-
se no açúcar de confeitei-
ro. Coloque em fôrmas' de
papel.

infantil
Walmir Ayala

a bolinha mágica
Diante da agitação da lagarta o -pião tornou a falar:— Eu sei onde está o pente azul, mas só conto com uma

condição.
Que condição? — perguntou a lagarta interessada.
Quero ser primeiro-ministro.
Concedido — disse a. lagarta — e bateu com a paia

em sinal de promoção
As aranhas ficaram ttmarelas íe snveja.
A lagarta jalou:

Agora vá contando. Onde está meu pente azul?
O pião se virou com esforço pa.-a o lado da. casa,

exatamente parn. a j'i-iela onde dormia o Nando:
Lá V')i menino que está dormindo. Foi êle. Foi

êle quem encontrou o pente azul.
fl lagarta bateu as patas, e disse:

Sombra de pau não mata cobra.
Era -uma frase mágica. Logo apareceram três serpen-

tes negras. Empinadinhas, de olhos vermelhos, silvando.
A lagarta tirou de um lugar, entre as suas escamas ver-
des, uma bolinha dourada e disse:-

Façam com que êle engula. Imediatamente estará
encantado e faretnos o que quisermos. Êle vai pagar caro
por. ter roubado o meu pente azul.

filas vocês se lembram, no principio desta história,
que havia muito cri-cri de grilo no jardim? Pois um desses
grilos, muito inteligente, chamado Xisto, era inimigo .mor-
tal ãa lagarta, e gostava muito de Nanão.

Xisto resolveu interferir ao ouvir tôãa esta conversa.
Foi pulando, pulando, antes das serpentes, saltou a ja-

nela e se alojou atrás da orelha de Nanão.
Ficou esperando, quietinho.
De repente, apareceram os três vultos negros e es-

guios por debaixo da porta. Os olhinhos maus falseavam
na treva.

As serpentes se. aproximaram e colocaram a bolinha
na boca de Nando.

Dormindo ainda, o menino engoliu aquilo. Imediata-
jnente despertou, sentado na cama. Viu as três serpentes.

¦> (Continua)

FAQUEIRO HÉRCULES COM 130 PEÇAS
Aço Inoxidável em tindo estôjo d»
imbuio. Cr$ 247.900
Valor Real NCr$ 247,90
Preço Mttbla, Cr$ 220.000.

NCrJ 22,00
Pelo Cridi-M-Jibla Cr$ 19.380

mintais NCr$ 19,38

l í 1 1 ll í
MESA CONSOLE HÉRCULES
Mesa Console dé 0,60 x 0,50, pis coni.
ficados e pintura coro fosfatlzasão con-
tra ferrugem.
Pelo Crédí-Mesbla

Cr$ 11.-270
mensais NCr$ 11,27

beleza e conforto
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Gabinete simples, com 1 gavefa <e
1 porta.
Pelo Crédi-Mesbla Cr$ 11.7*60

mensais NCr$ 11,76

Armário de I porta c/prateleira
Pelo Crédi-Mesbla Cr$ 5.880

mensais NCr$ 5,88

Armário dupfo com prateleira
Pelo Crédi-Mesbla Cr$ .9.800

mensais NCr$ 9,80*

Gabinete duplo, com mesa embutida
e 2 portas de correr.
Pelo Crédi-Mesbla Cr$ 15.680

mensais NCr$ 15,68

PANELEIR0
HÉRCULES
.Revestido cont Iam!-
nado plástico. Dimen-
soes da 0,80- x 1,90,
com 6 porlas, duas,
gavetas e faqueiro.

Pelo Crédi-Mesbla g
Cr$ 25.480:

mensaisNCr$25,48 ?.- ,,|

I

m

DAR SET HÉRCULES
Jogo para batidas èm aço
inoxidável.

, Preso Mesbla
Cr$ 39.900
MCr$ 39,90
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CONJUNTO C0NT0UR
Buffet de 2 mts, com mesa redonda elástica
e í cadeiras estofados.-

Pelo Crédi-Mesbla

Cr$ 60.760
mensais NCr$ 60,76

¦^Ar~r^:~AA-:;:Air;;}' * ¦''' '^AA^-

APARELHO DE JANTAR
B0NÁDI0 - 42 PEÇAS

Em granito porcelanizado
Valor Real Cr$ 27.900

K)Cr$ 27,90

u ui Cr$ 24.000Preço Mesbla NÇr$ 24/00

L__

APARELHO DE JANTAR
RENNER - 42 PEÇAS
Valor Real Cr$ 72.900

NCr$ 72,90
Preta Mesbla Cr$ 60.000

NCrS 60,00 
'¦'¦ . 

.
P.lo Crtdl-Mtsbla CrS 6.300

mensais NCr$ 6,30

CONJUNTO C0NTCUR
Belo conjunto com Buffet de 1.50m,
mesa elásticd de: 120 x .90 x 30 o
6 cadeiras revestidas com laminado

i plástico.

Pelo Crédi-Mesbla
Cr$ 46.060

mensais NCr$ 46,06

APARELHO DE CHÁ E CAFÉ RENNER
Valor Real Cr$ .55.900 42 PEÇAS

NCr$ 55,90
Preço Mesbla Cr$ 49.900

• NCr$ 49,90
Pele Crédi-Mtibla Cr$ 5.040

mensais NCr$ 5,04

Use o Crédi-Mesbla Feminino onde a mulher encontra as maiores facilidades

estacionamento
M GRÁTIS
durante o período it suas compr.» t
alm((o ou <hi fio Restaurante Mtsbla.
Entrada pela Rua Erarlsto d.a Veiga, 63.

Compre no

MAGAZINE
WTTàMÍ-Hfffl

Cinelandia: Rua do Passeio. 42/54
Tijuca: Rua Conde de Boníim, 25<
Méier: Rua Dias da Crur, 155
Niterói: Rua Vise Rio Branco, 521/3
Volta Redonda: Ay. Amaral Peitolo, 228/32

TEMOS GERADOR PRÓPRIO

FÉRIAS
FINANCIADAS
Excursões nocionois
e internacionais,
aíreas, marítimas
• rodoviárias.

«obrelojo
ao MoBaríne Mesbla

modelo da semana

•jt.-j^--;,- bossa de verão
Bossa de verão, bossa

no decote deste vestido,
inteiro nas costas, com
as cavas. se desarti-
culando na irente para
formar tuna alça abo-'
toada em torno do pes-
coco e um decote fin-
gindo tomara-que-caia.
Dois cortes verticais
descem do decote e ter-
minam num martingale
abotoado. O tecido fi-
cará à sua escolha: li-
nho ou tela, se você o
desejar esportivo, cetim
ou brocado, se você o
quiser mais habillé.

O molde completo
deste modelo, no mane-
quim 44, pode ser en-
contrado na parte cen-
trai deste caderno, com
tôdas as indicações ne-
cessárias a sua boa1
execução.
ESQUEMA DO MOLDE
MANEQUIM 44 (busto

96 e quadris 102)
METRAGEM'2,20 m
com 0,90 de largura
Observações: Copie

ds moldes separada-
mente, em. papel trans-
parente — ou em papel
opaco comi a carretilha *
— e leve-os para o te-
ciclo, repr oduzindo-os
com lápis, giz ou ali-
nha vos. No momento
de cortar, deixe uma
margem de dois a três
cm para as costu-
ras e seis cm para
as bainhas, uma vez
que as peças do molde
são traçadas nas medi-
das exatas. Os núme-
ros servem para melhor
orientação da monta-
gem das peças, bastan-
do para isso, fazê-los
coincidir. As setas in-
dicam o fio da fazenda
com o número corres-
pondente ao da peça,
orientando assim a po-
sição dos moldes sobre
o tecido. Quando a
peça fôr cortada duas
vezes, não se esqueça de
que o corte se faz em
sentidos opostos.
1. CENTRO DA FREN-

TE — Corte uma vez
com a fazenda do-
brada pelo meio da
frente.

2. FRENTE — Corte
uma vez com a fa-
zenda dobrada pelo
meio da frente. Pro-
longüe o molde até
o comprimento de
10 cm.. Junte esta
peça com a anterior
e tire o arremate do
decote numa tira
única pela linha in-
dicada nos dois mol-
des.

3. COSTAS — Corte
duas vezes, juntan-
do as duas partes do
molde pela linha AB
a fim de completa-
lo. Tire o arremate
da parte superior até
a linha indicada no
molde.

4. MARTINGALE —
Corte uma vez. Do-
bre ao meio, entre-
tele e abra as casas.
Os botões para o
martingale deverão
ser presos no ângulo
da costura da frente
do vestido.

gil brandão
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Quando Lurdes nasceu — prematura-

mente, antes dos sete meses — pesava
1100 g, cabia na palma da mão de seu mé-
dico, e todos pensaram que iria morrer. Era
um dos muitos casos de prematuridade sus-
cetivel a lesões cerebrais 110 nascimento.
Foi-se desenvolvendo artificialmente e aos
poucos, apresentando não só debilidade nas
pernas, como considerável atraso mental;
aos três meses não conseguia sustentar a
cabeça, aos seis era incapaz de sentar-se. e
algum tempo depois, os pais compreende-
ram que ela não podia caminhar.

Mas, assistida por um especialista, Lur-
des foi vencendo as próprias limitações;
aprendeu a ler consideravelmente bem, li-
bertou-se da paralisia total, e hoje, aos
15 anos, quer um vestido de baile para dan-
çar a sua valsa. E dançará. Não com a
mesma elegância de todas as outras moças,
porque ela não é como as outras — há bem
pouco tempo não podia nem mesmo andar

é uma excepcional, mas uma excepcio-
nal que conseguiu o máximo de reabilita-
ção possível no seu caso, e que deixou de
ser um ser perdido, como eram considera-
das há 20 anos as crianças anormais.

Foi a Sociedade Pestalozzi, fundada em
1945, que deu o primeiro passo para a re-
cuperação ds incapacitados mentais, veri-
ficando que os acidentes pós-nascimento,
eram responsáveis por apenas 2 por cento
dos traumatismos da cabeça e do cérebro e
que os maiores perigos à sanidade — tanto
mental quanto física — da criança, ocor-
riam antes ou durante o parto.
O PRÉ-NATAL COMEÇA NO FRÉ-NUPCIAL

Muitas futuras anomalias infantis, po-
dem ser evitadas antes mesmo do casamen-
to, através de um exame pré-nupcial —
sempre aconselhável — mediante um diag-
nóstico precoce e um estudo das condições
físicas dos noivos.

É o caso das mal-formações congênitas
(microcefalia — cabeça pequena ou hidro-
cefalia — cabeça enorme), do mongolismo

em que a criança apresenta pele amare-
lada, olhos rasgados, nariz chato e grande
atraso mental — provocado por alterações
cromossômicas no ato da fecundação (prin-
cipalmente em pessoas idosas), e do fami-
gerado fator Rh — em termos médicos, in-
compatibilidade ão feto materno — que,
embora constitua uma das maiores preo-
cupações para aqueles que vão casar, rara-
mente afeta o cérebro da criança.
NOVE MESES DE CUIDADOS

No periodo da gravidez, os riscos mais
sérios se apresentam sob a forma de infec-
ções, como a sifilis e a rubéola — que não
só afetam a mente como provocam defor-
inações físicas — e as parasitoses mater-
nas, de que, aliás, falou-se muito no prin-
cipio do ano, depois de encontrados inúme-
ros casos de toxoplasmose em São Paulo
(no Rio é relativamente rara).

O grande número de crianças anormais
em locais de poucos recursos higiênicos,
como o interior, se deve não só a essas
condições ambientes como à falta de assis-
tência médica por ocasião do parto, que
pode produzir — e freqüentemente produz

um sério traumatismo, a chamada morte
aparente, em que a criança nasce ou muito
pálida ou roxa, asfixiada. Verificou-se que,
conforme a intensidade dessa morte, será
maior ou menor a lesão cerebral.
OS 30% DE RETARDADOS

Segundo ó Dr. Jairo Rodrigues do Vale,
pediatra do Hospital dos Servidores do Es-
tado, cerca de 30 por cento das crianças
acidentadas, admitidas em hospital, apre-
sentam comprometimento cerebral; "e isto
é válido em qualquer idade, inclusive nos
adultos".

Nesses casos o atraso mental pode ser
tão grave, quanto o provocado por infec-
ções pós-natais — meningite., tuberculosas
e encefalites — ou por deficiência metabó-
lica, sendo que a mais conhecida ultima-
mente e mais divulgada nos EUA, causan-
do grande campanha para diagnósticos pre-
coces, é a fenilcetonuria, incapacidade de
assimilar convenientemente, um determina-
do elemento protéico da alimentação
normal.
SINTOMAS E TRATAMENTO

Diante da multiplicidade de causas que
implicam no nascimento de excepcionais,

mareia- vasconcellos

compreende-se que o tratamento deve ser
íeito em bases quase Individuais, pois não
só os Ql variam muito como há uma série
de anormalidades correlatas — limitações
na audição, na visão e na fonação, des-
controle mecânico — que tornam cada caso,
único.

— O melhor seria a internação em ins-
tituições, pois o retardado precisa de psicó-
logos, psiquiatras, assistentes sociais e uma
série de cuidados que não são obtidos fã-
cilmente em casa, principalmente quando
a criança tem irmãos sadios — diz o Dr.
Jairo Vale.

Alguns excepcionais, especialmente
aqueles que são capazes de perceber sua
situação, apresentam problemas emocionais
e de ambiente, precisando, por isso, de as-
sistência psicológica. Em outros casos é a
assistente social que desempenha papel im-
portante, estudando as condições econòmi-
cas, sociais e domésticas da família, a íim
de poder apontar o tipo de tratamento in-
dicado para a criança, e encaminhando-a
a um médico, que determina o índice de
recuperação possível.

Quanto à resistência física, os anormais
não são mais sensíveis ou fracos que os ou-
tros. Alguns, que têm comprometimento íí-
sico muito grande — vivem acamados — e
se atrofiam, são de uma certa íorma pro-
pensos a pneumonias e sofrem de prisão
de ventre. O índice de mortalidade entre
eles é muito grande e o era também entre
os mongolóiâes, que, antes da descoberta de
tratamentos especializados, viviam muito
pouco e raramente chegavam, aos 30 anos.,
O QUE SAO CAPAZES DÉ APRENDER

A vida do excepcional depende da ca-
pacidade mental, que varia de cas.0 para
caso. Quanto maior a deficiência, menor o
seu mundo, as suas necessidades, a sua ca-
pacidade de amar (a'feto) e de aprender, Os
de menos de 30% de Ql, por exemplo, têm
apenas vida vegetativa, limitada a comer
e dormir.

A alfabetização — em escolas especia-
lizadas — só é possível em crianças que te-
nham um quociente intelectual acima de
70% e se processa na maioria dos casos
muito lentamente, embora seja conhecido o
fato de um retardado do Instituto São Joáo
Batista chegar ao 4.° ano ginasial.

Nesse mesmo Instituto são formadas
turmas — tentativa que vem obtendo su-
cesso — em que os excepcionais estudam
com as outras crianças, "o que não apre-
senta a menor dificuldade, muito pelo con-
trário, pois tem-se verificado que muitas
dessas crianças mostram-se tristes ao dei-
xar a escola, no fim do dia", diz seu Dire-
tor, o Sr. João Batista.

Muito dispersivos, os retardados têm no
entanto grande interesse por trabalhos ma-
nuais, pela música e pela dança (as duas
últimas muito queridas dos mongolóides),
mas apresentam enorme dificuldade de ra-
ciocinio abstrato (matemática).
O PAPEL DOS PAIS

O que devem os pais de crianças retar-
dadas saber ou fazer ?

A esta pergunta responde o Dr. Jairo
Vale:

A providência mais importante é
consultar um médico, para saber quais são'
os riscos de ter mais um filho anormal.
Quando as causas são genéticas, não se
aconselha mais filhos. Mas o parecer final
só é dado depois de um exame detalhado e
do estudo completo do caso, por um conse-
lho genético. De uma forma geral as pos-
sibilidades não são tão grandes como se
acredita, pois só um caso de mongolismo é
verificado em 600 nascimentos, e entre 25
mil bebês apenas um sofre de perturbações
terríveis ou anomalias. '

Depois é tratar de cuidar de seu fi-
lho, como se fosse normal, mas sem exigir
— o que é um erro muito freqüente — mais
do que aquilo que êle pode realmente dar.

É primordial que os pais entendam
que um retardado é capaz de sentir quando
é castigado, porém nem sempre compreen-
de o que é a recompensa. Por isso, as puni-
ções muito severas — que na maioria dos
casos não são mais do que o estravazamen-
to das frustrações paternas — só contri-
buém para irritá-lo, da mesma forma que
os mimos excessivos não ajudam em nada
sua educação.
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Os pais queixam-se constan-
temente da falta de interesse dos
filhos pelo estudo. É comum en-
tregarem-se ao desespero, porque
o garoto repete o ano ou, ineapaoi-
tado em várias disciplinas, deve
fazer exames em segunda época.
Compreende-se sua angústia,
eles se preocupam com o futuro da
prole; percebem que a concorrén-
cia é cada vez maior e que, cm
nossa cultura, ela se desloca para
o campo intelectual. Hoje, valo-
riza-se o preparo; para cândida-
tar-se a qualquer emprego, é in-
dispensável passar pela universi-
dade.

Além disso, a- família- média
(não me refiro aos abastados nem
aos miseráveis), que é a mais one-
rada, enfrenta sérios problemas
econômicos; ainda quando não há
anuidades nem mensalidades a pa-
gar, há despesas com passagens,
vestuário, material escolar e ali-
mentação, que representam utifi-
dades cada vez mais dispendiosas.

De outra parte, os progenito-
res temem morrer, deixando os fi-
lhos indefesos diante da vida, in-
capazes de proverem as próprias
necessidades, de lutarem pela sub-
sistência sua e dos filhos, de con-
quistarem um lugar ao sol.

Em um de meus livros (Pro-
blemas da Meninice) apresento
a freqüência com que aparecem
os diversos tipos de dificuldades
no nivel primário. A estatística
foi calculada sobre o último perío-
do de dez anos (retirado aos trin-
ta e oito, a que se refere o mate-
rial). Focalizei êsse decênio ape-
nas para dar ao leitor uma visão
mais precisa e atualizada.

Pois bem: já no grupo de seis
a sete anos e onze meses, idades
em que comumente se inicia a
aprendizagem de leitura e escrita,
logo abaixo da maior incidência
que recai na conduta nervosa
(instabilidade, irritação, distração,
inquietação...), vem a dificuldade
em aprender a ler e escrever, com
uma diferença mínima para a pri-
meira colocada.

Problemas escolares

Observando protocolos, que
dizem respeito ao adolescente, vê-
se que são também os problemas .
escolares os.de maior freqüência,
com expressão numérica altamente
significativa.

Quanto ao primeiro contato
da criança com um sistema, como
é a escola, o assunto situa-se em
campo um tanto diferente do que
interessa a este artigo. Escrevo, no
momento, sobre os estudantes; não
me parece que um menino, que
começa a aprender as técnicas
iniciais, mal tendo âaído da escola
recreativa (maternál e jardim de

ofélia boisson cardoso

infância), possa ser qualificado do
estudante, no sentido em que em-
prego o termo. Pela significação da
palavra, não haveria improprieda-
de. U.o-a, todavia, em acepção
mais precisa: estudante é o que
já adquiriu determinados hábitos
de estudo, tornando-se, de certa
forma, responsável pelo trabalho
escolar.

Trato, aqui, dos níveis em que,
já tendo aprendido leitura e escri-
ta, a criança vê-se obrigada a as-
similar uma soma respeitável de
conhecimentos e técnicas.

É óbvio que, nos comentários
que se seguem, não faço a critica
de educandários, isto é, de escolas
que exercem, realmente, a função
educacional c participam da edu-
cação de crianças e adolescentes:
estas nfto se limitam, apenas, a
instruir, a ensinar coisas, concor-
rem. também para a formação de
hábitos sociais, de higiene, de es-
tudo e de trabalho. Focalizo neste
artigo um tipo, infelizmente muito
disseminado hoje:, o daquela que,
na melhor das hipóteses, pretende
somente ensinar.

Na estatística publicada em
Problemas, da' Meninice, verifica-
se que o fenômeno -se repete em
qualquer série. Nas várias popula-
ções selecionadas por idade, os
problemas escolares figuram siste-
màticamente em primeiro lugar e,
quase sempre, com expressiva di-
ferença para o que o segue.

A.pectos iunclaiiientais

A simples observação desses
fatos permite concluir que algo não
funciona, ou funciona mal, tanto
no sistema escolar primário, como
n- secundário e no colegial.

Na universidade, a questão é
ntra: chegado a êsse nivel, o es-

Aidante está realizando um dese-
jo. Via de regra, êle é impelido
pela própria vontade; ambiciona
ter curso superior. O número dos
que a isso são obrigados, ou coagi-
dos, é relativamente pequeno e não
tem expressão no cômputo geral.

Atuando por vontade própria,
o homem desenvolve esforço. As
atividades são naturalmente moti-
vadas; êle se empenha na perse-
guição de um ideal, transpondo
muitos obstáculos, alguns dos quais
podem parecer insuperáveis, como
a deficiência nas aprendizagens
anteriores.

Quando eu examinava candi-
datos à Faculdade de Serviço So-
ciai, apesar de todos terem o se-
gundo ciclo (colegial), encontrava,
não raro, o atestado eloqüente de
uma aprendizagem mal digerida,
cheia de falhas graves, feita às
pressas, alinhavada numa base
quase exclusiva de memória. O nú-
mero dos que se revelavam incapa-
zes de refletir, de organizar o pen-

samento para dar-lhe forma oral
e escrita, ou de criar, era elevadís-
simo.

Não pretendo destacar aqui tô-
das a.s causas que terão concorri-
do para semelhante desastre. É evi-
dente que, mesmo sem mais detida
análise, percebe-se que o aprendiz
é vítima, de um lado, da falta de
pesquisa cientifica na obtenção de
métodos, quantidade e qualidade de
matéria assimilável; de outro, da
irresponsabilidade dos que, num
País como o nosso, em que não há
verdadeiro controle de escolas e co-
légios, arvoram-se em educadores,
sem nenhuma credencial para o de-
sempenho desta importante missão.

Caberiam aqui alguns comen-
tários sòbrc comportamento demo-
crático, pois já estou vendo um ou
outro leitor classificar-me de espi-
rito ditatorial porque me referi a
controle. Enganam-se os que assim
pensam: sou uma autêntica demo-
crata. Por isso, considero crimi-
noso qualquer atentado' à dignidá-
de humana, e não há crime maior
do que usar a escola para perver-
ter ou trapstornar a mente da in-
íáncia e da juventude,

O que agora pretendo, é pôr em
foco umas tantas falhas do siste-
ma escolar, sobretudo aquelas que
interessam de perto à Psicopeda-
gogia.

Já é tempo de os verdadeiros
educadores (os que têm expenên-
cia realizada e não os que só co-
nhecem os problemas através dos
livros — esses são os eruditos da
educação) unirem-se e refletirem
sóbre fatos gritantes, que podem
ser comprovados estatisticamente.

Eis o primeiro: Criança ou ado-
lescente, em geral, não gosta do tra-
balho escolar. O segundo: É muito
comum o aprendiz detestar mate-
mática. O terceiro: Os jovens não
sabem estudar.

Aponto apenas estes três as-
pectos de uma questão vastíssima
e completa, que tem, não obstan-
te, muitas outras faces da mesma
importância. Uma análise comple-
ta e profunda não caberia, porém,
nos limites dêste artigo.

Razões e comentários

Os fatos apontados são eviden-
tes e têm, o que é claro, suas ra-
zões. Alegarão alguns, que conhe-
cem crianças e adolescentes; que
são ótimos alunos. Sim; as exce-
ções confirmam a regra. Para con-
quistar o título de bom aluno, o
aprendiz deve ser muito motivado
e estimulado. Estudar, tal como se
processa em nossa cultura, é, de
início, penoso e artificial.

A razão é óbvia: o homem, no
curso do tempo, conquistou uma
soma considerável de conhecimen-
tos e técnicas. Tão colossal é seu
montante que o cérebro mais bem
dotado seria incapaz de abrange-
lo na totalidade. Augusto Comte
classificou as ciências para facili-
tar sua aquisição.

O que a escola básica pretende
é levar criança e adolescente a as-
senhorarem-se. em curto prazo,
desses conhecimentos e técnicas
condensados e simplificados, de
acordo coca a lógica do adulto. No-
te-se bem: de acordo com o que o
pensamento adulto acha razoável.

pra. para avaliar o que cri-
anca e adolescente podem e devem,
portanto, aprender, isto é, para po-
der calcular quantidade e qualí-
dade da matéria de ensino, só há
tim caminho seguro: retomar o
material produzido pelos aprendi-
zes, ao longo do tempo (cadernos,
provas, trabalhos de classe etc.) e
analisá-lo, calculando incidência
de erros, a fim de estabelecer graus
ãc dificuldades, em cada item. O
adulto acha, por exemplo, que é
fácil a uma criança de dez anos
assimilar algo árido e inútil à vi-
da cotidiana, como é o menor mili-
tlplo comum; e acha, ainda, que
deve aprendê-lo por três processos.

Ao tempo em que clieriava o
Serviço de Psicologia (IPE), tive
ocasião de examinar provas e ca-
demos produzidos por crianças que
freqüentavam as quinze escolas do
campo experimental (disseminadas
pelos vários pontos do antigo Dis-
trito Federal). Verifiquei, então, o
significativo acúmulo de erros nes-
se item. O aluno acabava saindo da
dificuldade pela memorização: de-
corava o processo, ou processos; o
mesmo fazia, ao nível primário,
quanto à extração da raiz qua-
drada. •-'. .

Meu filho, aos dez anos, per-
guntou-me: — Para que serve o
m.m.c. (mínimo múltiplo comum) ?

• Tentei explicar-lhe ao alcan-
ce de sua inteligência e maturida-
de. Êle ouviu e, ao cabo, indagou:

— Quantas vezes, até hoje, vo-
cê usou o m.nv.c?

Fui obrigada a confessar que
nenhuma. Disse-lhe que se trata-
va de uma dificuldade a vencer e
que encontraria, ainda, muitas ou-
trás; uma espécie de exercício da

vontade. (Não falei em raciocínio,
porque o do tema cm questão fu-
gia ao seu alcance). Éle, porém,
não se convenceu. Encerrou a con-
versa com esta tirada:

Ora, mamãe, não é melhor
aprender uma coisa mais útil o
mais interessante?

Anos depois, ao nível ginasial,
devendo memorizar o nome dos
faraós do Egito, perguntou-mc:

Pnra que decorar isto?
Quando eu quiser saber, vejo na
Enciclopédia...

Era verdade; tnnto mais que
semelhante prática nem como
exercício mnemônico serve. William
James e outros investigadores pro-
varam que decorar coisas não tor-
na a memória mais pronta nem
mais precisa.

É ainda a automatização do
conhecimento pelo uso da memó-
ria que o aluno usa na aprendiza-
gem da Matemática. Nada mais
absurdo do que decorar problemas
chamados tipos!

É compreensível, no entanto,
que êsse seja o recurso, já que a
Matemática é mal ensinada, a par-
tir de sua iniciação."

O aprendiz se vê, desde logo,
diante do símbolo numérico, mas
não é estimulado em sua capacl-
dade de raciocinar.

Quando eu orientava o ensino,
em escolas primárias, observava
constantemente esto fato: a crian-
ça via no algarismo um valor em
si mesmo, jamais uma relação;
olhava os problemas como combi-
nações de números e nunca como
convite a refletir; indagava fre-
qüentemente: "Este problema é de
somar ou de multiplicar?"

Acrescente-se a tudo isso o
terceiro fato: os jovens não sabem
estudar, e ter-se-á o quadro nega-
tivo completo. A escola ensina-lhes
coisas. Se compreensiva e bastan-
te familiarizada com os princípios
da psicologia infantil e Juvenil,
motiva-as, isto é, cria condições fa-
voráveis ao aparecimento do inte-
rêsse e, ao mesmo tempo, propicia
oportunidades ao desenvolvimento" de imaginação, capacidade criado-
ra, Investigação e espontaneidade.
Uma escola neste caso é satisfató-
ria. Assm mesmo, contudo, não
ensinaria o aluno a estudar. As es-
colas, que normalmente existem,
não funcionam como usinas, labo-
ratórios, bibliotecas ou centros de
trabalho. Haverá algumas que o se-
,1am — não quero generalizar para
não cometer injustiças, mesmo
porque tenho conhecimento de uns
tantos empreendimentos de valor,
nesse terreno.

Representam eles, porém, uma
gota no oceano. Não atendem às
necessidades em geral.

Função pedagógica familiar

É o que há de mais contrapro-
ducente. O aluno chega a casa, ao
fim de um dia de aula; mal des-
cansa um pouco, deve sentar-se
para fazer os deveres. O montante
varia muito: já vi garotos de se-
gunda série primária a braços com

. dez problemas e outras tantas quês-
toes de linguagem, conhecimentos
etc.

Os mestres alegam que são
probleminhas fáceis. A dificuldade
é relativa; para a criança não se-
rão fáceis... ,

A mãe põe-se ao lado e o dra-
ma começa: envolvidos na mesma
atmosfera emocional, cansados, de
uma e de outra parte a irritação
surge e não raro a pancadaria, os
gritos, as recriminações e queixas,
que se prolongam até a chegada
do pai... Assim, estudar, associa-
se a uma situação desagradável.

Constantemente, o filho reage
agressivo: "Está errado! Não foi
assim que a professora ensinou..."

E a mãe, quo se vê a braços
com mil e um problemas de edu-
cação da prole, administração do
lar e assistência ao companheiro,
não sabe para que lado se vire.

Encontro, continuamente, mu-
lheres à beira de um colapso ner-
voso, vencidas pelo desânimo e pe-
la fadiga.

A verdade é que urge fazer
uma revisão honesta, em base cien-
tifica, de nosso sistema escolar, co-
meçando pelo primário. A escola há
de cooperar com a família na fun-
ção educacional. Para isso, dave
estar aparelhada, hoje mais do que

. nunca. Sua missão não se pode li-
mitar a instruir, a ensinar coisas e
técnicas. Há de levar à aquisição
de hábitos de estudo, que,abrem
caminho aos de trabalho. O que
escrevo não é novidade, repete-se
constantemente, mas ainda não se
transformou em realidade.

Escola, numa democracia, tem
que ser usina, laboratório e ofici-
na, se pretender alcançar os obje-
tivos que devem ser os seus, sobre-
tudo se quiser fazer de cada aluno
um estudante feliz, interessado sin-
ceraménte em aprender.

VocêÇ)está convidada a participar da festade elegânciac8?promovida pelaT^c^^fxSfaApara comemorar o fim de verão I0m
_ -"riiiliw'voce compra tudo em nossos departamentos (Moda. Tecidos,UmaeMesa. Móveis, Brinquedos etc.) com descontos que vão até 60<ii, voce terá descontos excepcionais na venda tinal decopa„e cozinha, aparelhos elétricos e armários de aço.
Não é uma simples liquidação! Mas um destile de elegância,a preços muito mais baixos!

' ;'Rna Gonçalves Dias, 52
. j-vjÁv/ JVpS. de Copacabnnn, 709
['.'/esquina de Sta. (Iara.
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Do lado cle lá

A princesa Margareth Rose, da Inglater-
ra, mudou de voz e de penteado. Os cabelos
estão mais curtos e lisos, enquanto que a voz
mudou mesmo, por causa de uma ligeira íorma
de malária que teve, quando de sua última vi-
sita à África. * A soprano, Ute von Aichbicler,
substituta de Lollobrigida no coração de seu ex-
marido Milko Skofic, está fazendo o maior su-
cesso nos palcos europeus. Da última vez que se
apresentou em Monte Cario, foi saudada com
o maior entusiasmo por Grace e Rainier de Mô-
naco. * Cláudia Cardinale, muito contente por-
que vai ser titia. * Uma jornalista francesa de
vinte e oito anos, Michèle Ray, vai contar para
o mundo suas aventuras e emoções, como prf-
sioneira de guerrilheiros norte-vietnamitas. Es-
teve nada menos de vinte dias como refém e só
agora retornou a Paris. * Connie Francis reen-
controu suas jóias que haviam sido roubadas.
Declarou que já tinha mesmo desistido de pro-
curá-las.

Do lado de cá

Regina Lebelson anuncia muitas modas
novas e uma boa liquidação de preços e artigos
de verão, a partir de amanhã. * Márcia Jucá,
da Boutique Moleque, está lançando um sensa-
cional mini-pareô para o neném ir a praia,
igualzinho à mãe. Motivo do Taiti e tudo mais
* Maria Teresa Queirós está organizando novos
cursos pam o seu Centro de Beleza Ty's Ioga,
corte e costura, orientação social, preparação
para noivas, arranjo de flores e pintura em por-
celana. Todos com início marcado para os pri-
meiros dias de março. * As elegantes ZN estão
de parabéns. Foi inaugurada no Méier uma hou-
tique bem avançada e moderninha. O nome:
Les Chats.

Das mais

* A milionária norte-americana Ruth Wal-
lace de 62 anos, acaba de fazer seu testamento,
no qual deixa cerca de dois milhões e meio de
dólares, para o Papa Paulo VI. * A princesa
Margriet da Holanda casou com um antigo co-
lega de faculdade, Peter Von Vollenhoven. * A
revista Amica elegeu a mulher mais elegante
da Itália Luciana Nutrido Nóvaro, da alta so-
ciedade de Milão. * Paola de Liège afirmou a
um jornal europeu que é ela mesma quem se
encarrega de pôr a mesa para as refeições co-
muns do marido. Diz ainda que é uma tarefa
bem agradável, a qual só deixa de cumprir em
casos de extrema impossibilidade.

é sempre
notícia
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marllia medalha tem vos grava e grande presença no palco gui cosia sorri confiante no sucesso de sua carreira artística

al e medalhe % as novas musas det canção
Duas cantoras novíssimas estão sendo

lançado por Guilherme Araújo, vulgo pro-
te tor do grupo baiano e adjacências. Pres-
tem atenção em seus nomes; em. breve se-
rão sucesso, pois talento e bossa é que
não lhes falta: Gal Costa e Marilia Me-
dalha.

Dois estilos diferentes, duas persona-
lidades opostas, tendo em comum o dese-
jo de cantar a boa música brasileira.

GAL ESTRÉIA COM GIL

Gal Costa estreou no Festival Inter-
nacional da Canção, que contava na sua
maioria com cantores famosos. Quando seu
nome foi anunciado, era desconhecido do
grande público. Surgiu então a figura ti-
mida e miúda da baiana, que cantou com

voz de passarinho, a canção Minha Senho-
ra, de Gilberto Gil.

Ela faz parte do grupo baiano, que há
uns seis anos se reuniu tendo por base o
interesse pela música popular brasileira.
Veio para o Rio onde sentiu possibilidades
de se profissionalizar. Cliegou firme para
ficar e lutar por um lugar ao sol.

Introvertida ao máximo, prefere can-
tar em ambientes fechados ou então gravar.
No momento está fazendo um long-playin;í
denominado Domingo, junto com Caetano
Veloso. As músicas, quase todas inéditas, são
de autoria de Torquato Neto, Sidnei Muller,
Gilberto Gil. Edu Lobo e Caetano.

Para o filme Terra em Transe, de Gláu-
ber Rocha, gravou a música Olá, de Sérgio
Ricardo.

Sua vida é tranqüila, de manhã na

praia, bate-papos com amigos ou esticadas
pelas boates onde artistas conhecidos estão
atuando.

AS DUAS FACES DA MEDALHA

Marilia Medalha é de Niterói. Começou
a cantar ao lado do MPB-4, quando ainda
eram ilustres desconhecidos em busca de
oportunidade para se apresentarem no Cen-
tro Popular de Cultura da cidade fluminen-
se.

Moça dinâmica e de forte personalida-
de, resolveu tentar a sorte em São Paulo,

Qual não foi a sua surpresa, ao invés
de estrear como cantora, foi lançada como
atriz, na peça Arena, Conta Zumbi, que fêz
sucesso e ficou um ano em cartaz.

Nessa época conheceu o grupo baiano

e durante as esticadas noturnas, onde ca-
da um apresentava suas novas composições,
Marilia entusiasmou-se e cantou para valer.
Cantou e encantou.

Gilberto Gil e Caetano Veloso, impres-
sionados com o talento de Marilia, sugeri-
ram ao produtor do programa de TV Ensaio
Geral, para que a lançasse. E isso em de-
zembro de 66.

Depois dessa estréia, outros programas
de TV surgiram, apresentações em clubes e
a possibilidade de fazer um show de boate
aqui no Rio.

Seus compositores prediletos são Zé
Kéti, Sidnei Muller (Pctlc Passagem, Maria
Joana), Caetano, Chico Buarque de Holanda
(Noite dos Mascarados). Mas ouve também
muito samba da velha guarda e músicas de
carnavais passados.
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mudclcinc colaço mostra a imensa tapeçaria inspirada no mapa de marint màrieta severo: a garota zona sul leila diniz: a mulher moderna • decidida

niapa-miindi
na parede do

Um mapa-múndi feito por Marine, no
século XVI, onde pela primeira vez é delinea-
do o Brasil (de cabeça para baixo,) .serviu de
tema para Madeleine Colaço fazer uma ta-
pecaria enorme — 3,10 m de largura por
2,35 m de comprimento — que tem lugar
marcado na sala presidencial do nôvo Ita-
marati (Brasília) e será inaugurada jus-
tamente no dia da posse do Marechal Costa
e Silva.

A idéia de explorar êsse tema para a de-
coração do Palácio de Brasília foi sugerida
à Madeleine pelo Embaixador Vladimir Mur-
tinho. Êsse mapa-múndi precioso pertence
ao Itamarati e é todo feito em pergaminho
colorido. Seu autor é importante histórica-
mente, mas pouco se sabe sôbre êle. Um fac-
símile foi emprestado à criadora da tapeça-
ria para que pudesse cumprir a encomenda.

Durante cinco meses, dez artesãs bor-

de colaço
itamarati

einema novo se faz com
todas; as mulheres do mimdo

daram 20 quilos de lã, o que corresponde a
675 mil pontos, sob a orientação abalizada de
Madeleine. Além do ponto brasileiro", foi uti-
lizado também o chamado medieval" (usado
pela Rainha Matilde no século XI). O colo-
rido é suave, o bege predomina, sendo se-
guido pelo marrom, azul, amarelo e ver-
melho.

Agora que a tapeçaria está pronta, Ma-
daleine prepara-se para outro compromisso:
uma exposição ha Galeria Debret em Paris,
com vernissage no dia 15 de maio. Garimpo
bordado com fios de ouro e pedras (bem no
estilo persa), Bamboal, Sabiá, Abacate são
algumas tapeçarias que serão expostas na
Europa.

Um convite para exposição na sede da
OEA, nos Estados Unidos, está sendo estuda-
do por Madeleine. Mas se aceitar, será só
para o segundo semestre déste ano..

Todas as mulheres do mundo vão a
Canes em maio. Bem, nem todas, mas pelo
menos as 23 que trabalham no filme de Do-
mingos de Oliveira — a primeira comédia
séria feita no Brasil — escolhido pelo júri
do Itamarati, como nosso representante no
próximo festival internacional.

O filme conta a história de Paulo —
um garotão de amigos barulhentos e vá-
rias namoradas — e de Maria Alice — a
que tem um sorriso diferente das outras —
que se encontram e desencontram durante
uma hora e vinte de comédia, passando por
todas as fases possíveis, num romance que
se preza: a conquista, a'convivência, o bolo,
a reconciliação, outro bolo e a revelação
final.
UM ELENCO DE MUITOS AMIGOS

Durante as cinco semanas de filmagem,
a maior dificuldade íoi íazer o pessoal açor-
dar cedo, principalmente para as cenas de
praia. De resto, náo houve problemas, pois
cada papel foi escrito especialmente para
seu intérprete, e o elenco escolhido, entre
o circulo de amizades de Domingos:

— Jamais poderia trabalhar com quem
não gosto ou não conheço intimamente.
Além do mais, o próprio gênero do íilme —
desses que fazem o público rir ouvindo uma
coisa séria e chorar, sem que se precise

apelar para a chanchada ou para o dra-
malhão — necessita ser trabalhado, e mui-
to, o que não se consegue sem ser entre
amigos.

E entre esses amigos estão: Leila Diniz,
Irmã Alvarez, Márcia Rodrigues, Vera Via-
na, Marieta Severo, Maria Gladys, Norma
Marinho, Joana Fonim e Isabel Ribeiro.
A PRINCIPAL

"Todas as Mulheres do Mundo mostra o
amor-verdade, todas as pequenas coisas que
fazem a relação de duas pessoas que se
amam: a identificação de idéias, as brigas,
as brincadeiras intimas, os problemas", ex-
plica Leila Diniz, que considera Maria Ali-
ce a antecipação da mulher moderna,"aquela que gostaria de ser: tranqüila,
equilibrada e consciente".

A carreira de Leila foi muito rápida.
Em dois anos e meio fêz teatro na Com-
panhia Cacilda Becker, cinco novelas para
a televisão — "uma ótima experiência para
qualquer ator, principalmente quando so
trata de um papel secundário, porque ser
a mocinha é muito chato" — e quatro íil-
mes, tres ainda não estreados.

— No filme de Domingos tive minha
primeira experiência como atriz principal.
E gostei, ainda mais porque todo o perso-
nagem foi montado por mim mesma. Maria

Alice usa os meus vestidos, a minha biju-
teria, o meu penteado, a minha maquila-*
gem, e, o que é mais importante, comunga
com as minhas idéias. Só tenho um pou-
quinho de medo de ter sido, às vezes, sé-
ria demais, na preocupação de torná-lo o
mais real possível.

Ao que parece o temor é infundado,
porque depois de receber menção honrosa
por seu trabalho e ser elogiada pela critica,
Leila Diniz se prepara agora, para viajar
rumo a Canes, "muito feliz, por realizar um
velho desejo".
UMA PEQUENA PONTA

Marieta Severo — Éden, noiva do
Sheik de Agadir — também entrou no
elenco de Todas as mulheres do Mundo. E,
embora para fazer um pequeno papel, com
o qual ela concordou plenamente, na base
da amizade, Marieta ficou.muito satisfeita:

— Atualmente quase não tenho tempo
para nada, mas não ia perder a oportuni-
dade de íazer cinema, o que considero de
grande necessidade para a formação do
ator.'Para mim. desde que seja adequado à
minha personalidade, qualquer papel é bom.
As vezes, quanto menor o papel, maior a
sixe. Porte ser que todos reparem naque-
la que, entre todas as mulheres do mundo,
é a tipica garota da Zona Sul.
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o adeus
das boneeas

gilda chatalgnier
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o modelo que você pediu começou com estas bonecas
Suas bonecas tinham olhos mui-

to grandes, sugerindo uma atenção
constante para os mistérios dà vida,
que se disfarçam, caprichosamente,
numa manhã radiante de sol, num
sorriso, num poema, numa saudade
inexplicável de paisagens antigas. Eas margaridas. Sempre a obsessão
pelas margaridas. Diana Magalhães,
artífice delicada e frágil, enfeitava
suas bonecas com flores. No dia-a-
dia da Passarela, e também na Re-vista de Domingo, os desenhos re--tratavam seu estado d'alma. "Hoje
estou muito triste". Com certeza no• dia seguinte as bonecas apareceriam
zangadas. Mas Diana, como profis-sional, logo retomava o estilo- As
bonequinhas sorriam novamen--,
te, anunciando beleza e otimismo.— Os campos cheios de marga-
ridas e papoulas. Os girassóis de Is-
rael. Foram as coisas mais lindas da
viagem — anunciava, alegre, no De-
partamento Feminino do JORNAL
DO BRASIL, ao retornar da Europa.

Em seguida descrevia também a
Grécia, fonte constante de inspira-
ção. Da Ilha de Creta tirou a deco-
ração para o seu nôvo apartamento,
inteligente e repousante, onde se ou-
viam músicas italianas e baladas
gregas.

Arquiteta formada na turma de
1965 e personagem de Ipanema (ain-da que morasse em Copacabana), fi-
gura constante das pedras do Arpoa-
dor, nos fins de semana, orientou e
comandou as ilustrações de moda
dêste suplemento e do Caderno B•quase cinco anos. Criar moda e de-
senhar aquelas carinhas adoráveis —
quase sempre com cabelos longos e
embaraçados — passou de hobby a
ofício, num contraponto com proje-tos modernos de casas e apartamen-
tos. Obteve um prêmio especial de
Arquitetura, com um grupo de cole-
gas, na 8.a Bienal de São Paulo.

Para nós Diana não era apenas
a desenhista competente, que entre-
gava no princípio da semana as bo-
necas gravadas em papel Ingres.

Também era a moça meiga e compa-
nheira, de voz macia e andar perdi-do, que vivia sonhando com um mun-
do de margaridas, amor, bichinhos,
balaios, peças de artesanato e decora-
ções cheias de bossa.

Entrava na sala dos redatores si-
lenciosa, invariavelmente de óculos
escuros, cabelos revoltos, enfeitados
com um lenço colorido, para exami-
nar seus originais, complementar ai-
gumas matérias e bater papo. Entre
um maço de Minister e uma Coca-
Cola, aplicava retoques finais nos de-
senhos de domingo, arejados e capri-
chados. E era bom chegar quinta-fei-ra, dia de Diana trabalhar a tarde
inteira na redação. Discutia com os
fotógrafos sóbre ângulos e còres —
fotografar na sua Yashica era um dos
passatempos prediletos — falava com
uma, mexia com outra, dando conta
de seu estado espiritual: os projetosda nova viagem a Europa, a praia da
véspera, a banda de Jaguar, as tra-
quinagens do seu cãozinho Tuing, a
última do sobrinho Betinho, as boas
modas de uma boutique, a decoração
do apartamento, as músicas de San
Remo, os preparativos para o car-
naval.

Mas isso acabou. O colega Jair
Marinho não comprará mais Coca-
Cola para Diana. Nem empadinhas
de queijo. Nem cigarros. Na cantina
do jornal, alguém não recordará mais
os dias adoráveis de Roma, de Mico-
nos e do navio Fantasia, com expres-
soes emolduradas de ternura e exal-
tação das coisas simples.

Diana, que fêz um gênero de
ilustração no jornalismo moderno,
desapareceu numa manhã azul, for-
temente ensolarada, exatamente co-
mo aquelas que aprendeu a amar
desde menina-de-praia. Morreu dor-
mindo e sonhando — talvez — com
os campos e com o branco místico
da Grécia. Bem de mansinho, como
entrava na redação.

As bonecas se despedem e dei-
xam a saudade dos seus olhos, de sua
mensagem e das suas margaridas..

n mini-saia londrina, que não chegou a icr publicada

ia

tempre as margaridas, cm qualquer estação do ano os cubelos longos e encurucolaâos marcaram a sua última fast
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Em recente pesquisa procedida

numa das universidades de maior
conceito do Pais, tendo em vista
a competência dos médicos recém-
formados e o seu respectivo ajuste
profissional, verificou-se que 70%
dos médicos que se formam não
estão cultural nem praticamente
capacitados para exercer iima me-
dicina racional e, dos 30% que es-
caparam a esta filtragem, apenas
60% estão a ela perfeitamente
ajustados.

Em síntese: de cada 100 medi-
cos novos, somente 18. estão moral
e culturalmente habilitados para
exercer a profissão. Essa situação
se agrava quando um daqueles 82
(82% do total), que deviam estar
exercendo qualquer outro ramo da
atividade humana, se arvoram em
especialistas de qualquer coisa.

De minha parte, só lhes peço
que não se lembrem da pediatria,
onde o pequenino cliente, sem ne-
nhum discernimento sôbre ' á ca-
pacidade profissional do seu mé-
dico, é levado por um adulto e fica
à mercê de um falso protetor.
O PORQUÊ DO ASSUNTO

Essas considerações são a pro-' pósito do uso imoderado de anti-
bióticos, onde o especialista; no ca-
so o pediatra, sem confiar no exa-
me a que submeteu o seu dosnti-
nho, pela sua incompetência, inun-
da-o de antibióticos dos mais va-
riados espectros, na suposição de
que os está protegendo de uma
doença imaginária, mas na reali-
dade o que êle está querendo é
salvar a própria pele da possibi-
lidade, meramente supositícia, de
encrencas futuras.

Resumindo, muitas vezes usa•um tiro de canhão para matar uni
passarinho. Posso assegurar com a
iminha vivência hospitalar e de

clínica privada de cerca de vinte
anos, que mais de 80% dos anti-
bióticos receitados, além de intei-
ramente desnecessários, são pre-
judiciais á quem forem aplicados.
Essa assertiva está mais do que
provada em artigos médicos das [
mais variadas procedências, onde
a resistência geomètricamente pro-
gressiva, por parte dos germes e
bactérias, a chamada febre dos an-
tibióticos e o prejuízo que eles
acarretam quando usados de ma-
neira profilática, haja vista a sua
supressão unânime, por parte dos
cirurgiões, que se convenceram de
que os doentes operados de doenças
não supurativas (infectadas), ti-
nham o seu processo de cicatriza-
ção normal visivelmente prejudi-
cado, está exigindo dos médicos,
mais moderação na sua aplicação.
Os antibióticos, nesses casos, de
nada serviam e agiam contra a na-
tureza.
A DUPLA AÇÃO

Para fins de conhecimento ge-
ral, diga-se de passagem que duas
são as maneira de ação desses an-
tibióticos, tendo em vlsta o do-
mínio de uma infecção: a ação
bacteriostática e a ação bacterio-
litica. Na primeira, o antibiótico
fez cessar a atividade do germe e
impede a sua proliferação, num
processo de yiibição ¦ contínua, que
culmina com a sua auto-extinção.

Pela segunda maneira, multo
mais ativa, liquida o germe de
imediato, fazendo cessar em tem-
po relativamente curto, a sua ação
nociva. Etmològlcamente, a pala-
vra antibiótico, significa antivida,
mas com ação eletiva para o ger-
me. Entretanto, se o tratamento
íôr mal conduzido, o termo anti-
vida, pode ter sua ação orientada
contra o doente.

. Na prescrição de um antibióti-
co, o médico tem que ser muito
preciso. Receitá-lo sempre propor-
cionalmente ao peso do doente e
mantê-lo por um tempo (variável
para cada doença) até que a in-
íecção seja totalmente debelada.
Para combater determinados ger-
mes existem antibióticos especííi-
cos, de nada valendo receitar um
antibiótico ao , qual o germe não
seja sensível.
OS ANTIBIOGRAMAS

Modernamente, existem os cha-
mados antlbiogramas, onde os la-
boratoristas, colhendo dos doentes
o material infectado e pondo-o em
contato com os mais variados tipos
de antibióticos, fornecem ao cli-
nico o nome do antibiótico ou dos
antibióticos, a que os germes io-
ram sensíveis na sua pesquisa ini-
ciai.

Pode assim, com segurança, o
médico assistente, prescrever com
mais acerto um antibiótico cuja
ação foi antecipadamente compro-
vada. Esses antibiogramas, depen-
dendo da evolução da doença, de-
vem ser com freqüência repetidos
porque é muito comum os germesmudarem a sua preferência por um
antibiótico pouco sensível na aná-
lise anterior.

Caso não sejam respeitadas as
condições básicas acima enuncia-
das, o doente fica parcialmentedesprotegido, de cuja situação se
vale o germe para arregimentar
novas forças, o que se traduz poruma resistência ã medicação ina-
dequadamente usada. Essa resis-
têneia, não só a adquirem os ger-
mes ativos como também a trans-
mitem, nos seus processos normais
de reprodução, aos germes quo
lhes vão substituir e manter a in-
íecção.

dr. paulo raposo
A explicação pode parecer fan-

tasiosa, mas infelizmente é de
comprovação clínica e laboratorial.
Assim como o tempo de uso de an-
tibiótico tem efeito benéfico para
debelar uma enfermidade, êle não
deve ser excessivamente prolonga-
do, porque pode advir uma febre, e
trazer a um médico menos avisado
lima má interpretação, de que a
moléstia ainda não foi dominada
ou sofreu uma exacerbação, quan-
do na realidade, a simples supres-
são do medicamento acaba com a
elevação térmica.

Insistir, nesses casos, com a
medicação antibiótica, só tende a
agravar o quadro mórbido, com o
aparecimento de mal-estar inde-
finido, inapetência e diarréia, esta
última traduzindo a destruição da
flora intestinal normal, tão pre-
ciosa nos processos digestivos, de
que tanto se beneficia o organis-
mo para a conservação da sua in-
tegridade física.

Assim explicada, de úma ma-
neira despretenciosa, sob o ponto-
de-vista científico, as mães podem
aquilatar os prejuízos que podem
trazer para os seus filhos, um an-
tibiótico desnecessariamente pres-
crito. A situação se agrava de
muito, quando a medicação é re-
ceitada por leigos e, o farmacêuti-
co se associa na desonestidade,
vendendo o produto sem a corres-
pondente receita médica, quando
não, êle mesmo, se julgando um
médico honoris causa, arrisca uma
indicação.

De todas as profissões, a me-
diem?, é, sem dúvida, a mais su-
blime. Ninguém a improvisa;
quando não se nasce, morre-se
com ela.

Exercê-la com honestidade é
a melhor maneira de dignificá-la.

e conforto âe seu ambiente
MIl-SÜU LAFER

Mesa console. C/6 cadeiras.
Valor Rea! Cr$ 49O.O0O

NCr$ 490,00
Preso Mesbla Cr$ 390.000

a/v NCr$ 390,00
Pelo Crcdi-Mesbla Cr$ 49.000

mensais NCr$ 49,00

C/4 cadeiras
Valor Real Cr$ 365.000

NCr$ 3é5,00
Preso Mesbla Cr$ 290.000

a/v NCr$ 290,00
Peio Crédí-Mesbla Cr$ 36.500

mensais NCr$ 36,50

Em poucos segundos a Mini»
Sala Lafer se Iranforma nisfo.

Estofamenlo 100% em espuma. Revestida.
en) tecido de qualidade. Madeira de Lei.

Valor Real Cr$ 87.000
NCr$ 87,00

Preso Mesbla Cr$ 69.000
NCr$ 69,00

fiA * Pel« Cridi-Mcíbla
Cr$ 8.700
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Em caviúna Valor Real Cr$ 680.000
NCr$'680,00

Preso Mesbla Cr$ 520.000
d/v NCr$ 520,00

Pelo Crédi-Mesbla Cr$ 68.000
mensais NCr$ 68,00

Em marfim Valor Real Cr$ 590.000
NCr$'590,00

Preso Mesbla Cr$ 470.000
a/v NCr$ 470,00

Pelo Crédi-Mesbla Cr$ 59.000
mensais NCr$ 59,00

SOFÁ GELL-IT H.° 105 GELLI
Totalmente estofado om espuma. Encosto, re-
momível. Transforma-se em confortável cama
de solteiro. Forro em tecido de qualidade
em 10 cores à sua escolha. Madeira de Lei.

Preso Mesbla Cr$ 159.000
a/v NCr$ 159,00

Pelo Crédi-Mesbla Cr$ 20.000
mensais NCr$ 20,00

onde a mulher encontra as maiores facilidades! FINANCIADAS
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vestido e pelarine de camurça areia queimada, nesse conjunto contam os pespontos
principalmente, segundo ronald sper. o chapiuzinho tem a etiqueta de irmã jrank

ruaugusta
regma guerrero

e couro na moda
A moda agora é couro na rou-

•pa. Prova disso quem dá é Caio
Alcântara Machado mostrando,
para quem quiser ver, nada me-
nos ãe 100 stands coloridos, mo-
vimentados, na sua V Feira ão
Couro.

Ano passado, nessa mesma
feira, a moda ãeu no couro com
Carãin. Dessa vez, a peãiãa é ou-
tra. É a moâa ãa Maison Webe
— um dos maiores nomes ão
prêt-à-porter na Fraowkm —
que a paulista está vendo e, ao
que tudo indica, adorando.

A tese da Maison Webe é es-
ia: poucas mulheres poâem ter
um modelo exclusivo. Por isso, a
moda tem que ser prêt-à-porter,
pronta para ser usada e abusada
democraticamente por todas as
mxüheres do mundo.-' ~f,.:'-''f.

PAUL BIGNON ESTA AQUI
É o figurinista ãa Webe. Veio

com um manequin e o aãião ãe
imprensa âa Maison. Paul co-
nhece profundamente costura e
diz que os modelos com a eiiquê-
ta Webe são tão bem feitos que
mesmo gente entendida chega a
confundir com haute couturè.
NE1\Í TUDO Ê COURO

Muitas vezes a roupa ê de lã
e o couro aparece ãe repente, co-
mo detalhe: uma barra, uma go-
la, um punho, em entremeio.

Paul explora quadriculaãos e
listras (recortaãas ou aplicaãas).

No mais a geometria é pouca.
DUPLA PERSONALIDADE

Os casacos ãa Maison W.ebe
têm áupla personaliãaãe. Uns
são retos, com bits to curto e
achataão. Os outros têm ombros
finos e arreãonãaáos, e a parte
de trás foge das costas, num
corte mais amplo.

Paul Bignon sabe que, em
. 1967, o robe-manteau vai defini-

tivamente interromper a carrei-
ra do tailleurzinho clássico. Por
isso, fêz uma porção. Mangas.
raglan, abotoamento assimétri-
co, cintura baixa (marcada por
finos martingais) são os pontos
de charme.

MODA NOSSA TEM BOSSA
A BECA

Não dá só Paris na feira ão
couro. Tem Brasil também. Apa-
rício, Cloãovil, Ronalâ Sper, Jú-
lio Camarero, entre outros, estão
lá apresentanáo a nossa moãa.
E ela é assim: toda pespontaãa e
muito bem construída.

Os couros usados foram os áo
Curtume Carioca e são sensacio-
nais, tanto no toque como no co-
lorião. lãinelli cuiáou áa moda
masculina e tuão que êle fêz tem,
decididamente, bossa internacio-
nal.

r \
é de paul bignon, figurinisU da maison
webe, esse conjunto: cusaqninho curto, pes.
pontado, saia cloclie com bolsos inespera-
dos, tudo de lã marinho, por baixo, uma
blusa cavada, de camurça fina vermelho-vivo
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uma boa idéia de ronald sper: um longo de antílope dou-
rada trançada com antílope ouro velho, a liniia do vestido é
despojada, os punhos e a gola roulée repelem a pelica dourada
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SANTA TERESA - Vendo exce-
lente palacete com 3 andares, c]
elevador próprio, salão, duas sa-
la;, hall, 3 amplos dormitórios,
dois banheiros sociais em côr,
dois banheiros de emp., 2 qts.
de emp., lavanderia, adega, gra-
des na janela, telefone, ar cond.
lavatórios, escritório, bar em már-
more, armários embutidos em
todas as peças, todo ajardinada,
casa de caseiro, terreno c/ 12 x
90; garagem, Iudo pinlado a óleo
e fino acabamento. Negócio de
ocasião — NCrS 95 000, com
50% à visto e o saldo a com-
binar — Para visitar marcar hora
pelo tels. 32-8803 e 22-0087 -
FRISA S/A. - CRECI 205.

ZONA CENTRO

CENTRO

AVENIDA 13 DE MAIO - Vendo
o ap. conj., kit. e banh. comp.,
30 in2, vazio, frente, and. alto,
res. ou escrt. Ver e tratar tel. ..
32-1106 - CRECI 166.
APARTAMENTO VAZIO - (Praça
Cruz Vermelha) — Vendo, sala e
quarto separados, coz., banh. c|
box. Aceila-se Volkswagen. Preço
NCr$14 500 00 (condições a com-
binar). Tratar c| proprietário, na
Av. Mem de Sá, 253, op. 308.
A. CARVALHO vende: na Rua
do Riachuelo, 265, ap. 304, con-
jugado de luxo, com sinteco,

¦fogão e aquecedor. Pintura no-
va, chaves cj o porteiro. Ent.
6 000, presi. 200. Tralar: Av.
Brás de Pina, 914, s| 205 - P.
Carmo. CETEL 91-1219 - CRECI
590.
ATENÇÃO — Centro. V*nde-se
na Rua Evaristo da Veiga n. 83,
apartamento com sala, quarto, co-
zinha, banheiro. Preço: 12 milhõos
com 50% à vista e 50% finan-
ciados. Luís Rodrigues. Telefonas:
32-654S • 42-7067. - CRECI n."
1 096.
APARTAMENTO - Vende-se ' ba-
rato ió à vista é conjugado está
sem coniraVo. É em frente a (rá-
dto Globo, Rua Irineu Marinho,
n." 30, ap. 206, também se vende
uma vaga de automóvel junto ou
separada. Ver e tratar à Rua San-
tana, 123, c. Sr. Campos.

APARTAMENTO VAZIO - Centro
— Com au sem tel. 2 qtos., sa*
la, coz., dep. de frente, 4 pj an-
dar. Facilito o panlo. Ver inclu-
tive sábado e domingo na Av.
Mem dc Sá, 247, ap. 905, das 10
òs 12 horas. Roberto Conte. CRE-
Cl 1-12.

BAIRRO DE FÁTIMA -
Preço e condições para
venda urgente, com área
const. de 90 m2, vendo
privilegiado sp. de fun-
dos, c| sl., 2 qts., ampla
copa-coz. e demais deps.
Preço NCr$ 25 000,00 c|
NCr$ 3 000,00 de entra-
da e o saldo NCr$ ....
22 000,00 a combinar.
Aceito Caixa c| depósi-
to' antigo. 42-9104 -
Atendo hoje.
BAIRRO DE FÁTIMA - Vendo ou
alugo bom ap., 4 quartos e boas
dependências. Rua das Graças, 72,
ap. 701. Chaves com o zelador^
BÃTRRÕ DE FÁTIMA - Ve~ndo
apartamento t.l. 203, fin,l aca-
bamento, servindo para cônsul-
torio medico ou dentista. S. de
3 milhões. Ver R. Rezende, 198,
ou tel. 26-4754.
CENTRO - Vendo ap. Ed. San-
¦tos Vahlls. Al. s| cont. NCr$ 15.
Fac. NCr$ 5 em 18 meses. Tel.:
34-8473 - José.

PRAÇA CRUZ VERME
LHA — Apartamentos re-
sidenciais numa rua
tranqüila próxima da
CIDADE, de ampla sala,
2 quartos, sendo 1 rever-
sivel, banheiro e cozinha
completos, dep. da em-
pregada e serviço, área
com,tanque e WC, play-
ground e GARAGEM. -
Todas as peças amplas,
claras e de frente. PRE-
ÇO Cr$ 11 888 000, en-
trada única de Cr$ 400
mil na escritura, e men-
salidades SEM JUROS
de Cr$ 144 mil. RUA
CARLOS DE CARVALHO
52 - Inc. IRMÃOS TO-
RÓS LTDA. — Informa-
ções no local, diária-
mente entre 8 e 20 ho-
ras. RUA CARLOS DE
CARVALHO, 52, ou no
Dep. Vendas — Av. Gra-
ca Aranha, 174, grupo
516 - Tel. 32-5353 -
CRECI 442.

CINELANDIA - Vende-se ap. dn
Rua Álvaro Alvim, 48, com tele-
fone P.V.X, Ver com o porteiro
Sr. Tinoco. Tratar tel. 42-1288.
CENTRO - Riachuelo, 161-710. -
Vdo. ótimo ap. sala, qto., deps.
Apenas NCrS 9 800. Ent. NCr$
7 000, rest. a comb. Tcl. 52-2796
- Santos Bahia - CRECl 822.
COBERTURA - Rua Marques de
Pombal, 172, op. C-01 - Sala e
qt. sep,, banh. e grande terraço.
Entr. 50%, saldo comb. Ver diar.
port. e Iratar México, 148, gr.
303 - Tel. 32-1106 - CRECI 166.
CENTRO — Rua do Riachuelo -
Vend. magnífico terreno de es-
quina, pj incorporação de grande
vulto. Infs. pessoalmente cj o
Sr. Câmara em: ORLANDO MA-
CEDO - Av. Rio Branco no 156,
Gr. 2 318 - Tels.: 32-0510
32-6128 e 32-7164 - CRECI 128.
CENTRO — Garagem automática.
Pronta. Vende-se. R. Beneditinos,
25. - Tratar c| LUIZ OLIVEIRA
IMÓVEIS - R. 7 Selembro, 

"".

gr. 407 - Tel. 52-0749 - CRE-
Cl 198.
CENTRO — Vendo op. coni., C.
kit. — Preço ocasião. Ver Rua
Joaquim Silva, 11, ap. 207. Com
encarregado. Trat. Av. R. Branco,
9, sl 315 - 23-5471 - NILO
CENTRO — Vende-se na Av. Go.
mes Freire, 788, ap. de sala e
quarto separados, vazio. — Tralar
pelo tel. 23-1915 - CRECI 183-

CENTRO — Vdo. prédio vazio, 4
pavts., terr. 7 x 27 (630 m2 área
construída), próx. Pça. Tiradentes.
250 milhs. edmb. — Sr. Ângelo
- 22-8255.

CENTRO — Vendo apartamento
1 101, Rua dos Inválidos, 22. Sa-
Ia, quarto, demais dependências,
todas amplas, Jardim de inverno.
Sinal 10 000, restante a combi-
nar. Ver no local, domingo das 9
òs 13 horas. Tralar epm Victorio
Rócco, Rua Assembléia, 11, sl 501
CENTRO, c/ telefone, oportuni-
dade, ap. bom., qt., sl., coniug.,
desocupado, c/ alguní móveis —
Vendo com peq. entrada. Aceito
Imóvel em Brasilia — Ver port.
R. Ubaldino Amaral, 41 — Tratar
tel. 25-5465 - Dr. Melo.
CENTRO — Vende-se ap. conju-
gado sito na Rua 20 dc Abril n.o
28. Tratar no n.ü 27 ou no lo-
cal, até às 12 horas, com o pro-
prietario.
CASA — Vende-se à Rua Sara,
10 (Santo Cristo), própria para
depósito ou pequena fábrica de
confecções.

CENTRO - (Praça Crui Vermelha)
— Vende-se ap. de frente, sala e
quarto separados, 2 entradas, kit,
banheiro completo em côr com
vulcapiso — magnífico estado de
conservação — pintura plástica,
&ancai, varanda, envidraçada, per-
sianas americanas, armário embu-
tido, todo atapetado. Ver no lo-
cal. Chaves cf o porteiro. Av.
Mem de Sá n. 215, op. 402. Tratar
c| o proprietário. Tel. 32-9756,
dias úteis e 58-3955, sábados e
domingos. Sr. Pontes. Condição:
Preço a vista: NCrS 15 000,00.
Estuda-se financiamento.

CENTRO - V. ap. sala, qto., »e-
parado, ban. completo, coz. gran<
de, vazio, pintado, 16 milhões.
Aceito Caixa. 57-4601.

ESTÁCIO — Casa V3zia. Vende,
se com 2 quartos, 2 sis., coz.,
banh. e quintal. 7 000 entr,
Restante como aluguel. Tratar
com o proprietário no loca! à
Rua Laurindo Rabelo, 94, Das
8 às 12 roras oU tel.i 32-9938.
ESTÁCIO - Vdu. ap. 806, Rua
Machado Coelho, 119. Chave na
Portaria. Tratar c| Armindo. —
Tel. 43-3415-
FÁTIMA — Vendo ótimo ap. ni
Rua do Riachuelo, 252, ep.
1002, c] saleta, ampla sala, 2
quartos, casinha, banheiro, àes-
pensa e magnífica área de ser-
viço. Ver no sábado e domin-
go até às 13 horas com o pro-
prietario.
KAIC - Cenlro - Rua André Ca
valcante, 9, ap. 702. Vende-se,
vazio, c| sala e quarto (sep.),
banh., kitch. Sinal 5 000 000, sal-
do financ. Chaves cj porteiro. —
Tratar KAIC — Run do Carmo,
27-A, S|Loia - Tels.: 52-2995 e
22-1860 - CRECI 283. '
OPORTUNIDADE - Sala, quarto,
banh., kit. — R. Riachuelo, 87,
ap. 810. — Em construção. 4 mi-
lhoes à vista. lnl. 42-1525 - PA-
CHECO - CRECI 635-

RUA RIACHUELO, 133,
ap. 508. Sala, 2 qtos.,
coz., banh., boa área
de serviço, pronta entre-
ga. Base: 20 milhões, c]
parte facilitada e parte
financ. Ver no local. —
lnf. VEPLAN IMOBILIA
RIA. Rua México, 148 -
S[ 307 - Tels. 52-2830
e 22-6102 - J. 107 -
CRECI 66 - DEPTO. DE
VENDAS AVULSAS.

CATETE — Vende-se ou oluga-se
«<;\ seleta, sal., qunrto, coz-,

bonh., irea q. emp. Tratar ....
25-3240.
COMPRO urgente Flamengo, ou
imediações apto. 1 a 4 qtos. pi
clientes reais. Inédita Imóveis.
México 119, g. 809 - 22-5722,
42-7151 e 47-1061- Cred 159.

SAÚDE — Vende-sa casa com 2
quartos, sala, cozinha • banheiro
c| azulejo — Ver • tratar na Rua
Major Saião, 6 casa VI — d» 9
ès .12 horas.
VENDE-SE apartamento com san-
cas, armários embutidos, quarto,
sala, coz., banheiro em côr, par-
te financiado. Rua André Cavai-
cânti 115106 - Fátima.
VENDE-SÈ - R. Guilherme Mar-
cone ti. ól|604 B. Fátima ap. mo-
biliado ou não cj ampla s.]sta.,
qt., banh. soe, co., área envid.,
cj tanq., arm. emb. qt., banh,
empga. Preço Cr$ 22 000 000,
sendo metade agora, metade em
6 meses. Tratar no local.
VENDO - Na Rua do Rezende,
39, ap. 1 001; apartamento de
quarlo e sala separados, cozinha
e banheiro completo. Ver no lo-
cal e tratar'na Rua do Carmo, 38,
sala 508 - Telefone 22-2716, com
o proprietário.  
VENDO - Apartamento Praça Ti-
radentes pj residência ou comer-
cio, 2 quarlos, sala, banheiro
completo, cozinha e área c| 3
entradas. Ver na Rua Pedro I n.o
7 ap. 605. Das 10 as 17 horas
VENDO apto. nôvo com sinteco,
R. 20 de Abril 28 apto. 609. -
Preco 14 000 000 ent. 7 000 000
e 35 de 200 000. Tratar no lo-
cal de 9 hs. as 12 horas com o
próprio ou seg. feira. Av. Gomes
Freire 525-A.
VENDE-SE apartamento na Rua
Regente Feljó 91, ap. 403, de
sala, quarto, banheiro, cozinha.
Tratar na Rua Barão de Mesqui-
ta 26, ap. 603.
VENDO ap. frente. Rua Viscon-
de do Rio Branco. 53-201. S,
ent., sl., qt., vard., coz. e banh.
Ver, tratar no local. À vista ou
a prazo.
VENDE-SE ep. grande c| telefo-
ne, A. N. S. de Fátima) 64 ap.
404.
VENDE-SE ou aluga-se apartamen.
to com todo conforto na Ave-
nida N. S. de Fátima, 74, 11 .o
andar, ap. 203 — Ver-e tratar de
9 às 11 horas, no. local, com o
proprietário.
VÊNDE-SE — Ótimo ap. vazio
Av. Gomes Freire, 740 — 8.o c|
hal!, sl., qt., coz. e banh. compl,
À vista NCr$ 9 000. A prazo —
NCrS 12 000 c| 50% e o rest. 20
meses sliuros. Tratar 28-8026
32-8117 - R. 261.
VENDO, de preferencia à sócio
da União Viajantes Comerciais
Brasil ap. vazio, quarto e sala
amplos, separados, coz,, banh.
NCr$ 15 000 de entrada e trans-
firo 44 prest. fixas de NCr$ 178.
Riachuelo, 148, ep. 1 102. - Sr,
Jérson.

ZONA SUL
GLORIA - S. TERESA
APARTAMENTO - Santa Teresa
— Vendo, vazio, c| 3 qts., 2 sis.
demais dep. Ver R. Pref. João
Felipe, 515, ap. 102. Tratar tel.
22-9023, segunda-feira após 11
horas. ;
A VENDA KITINETE, vazio. Preço
a vista 8 milhões. Fin. 10 em 10
meses. Rua Taylor 31, ap. 509.
Glória.Tel.t 52-4755.
CASA — Vende-so por NCrS..
40 000,00. Pua Cândido Mendes,
58 cj 3 ou troca-se por outra em
Petrópolis. Chaves na mesma rua
n.o 66 c| Sr. Alberto.

GLORIA - 19 mil, belo ap. fren-
le, sala, saleta, qto. sep., banh.,
coz. grande, área cl tanque, sin-
teco etc. 9 mil da sinal, saldo
236 mensais. T.l. 36-3788. - FAL.
CAO - CRECI 745.

MONTE ALEGRE - Vende-se ap.
qto., sl. sep., ótima oporlunida-
de. à vista NCrS 7 000,00. Tele-
fone 45-9398. Gonçalves.

SANTA TERESA — Apartamento,
2 quartos, banheiro, terraço.
Para senhor de tratamento ou 2
mocos solteiros. NCrS 14 000. Al-
mirante Alexandrino, 1 849. Tel.:
256787.

VISTA no mar, vendo 2 quartos
arm. emb. ar cond. sala cj vo-
tanda, dep. emp. Lado Hotel
Glória, ladeira de Nossa Senho-
ra, 176, ap. 52.

CATETE - FLAMENGO

AVENIDA RUI BARBOSA
N. 666 — Obra já inicia
da. Vende-se ap. c] 260
m2 c| salão, sala de jan-
tar, sala íntima, 4 dor-
mitórios c| armários, 2
banheiros sociais, 1 au-
xiliar copa-cozinha, 2
vagas para carros. Aca-
bamento de luxo. Trator
diretamente com o pro-
prietario. — Avenida Rio
Branco, 131 — 15.° an
dar. Fone: 32-1039.
APARTAMENTO - Vaz. c| qt, s.
sep. c. b., j. de inv. R. Silveira
Martins 147 — 316. Pode ser vis-
to ho[e. Tr. proprietária no lo-
cal.
APARTAMENTOS do todos os ta-
manhos. Aceito troca. S. Ver-
gueiro, M. Abrantes, Paissandu,
F. Viana, Catete, Vise. Cruzeiro
e outros. - 34-5255.
APARTAMENTOS - Ac. Cxa. sala,
3 qts., b., coz., deps., gara-
gem. .1, na R. Marques de Abran-
tes e outro R. Visconde de Cru-
zeiro, 150 ap. Ó03 (la. locação).
Pco.: 50 milhs. à prazo. Tel.:
37-5106. CRECI 813. Tel.: 52-1892.
APARTAMENTO - Vdo. 2 qts.,
sala, dep. (75m2), ocupado. 2ó
milhs., ac. Cxa. cj sinal R. Mar-
quês Abrantes n.° 151 Tel-: ..
37-5106. CRECI 813. Tel.: 52-1892.
APARTAMENTO - De sala, jar-
dim de invferno, quarto separado,
banh, com boxe e banheira, gran-
do cozinha, área de serv. WÇ
e quarto de empregada, Preco
CrS 26 000. Ver na Rua Correia
Dutra 166 pp. 307-
A VISTA - 3 qts., sl., coz.,
banh., dep., fte., elug. gra. Cond.
32 milh. Vale 50 - Ana Morándi-
ni Imóveis — 42-3287 — Creci
482.
BUARQUE DE MACEDO, 42 -
Ap. 502, sola, 2 quartos, depen-
dênclas completas empregada.
Tratar 52-3732.
CATETE - 19 mil balo ap. fren-
la, sala, saleta, qto. sep., banh.,
coz., grande, iraa cl tanque, «in-
teco etc. 9 mil de sinal, saldo
236 mensais. Tel. 36-3788, FAL-
CAO - CRECI 745.
CATETE — Final constr. de frente
saln almoço, living, qt. sep.
bnnh., área serv. 5 mil entr. e
18x400. lnf. 47-9730. Batuira. -
CRECI 190.
CATETE — Vende-se ou trocn-ie
por maior ap. frente sala, quarto
coz., água quente, banh. 2 arm
emb. Tralar 25-3240.

CATETE — Vendemos
ótimo ap. na Rua Bento
Lisboa, 14, de frente,
vazio, c] sala, 3 qtos.,
jardim de inverno, deps.
compl. empregada. BA-
SE: 38 milhões, lnf. VE-
PLAN IMOBILIÁRIA. Rua
México, 148 -Si 307-
Tels. 52-2830 e 22-6102

Dias úteis. — DEPTO.
DÇ VENDAS AVULSAS

J. 107-CRECl 66.
TETE - Vendo vazio ap. 807

da Rua do Catete, óó de qt.,
sala separado K e B — Entrada
8 milhões, saldo a combinar -
Tratar Av. Pres. Vargas, 542 sa
la 309.
FLAMENGO — Vendem-se 6timos
apartamentos prontos de sala e
dois quartos, com e sem depen-
déncias e garagem. Ver à Rua
Paissandu n. 179 com Sr. Luiz.
Trator diretamente com a Firma
Construtora M. Hazan & Nudel-
man Lida. Tel.: 23-3897. Rua May-
rink Veiga, 4 — 11.° andar, So-
ção de Vendas. Aceitam-se pro-
posta. _^_^__^__
FLAMENGO - Vando na quadra
da praia, «dificío sobro pilotis,
à Rua Ftrreira Viana, 43, ap.
201, com living, sala, 2 amplos
quartos, 2 banheiros sociais, co-
pa-eorinha, dop. empregados —
1 por andar. Var no local. Tra-
tar 22-6466.
FLAMENGO - Vendo ap. 2 salas
conjugadas, 3 q-, copa-cozinha^
banheiro, grande área serviço, q.
e dep. emp., garagem, 2 jaid.
inv., frente, 2 por andar, ed. mo-
derno, por 50 milhões, com fi-
nanciamento de 24 meses. Rua
Senador Vergueiro, 167, ap. 102
(2.o and. sóbre pilolis). Ver por-
teiro e tratar tels. 42-7173, das
15 às 18 h, dias úteis e 25-9369
pela manhã com proprietário.
FLAMENGO - Vdo. áp. frente,
amplo, junto, parque • excelen-
te praia. Correia Dutra, 56/32 .—
Proprietário no local das 12 às
16 e domingos das 9 às 12 ho-
ras.

FLAMENGO — Vendo vazio ap.
c| 3 qts., sala, dep. emp., es-
tacionamento para carro. Av. Rui
Barbosa 300 ap. 703. Tel:....
45-2527.

FLAMENGO - Aps. de
2 salas, 3 qts., 2 banhs.
copa, cozinha, deps; e
garagem. Prédio sobre
pilotis c] apenas 2 aps
por andar de frente. -
Preços a partir de Cr$
57 000 000, pagamento
grandemente facilitado.
Obra já em alvenaria c
garantia SERVENCO. Ver
até 18 horas no local,
Rua São Salvador, esq
com Ipiranga. Vendas
PAN-IMÓVEIS, R. Mexi-
co, 119, Gr. 801 -Tels.
52-5256 e 22-3032 -
CRECI 704.
FLAMENGO - Vendo ap. cobert.
R. Sen. Vergueiro, 203, sala, qt.,
coz., banho, WC, varandas e ter-
recos. NCrS 26 000, sendo NCrí
17 000 à vista e saldo finan-
ciado. Chaves no ap. 919 a in-
formações tel-: 23-3291 -. Dr.
Jorge.
FLAMENGO — Vende-se ap. quar-
to, ssla, coz. Tratar Travessa Ta-
rróios, 32, ap. 706, das 10 ès
14 horas.
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QUARTO QUARTO COZINHA 1

n ELEV-
SOCAL

H. SOCIAL |

A arte de morar num ambiente
.de alto luxo, Prédio cercado

de todòb conforto. Todos os
apartamentos de frente. Garagem.

Pilotis. Play-ground. 12 andares.

APARTAMENTOS DE:
3 quartos. 2 salas. 2 banhei-
ros sociais. Quarto de empre-
gada e demais dependências.

PREÇO

nc* 37.575,00
TERRENO

NCrS 9.400,00
(financiado em 29 meses sem juros)

.'.., CONSTRUÇÃO

Ncrs 28.175,00

BANH. 2

ARM, U

I BANH. I

SALA
QUARTO I ^Ê_____________U

NCrS

ENTRADA 
'

1.635,60
MENSALIDADE

NCrS 423,00

Incorporação registrada na fl. 40 do livro 8-T, sob o n.« 333, do 9.» Ofício do Registro de Imóveis.

A Construção e
acabamento:

GOMES DE
ALMEIDA,
FERNANDES

vendas no local ou na

IMOBILIÁRIA

NovAyoRia
• UM SÍMBOLO DE CONFIANÇA

Av. Rio Branco, 131 -14.» andar - tel. 31.0060
Corretor-responsável: JOSÉ SYLVIO MAGALHÃES-crecin.°3

PRAIA FLAMENGO 12 op. 117,
vazio, si'., qt. conj. coz., banh.,
NCr$ 16 000 met. fln., 2 anos.
Ver hoie daí 12 às 18h. Victor.
Tel.: 32-1477.

FLAMENGO - Vend. ap., frente.
Cj safoU, sl., cj arm. «mb., ql.
s«p.r coz., banh. comp. Sinal
2 000 000. P| na «crituu. Saldo
36 meses. Aceito caixa. R. Bento
Lisboa, 108 ap. 502 — Ver das
13 às 18 horat. Org, Daniel Fnr<
reíra. Rua 7 de Setembro, 98
2.» - Tel. 320638 • 42-0975 -
Craci 236.

FLAMENGO - Aps. de
salão, 2 ou 3 qts. e deps.
Q. prontos. Prédio sobre
lilotis, apenas 4 aps. p|
ndar. Preços a partir de

30 000 000. Pagamento
grande financiado. Ver
no local R. Correia Du-
tra, 145, das 8 às 19 ho-
ras. Const. c| garantia
SERVENCO. - Vendas
PAN-IMÓVEIS - R. Mé-

ico, 119, Gr. 801 -
Tels. 52-5256 e 22-3032

CRECI 704.
FLAMENGO - Vendo c/ 2 qtl.,
coz., banh., área serv., d<íp. emo.
vazio, arm. èfTlb. sinteca azule-
jo em cór. Rua Ccrreia Dutra,
137, ap. 103 — Tratar Av. Rio
Branco, 185, g/ 1 018 - Tal
220489 - CRECI 696.

FLAMENGO - Rua Honório de
Barros, 23, ap. 701 — Ed. Bahia,
muito arejado, ventilado, em rua
de pouco tráfego. Ocupa todo o
ondar, Tem 5 qtos., 3 banhs., 3
salas, escritório, 2 qtos. empre-
gada, garagem etc. Área const.
350 m2. Preço 110 milhões com
50% à vista, salda atá 4 anos.
Aceito proposta prazo menor.
Chaves porteiro. Tratar prop. Dr.
Hugo. Av. Erasmo Braga, 227 —
Sala 305 - Tel. 22-2570.

FLAMENGO - Vende-se de aa-
Ia, 2 quartos, dependências com-
pletas do empregada, armários
embutidos, garagem. Rua Paissan-
du, 279, ap. 401, 38 000 000 com
20 000 000 entrada, restante com-
binar. Ver o tratar no local.

FLAMENGO - R, Sena-
dor Vergueiro — PRON-
TOS — Últimos aps. de
sala, 2 qts., deps. e ga-
ragem. Preços e condi-
ções excepcionais. Ver
na R. Senador Verguei-
ro, 218, das 8 às 19 ho-
ras. Vendas PAN-IMÓ-
VEIS. R. México, 119 -
Gr. 801 - Telefones:
52-5256 e 22-3032. -
CRECI 704.

FLAMENGO - Vende-se ótimo
ap. à R. Sen. Vergueiro, fren-
te, 3 qts., salão, copa-cozinha, 2
banhs. sociais, etc. e garagem.
Cr$ 90 000 c| 50%.
FLAMENGO — Ap. de luxo, ven
de-se composto de saleta, 2 gran-
des salas, 4 quartos com arma-
rios, 2 banheiros sociais, copa,
cozinha, 2 quartos emp., demais
dep. e garagem. Preço: Cr$ ....
100 000 000. Condições a com-
binar. lnf. detalhadas com Enir
Ltda. Rua Ouvidor, 86, 5.° andar.
Tels. 31-2332 a 36-3621. CRECI
273.

FLAMENGO — Ap. frente, vazio
ampla sala, saleta, 2 quartos cl
armários embutidos, cozinha, ba-
nheiro, dep. empregada e area
— Vendo 50% financ. Aceito
oferta. Ver e tratar R. Mar-
quês de Abrantes n. 26, ap. .
201 — Qualquer hora.

FLAMENGO - Aps. de
sala, 2 qtos., deps. em-
pregada. Obra já em al-
venaria cj garantia SER-
VENÇO. Ver na R. Cán-
dido Mendes n. 236, das
8 às 20 horas. Tratar
PAN-IMÓVEIS - R. Mér
xico, 119, Gr. 801 —
Tels. 52-5256 e 22-3032

CRECI 704.

FLAMENGO — Ap. vazio
de sala, qto., banh. e
kitch. 12 000 000 facili-
tados. Ver na Rua Pais-
sandu, 162|1217 ç| por-
teiro. Tratar 52-5256 -
CRECI 704.

FLAMENGO - Vendo ap. 704
Marquês de Abrantes, 173, cl sa<
la, 2 quartos, jard. inv., vazio,
Chaves porteiro. Tratar Dr.a Gil-
da, 32-5246 das 13 às 18 hs. CrS
28 000 000, cl' 50% visla, -res.
tante financiado.

MUDE-SE ESTE MÍS para a Rua
Pedro Américo, 110, Ia. loca-
ção, ap. de sala, 1 ou 2 quar
tos, banh., coxinha, dependên*
cias. Sinal desde 5 000 • o sal-
do facilitado a financiado em 30
meses. Propriedade • construção
da Imobiüária Itacal Ltda. Ven*
das Mirio Paiva, CRECI 145. Tais.
31-2972 e 31-0881. Corrotor no
local de 9 ãs 12 horas. Sábados
e domingos de 9 às 12 • das
14,30 is IBh.

FLAMENGO ou Botafogo, compro
ap. de 2 selas, 3 ou 4 quartos,
demais deps. e garagem, lnf.
favor para João Amaral, telefones
31-2332 e 36-3621 - CRECI 273.

KAIC — Praia do Flamengo 88
ap. 304 — Vende-se vazio, tendo
vestíbulo galeria, 2 salas, 3' qts,,
banh-, copa, coz, dep empreg,
irea 200 m2 Entrada CrS
23 000 000. Chaves cl porteiro.
Tratar KAIC. Ru» do Carmo 27-A
s|lo|a. Tels.: 52-2995 e-22-1860.
CRECI 283.
KAIC — Rua Correia Dutra — Ap,
29. Vende-se tendo: sala, var., 2
qts-, banh., coz., WC. empreg.
e área cj tanque. Entrada Cr$
7 000 000. Saldo financiado. Ver
no .local pj gentileza do inquili-
no. Tratar KAIC. Rua do Car-
mo 27-A slloia. Tels.: 52-2995 e
22-1860. CRECI 283.
MAGNÍFICO apartamento à Rua
São Salvador, edifício de pilotis.
Quarto e sala separado, banhei*
ro, ótima cozinha, área, 'quarto

e banheiro de empregada. Telefo-
ne 27-8834.

NEGOCIO IMEDIATO - Compro
ap., de q. e s. separado, no Fia-
mengo, Botafogo ou Catete, CP,
Tel. 220581.

RUA BUARQUE MACEDO n.o 43.
Vendo ap. 2 qls., sala, dep. com-
pletas e garagem, quase pronlo,
preço como está NCr$ 19 mil c|
7 mil sinal. Ver o ap. 304 é
trat. F. Nogueira, Rua Rodrigo
Silva 18 s| 904. Tel.:. 32-6004
CRECI 50.
RUA PAISSANDU n. 254 - Em
construção, sala, dois quartos,
dop. completas, garagem. En-
trega em 12 meses — CrS ....
18 000 - Tratar na Rua Gonçal-
ves Dias n. 85 — 2.° andar, 13
às 19 horas.

PRAIA DO FLAMENGO,
328 — Maravilhosa vista
para o mar. — Entre as
Ruas Tucumã e Cruz Li-
ma. — Junto ao Consu
lado Britânico. — Edifi-
cio de alto luxo, sobre
pilotis, vendemos mag-
níficos apartamentos c|
vestíbulo, saleta, living,
sala de jantar, 3 ótimos
dormitórios, 3 banheiros
sociais em côr azulejados
até o teto, copa, cozi
nha, grande terraço de
serviço, 2 quartos de
empregada. —Garagem.

Construção com a ga-
rantia da MARCHA EN-
GENHARIA LTDA. Sinal
Cr$ 5 235 000. Vendas
JULIO BOGORICIN -
CRECI 95 - Av. Rio
Branco, 156, s| 801 -
Tels. 52-8774 e 22-2793.
Informações no local dià-
riamente até as 22 h.
RUI BARBOSA - VÍído~íp. c/
tel., sala, 2 qts., 2 varandsa, coz.
etc, ap. or cond. 60 000 — lnf.
25-3709 próprio.

BOTAFOGO - Vende-se caia da
vila, c/ 2 qts., 2 sis., etc. Rus
Assunção n. 87, casa 20. Tel.i
46-7475. Tratar c. proprietário nolocal.

BOTAFOGO^Com ma"-
ravilhosa vista para o
mar, vendemos excelen-
tes apartamentos inde-
vassáveis, com 1 sala, 1
quarto, banheiro social,
cozinha, dependências
de empregada. Obra
com as fundações pron-
tas, já subindo a estru-
tura. Sinal de NCr$ ..,
1 510,00 - Informações
no local, AV. VENCES-
LAU BRÁS, 14, junto à
AV. PASTEUR, até as 22
horas. Construção corn
a garantia da SOCICO.
Vendas: JULIO BOGORI-
CIN - CRECI 95 - Av.
Rio Branco, 156, s| 801.
Tels. 52-8774 e 22-2793.

SENADOR VERGUEIRO - Vende
mos ap. I por andar, 4 qts. tel.i
43-7522 - 43-8513 - CRECl 967.
VENDO ou troco ap. no Fiamen
go c/ 4 qls.,. 1 salão, 2 banhs.
soes., .dep. comp. 16 andar por
ap. 2 qts. e dep. — Con. ou
Flamengo — Tratar 25-6767.
VENDE-SE — Um apartamento no
Flamengo com 2 quartos e sala,
cozinha, área com tanque e ba-
nheiro social e banheiro empro-
gada^ R. Buarque de Macedo -
20 ap. 601 — Chaves com o por-
teiro.
VENDE-SE, frenle, quarto, sala
separado, demais peças na Rua
Correia Dutra, 55, ap. 102 — Fa-
cilita-se. Tratar com zelador.

LARANJ. - C VELHO

APARTAMENTO - Vende-se com
sala, 2 quartos, iardim de invor
no, coxinh* o banheiro, na Rua
Marquês do Santos, 5, ap. 303.
— Aceita-se troca por outro me-
nor na mesma lona.
COSME VELHO - Vende-se cisa
c| 2 pavs., contro jardim, 17ó
m2, garagem, lofcal aristocrático.
Tratar tel. 36-2774. '

LARANJEIRAS - Sebastião la-
cerda, 31 - 705. Vendo c.
Ia, 2 qts. conjs., coz. bnh.
Aaceito Cx.. .36-2495. Sinal. -
Chaves c| o porteiro.
LARANJEIRAS, 243 - V. ap,
302, frente, sla., 2 qts. etc.
luxo, 38 OOO - Visitas p|F. il.
18 h, exceto sab e domingo
CRECI 546 - J. MALAFAIA.
43-9195.
LARANJEIRAS - Vende-se à Rua
Laranjeiras, 2JO o ao. 303, 3 qts.
salão, coz., banh., área e dep.
empr. Ver cl port. Tratnr telefo-
ne 43-7912 - CRECI 349 - ADM.
ORION.
LARANJEIRAS - Nesta Rua, ap.
de 135 m2 c| gar. vendo ou tro-
co por aps. menores, Tel-: ....
43-7512, c| Nunes.

LARANJEIRAS - Ap. va-
zio c| salão, 3 gdes. qts.,
banh., copa-cozinha,
deps. e garagem. Cr$
50 000 000 - Pagamen-
to grand. facilitado. Ver
à Rua das Laranjeiras,
356, ap. 601, das 14 às
18 horas. Tratar PAN-
IMÓVEIS - Rua Mexi-
co, 119, gr. 801, tels.
52-5256 e 22-3032 -
CRECI 704.
LARANJEIRAS - Vendo na R.
Ipiranga, 44 c| 21. Base NCrS
25 000,00. Entrada NCrS 10 000,00
— Ver no local.
LARANJEIRAS - Vende-se na R.
Álvaro Chaves n. 28, ap. 210,
sala, qt. sep-, demais dep. Va-
zio. Tratar na Av, Rio Branco,
138, 7.0
LARANJEIRAS - Vende-se ap. do
frente, 2 qís„ sala, cozinha, ba-
nheiro e dep. empreg, R. das Ln-
ranjeiras, 343, ap. 202. Ver aos
sábados e domingos p| manhã.
Tratar Locadora Nacional Ltda. Av.
R. Branco, 106, sl 1 Ul. Telefo-
ne 42-3437 _ 22-8275. CRECI 185.
TERRENO - Vende-se uma area
de 3 lotes. 15x15, 12x30 e 12x
30, Bairro Santa Lúcia. Aceita-se
automóvel em troca. Tratar c/
Sr. Emilio. Tel. 54-02B9.
VENDEMOS - Ótimo terreno no
bairro de Cosme Velho, sito na
Rua Indiana ns. 31 a 35, medin-
do 25,70 m de freiíte por 21
de fundos. Tratar diariamente na
Av. Ataulfo de Paiva, 470, ap.
203 - Leblon.

BOTAFOGO - URCA

APARTAMENTO - Praia de Bo-
tafogo, 3 salas, 3 quartos, 2 ba-
nheiros, copa-cozinha, dep. emp.
Frente. Atapetado, armários. —
Aceita troca por menor. Telefo-
ne 34-5255.
ATENÇAOI Vendo n» Praia de
Botafogo eps. de hall, sala, quar-
to, banheiro, cozinha. Sinal de
200 mil cruzs. na promessa 200
mil prestações de 100 míl o sal-
do financiado. Tratar tel. 46-7603
ou 26-0281 — Anita Gelbert -
Preço 9.600 — Raro e único neg6-
ciol Creci 763.
ADMINISTRADORA IMOB. L. H.
Rua São Clemente, 107, casa 14,
c/ 2 salas, 3 qts., dep., quintal
e iardim. Sinal 22, rest. 2 anes.
lnf. 52-0982 - CRECI 636.
APARTAMENTO - BOTAFOGO -
Vende-se c 

' 
sala, qt. sep., ba-

nheiro, coz., área c/ tanque, c/
sancas e armários, ótimas cond.
de pagamento. Tratar c/ OCEANO
IMÓVEIS LTDA. - Av. Rio Bran-
co, 108, gr. 903. Tels. 22-9650
e 42-7602 - CRECI 943.

PRAIA DO FLAMENGO - Lindo
Duplex — a venda 280 m2 —
43-7522 - 43-8513. CRECI 967.
PRAIA 'DO FLAMENGO - Venda.
se «xcelenl* apartamento já em
revestimento ds 260m2, um por
andar, d« salão, quatro quartos,
toüettt, rouparia, dois quartos de
empregada cj banheiro, dois ba-
nheiros sociais, copa-cozinha,
irea de serviço e garagem. Preço
da ocasião — Tratar pelos tele*
fones 37-6789 • 22-2637 - Sr.
Moisés. I

APARTAMENTO - Praia de Bo-
tafogo, 360, ap. 1 022, 3.° bio-
co. Sala, 2 qts., coz., dep. de
empr., área. Ac. Caixa. Ver no
local t. tratar n; Rua México n.
148, gr. 303. Tel. 32-1106. Cre-
ci 166.
ACEITO CAIXA - Gen. Severia-
no, 180, ap. 201, conj. (35 m2).
C/ inquilino. Pço: W milhs. —
Tel. 37-5106 - CRECI 813. Tel.
52-1892-.

BOTAFOGO - Vende-se ep. 604,
Rua Bambina, 180, living, 3 qts.,
banh., coz., dep. empreg. Chaves
portaria. Tratíir: 10 às 16 horas.
Telefone 46-4802.

BOTAFOGO - Vende-se
na Rua Marquês de
Abrantes, 1 apartamen-
to vazio, com 2 salões,
3 quartos, demais de-
pendências e grandes
armários em todas as
peças. João Silva (Creci
742) - Av. 13 de Maio,
23 - 10.° andar. - Tel.
42-8177.
BOTAFOGO - Vendo excelente)
ap. de _frente, l.a locação c| 2
qts., salõo, dep. comp., garagem.
Voluntários da Pátria, 415Í302 —
Tel. 32-5855 - Daniel.

BOTAFOGO - Vendo casa. Rua
Arnaldo Quintela - 2 andares.
10x43. 43-8513, 43-7522. CRECI
967.
BOTAFOGO - Vendo-se uma casa
pequena. Rua Capitão Salomão n.
58. Ver domingo das 12 03 17
horas.
BOTAFOGO - Rua Marquês de
Abrantes. Vendo 2 por andar, c/
240 m2. 2 salões, saleta, 4 qts.,
2 banhs., 2 qts. empr., cepa,
coz., deps. conip. c garagem. —
42-7874.

BOTAFOÒO-JUNTO A
PRAIA - GRANDE
OPORTUNI DADE: -

Construção acelerada
com a garantia da SER-
VENÇO e de M. HAR-
ZAN & NUDELMAN -
Salão, 3 ou 2 quartos, 1
ou 2 banheiros sociais,
copa-cozinha. Dep. com-
pletas. 2 amplas gara-
gens. Todas as peças da
frente. A mais conforta-
vel e bem planejada
residência na Zona Sul.
R. Marquês de Abrantes

78. Condições' de pa-
gamento adaptáveis às
suas possibilidades —
Mais detalhes no local
de 9 às 22 horas diária-
mente, e à Av. Rio Bran-
co, 156 s| 805, ou pelos
tels.-52-7494 e 32-3813
JÚLIO BOGORICIN -.
CRECI 95.
BOTAFOGO - Ruo Marquês da
Abrantes - Sala, 2 qts., banh.,
dep. compl. 33 milhões c/ 50%
financiados. — 42-7874.
BOTAFOGO - Vendo casas. Rua
V. Pátria, 190. Tratar Milton- ou
Armando. CRECI 199. — Telefona
42-6617.
BOTAFOGO - Vendo na Baráo
de Lucena, «p. do sl., 2 qts.,
banh. social em côr, coz., dep,
p/ empreg. e garagem. Claro —
nôvo, c/ sinteco etc, NCr$ ^0
mil p/ Caixa c/ sinal de 15 mil,
Tel. 31-2563.
BOTAFOGO - Vendo na P. do
Botafogo, 124, o ap. 17, com 2
boas salas, 2 qts., banh., coz.#
dop. empregada. Preço": Cr$ ..•
51 500 mil c| 26 500 mil à visfa a
CrS 25 000 mil financ. 2 anos T.
P. Ver no local hoje das 10 &•
lóh. e tratnr na Av. Rio Bran-
con.' 133, sl. 1 705. Tels.! ....¦
52-6713 o 42-2820 - CRECI 530.
BOTAFOGO - Terrenos - Ven-
dem-se alguns lotes situados nas
Ruas Maria Eugênia e Euclides Fí-
guoiredo. Preço; NCr$ 50,00 por
m2 — Tratar com a proprietáriai
Cia. de Terrenos Cristo Reden-
tor, na Avenida Presidente Var.
gas, 534, sala 1 905. — Telefonei
43-3328.

ATENÇÃO - Botafogo - V.nd.;
ap. Prrnto. t sl., qt-, etc. Entr.!
4 500 000. Saldi s juros. Pnia^
He Brtafcgr, 406 - An. 509 -,
Fio. Oro. Dan-el Ferira. — R.
7 de Setembro; 88 - ?.° andar — i
Tel. 32-3638 s 42-0975 - Craci
236. 1

BOTAFOGO - Vendo ap. da
frente, vazio, pintado, bem cia-
ro, com sala, 2 qts., banh. co,
zinha e dependências completas.;

Aceito troca por ap. em an-
dar mais baixo. Ver na R. Ma<
ria Eugênia n. 23, op. 302 —
De 14 às 18 horas. Tratar Milton
Magalhães - CRECI 80. Telefo.

22-6128 de 13 às J8_horas.-
BOTAFOGO - Vende-se aparta"-
mento com sala, 3 quartos com
armário embutido, cozinha gran-
de e dependências, Rua Gen. Po*
lidoro, 189. ap. 201. Tratar _com
o proprietário. JK
COMPRO — Ap. tl-qt.,' ou ron.
jug. grande — Botafogo, Fio*
mengo ou Copa. Dou 17 milhões

Dois' à vista e 15 pela Caixa.
Financ. autorizado. Ap. vazio a
de frente. Tel. 26-2535, Sr. Sil.
vio, ou 45-1842 — Dna. Mirian.
COBERTURA DUPLEX LUXO -
Terraço, 4 salas, 3 qts., 3 banhs.
soe, copa-coz., dep. compl., 2
empreg., garagem. Ver Rua São
Clemente, 397, ap. 802. 150 mi-
lhões. lnf. 42-1525 - PACHECO

CRECI 635. ______

PRÀÍA DÊ BOTAFOGO
Ótima oportunidade

para renda, emprego da
capital ou moradia — A
mais confortável planta
de sala ç, quarto separa-
dos. Vendenvse aparta-
mentos c| sala de 19 m2,
quarto de 14 m2, ba-
nheiro, cozinha c| 6 m2,
área de serviço c| tan-
que e dep. completas de
empregada. Entrada de
430 mil e prestações
mensais de 175 mil. Ve-
nha hoje mesmo ao lo-
cal, à Praia de Botafogo,
324, ao lado do Cine Co-
ral, ou na VEPLAN IMO-
BILIÁRIA LTDA. Rua Mé-
xico, 148, 3.°. Tels. .>,
22-0435 e 22-4861 -
J-107 -CRECI 66.
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Ced., CLASSIFICADOS, Jornal do Brasil, domingo, 5, e 2.°.fcira, 6-3-Ó7 © IMÓVEIS - COMPRA E VENDA

VENDE-SE
PRÉDIO PARA INDUSTRIA LEVE

Vende-se ótimo prédio de 2 pavimentos com 3 915 metros de área
construída em terreno de 3 700 m2 próprio para indústria leve (cosméticos,
produtos farmacêuticos, roupas, aparelhos eletrodomésticos etc), armazém,
escola etc, no Andaraí.

Prédio de ótima construção com força ligada, e mesa telefônica, em
rua calçada, próximo a transporte coletivo.

Ver e tratar de segunda a sexta-feira, com os proprietários, à Rua Max-
well, 460 (falar çom Sr. Fleming, das 8 às 11 e das 14 às 16 horas).
KAIC - BOTAFOGO - Rua Con-
de de Irajá n. 227, ap. 301. -
Vende-se de frente, c/ sala, iar-

.dim inverno, 2 qts., banh., coz.,
dep. empr., garagem em- condo-
niíiiio. Ver por gentileza da in-
quilina ns 5as.feiras dás ló às 19
horas. Traiar KAIC. Rua do Car-
mo n. 27-A, t/loia. Tels. 52-2995
e 22-1860 - CRECI 283. •

RUA BAMBINA — Vendo terreno,
11,50 x 65. 43-8513, 43-7522. -
CRECI 967.
URCA — Vendo na Av. Portugal,
838, os aps. 205 

'e 
305, c/ sala,

qt. coniug., kilch e banh. Preço
CrS 8 670 mil c/ apenas Cr$ ..
3 670 mll à vista e o rest. em 2
anos. Ocup.. s/ contrato. Ver p/
gentileza dos Inquilinos e tratar
Av. Rio Branco n. 133, t| 1 705.
Tels.: 52-6713 e 42-2820. Berger.
- CRECI 530. ' 
URCA — Vendo belíssima residen-
cia, em centro de terreno, à Av.
Pasteur, 459 - Tratar tel. 36-3841,
COBERTURA — Vendo urgente ap.
com 320 m2 com salão, - saleta, 3
quartos, 2 banheiros copa-cozi
nha, dependência empregada, 120
m2, terraço, indevassável. Preço:
85 milhões com 15 sinal 25 es-
critura resto em 30 meses. Vo-
lunlários 420. Chehebe 26-0847.
Entrega em 6 meses. Aceita-se
carro do ano ou apartamento ine-
nor como parte do pagamento,
ÓTIMO APARTAMENTO de fren-
tc na Rua Vol. da Pátria com
sala, 3 quartos e demais depen-
dênclas. Preço: 50 milhões. Si-
nal 25 milhões. Tratar com o Sr.
Válter. Tel.: 26-8129.
VOLUNTÁRIOS, 25 - Vazio, de
{rente, sinteco, sl. e qto. sep.,
riep. empr. Só 23 mílhÕBs, 50%
2 anos. Ver com J. Nogueira —
CRECI 526 - 46-9140

COPACABANA - Vendo ap. fren-
le, 2 salas, 1 qfo., banh., coz.,
Av. Rainha Elizabeth — 26 mi-
lhões à vista. Tel.: 22-2330.

VENDE-SE boa residência na Rua
Rodrigues de Brito n. 30.
VENDO «p. 201 da R. Real Gran-
deza — casa 6.- Traiar pelo to-
lefone 26-7709. Ver diàriamento
a partir de segunda-feira às 1*4
horas.

COPACABANA - Rua Pa u-l a
Freitas a poucos passos da praia
vdo, ap, conj, espaçoso saleta,
sala, quarto e coz. banh. alug.

contrato, e prazo ou a vista.
r e infs. somente dias úteis

das 13 às 15 hs. Tcl. 58-8392
CRECI 695.

VENDO na Praia de Botafogo,
-ap. de qt., sala (separados), ba-
nheiro e kitch. Aceita-se Caixa
econômica. W. Weinschenk. Tel,
27-8473 - CRECI 133.
VENDO ap. Sala, quarto, banh.,
cozinha. Rua Voluntários da Pá-
tria. Em final óa construção,
Inf. R. Siqueira Campos n. 80.
Tel.i 31-0823.
VENDE-SE ap, no Edificio Roiah
na Praia de Botafogo. NCrS ...
5 000,00 de entrada c 5 000,00
a combinar. Informações: 26-4702
a partir de segunda-feira.
VENDO — ólimo ap. c| sala, sa-
leta, 2 qts., coz., banh., dep.
compl. empr. Ver a Rua Dona
Mariana, 2101 ap.

LEME - COPACABANA

AVENIDA ATLÂNTICA, 2 856 -
Palácio Ciinmps Eliséo. — Ap.
grande, vazio, vondo, fto. praia
— 250 milhões .ntr. e 150 fac.
1 ano — Aceito proposta à vista.
Chavos com porteiro Martins.
AVENIDA PRADO JÚNIOR, 281
— Vende-se ap. 901, frento. Sa*
Ia, quarto, varanda, bannoiro otc,
NCr$ 18 000. Inf. 43-8257.

%AVENIDA PRINCESA ISABEL
Ocasião. Vende-se lindo ep. de
qt. e sala separados, banh., cozi
nha, garagem. Em final de cons-
trução. - Tel. 27-7006. — Co-
pacabana. ^^ _____________
APARTAMENTO - 3 qls., sala.
de frenle, todo em saneis, dep.
emp. vazio. Posto 6. Rua Gastão
Baiano, 90. Preço oport. CLO-
SIGO 23-8688. At. hoje.
APARTAMENTOS de todos os ta-
manhos. Aceito troca. Ruas San-
ta Clara, Duvivier, N. S. de Co
pacabana, Rua Elizabeth, B. RI-
beiro e outras. 34-5255.
APARTAMENTO final constr. NCrS
23 mil e eombiner, frente, dois
quartos com arm. emb. sala, ba-
nheiro compl. dep. empr. Rua
Prof. Castro Bahiana 151 ep. 503
- 36-4507 e 47-5673 CRECI 600

AV. ATLÂNTICA - Ven-
de-se apartamento de
alto luxo, para pronta
entrega, com 2 salões,
4 quartos, demais de
pendências e 2 vagas
da garagem. Edifício de
duas frentes. Constru-
cio de Cavalcanti, Jun-
queira S.A. Vendas de
João Silva (Creci 742) —•
Av. 13 de Maio, 23 -
10.° andar. — Telefone
42-8177.

APARTAMENTO - Pronto para
morar — Posto 5 — (quadra da
praia) 2 qtos.,' sala, coz., e dep.
14 míl de entrada e 50% em
prest. de 700~ Ver na Av,- Copa-
cabana 945, ap. 507 das 10 is 12
horas, inclusive sábado e domin-
go. Roberto Conle -jj CRECI 142.
AVENIDA ATLÂNTICA - LEME
— Vendo ep. 1 q*., .sala e de-
pendências — duas frentes, Av.
Atlântica n. 290 - 55.
BAIRRO DO PEIXOTO - Vendo
excelente ap. c/3 qts. amplcs,
sala gr. Copa-cozinha, .'área 

"de

serv.,. :dep., p/ duas empv gara-
gem p/ dois carros, banneíro so-
ciai em côr, grades em todas ia-
nelas, sancas e florões, todo ata-
petado. Rua Maestro Francisco
Braga, 246, ap. 101 — Tratar na
FRISA S|A. - CRECI 205.
BARATA RIBEIRO - Vendo õt|.
mo ep. vazio, frente, qto., al,
sep., coz., banh. CrS 8 milhões
entrada, restante 30 meses taha-
Ia Price. Tratar direto proprietá-
rio - Tel. 260709 sl interme-
diários. ¦'
BARATA RIBEIRO, 200 - Vdo
ap. conj. 1 218 (ocup;); onze milh
Três enl. Mario Iel.: 23-8390 R.
3_ou_4_e 92-0365 (CETEL).
BAIRRO PEIXOTO - Vendo por
motivo de transferência excelen-
te ap. c/ sala, living, 2 qts,, c/
arm. embutidos, banh. em már-
more, copa-cozinha e dep. com-
pletas de empregada. Acabamento
de super luxo, Incluindo cortinas,
tapetes, Armários. Tudo nôvo. —
Ver na Rua Maestro Fco. Braga,
223/402.

COPACABANA -Rua
Sousa Lima n. 280. Ven-
de-se magnífico ap. com
salão, sala de jantar, 3
dormitórios c| armário,
3 banheiros sociais, co-
pa-cozinha, 2 quartos de
empregada e 2 vagas
p| automóvel. Chaves c|
o porteiro das 8 às 12
horas e 16 às 20,horas.
Tratar c| o proprietário
na Av, Rio Branco, 131

15.° and. — Telefone
32-1039.

COPACABANA magnífico ap. sl.,
2 qts., e dep. emp., frente e va-
zio. Ver à Rua Felipe de Otívei-
ra, 7 ap. 401 c| Juscelino. Carla
Imóveis — Rua S. José, 50|703
- 22-4151 - Creci 167.

COPACABANA - Rua Paulo Frei-
tas, 31, ap. 308. Vendo sala, qt.
sep., coi., banh., vazio. Chaves
na portaria cl Sr. João.
COPA — Rua Hilário Gouveia, 15,
esq. Av. Atlântica, vendo confor-
tável ap. 2.°. andar c| 340 m2,
2 salões, 4 qls., 2 banh., 1 tol.
lete, 2 qts. emp., copa, cozinha,
área interna, 2 vagas na garagem.
Base: 180 milhões. Chaves na por-
taria. Tratar c| Sr. Carvalho- —
CRECI 285.
COPACABANA - Vendo excelen.
te ap. coni., I.0 locação para es-
crit. ou resid. c| pequena' ent.
sl 20 . 24 meses. Barata Ribei-
ro, 15311 105. Chav. porteiro. Tel,
32-5855 - Daniel.

AVENIDA ATLÂNTICA -
Ap. privilegiado pela
localização e construção
de alto luxo, no Posto 6,
sobre pilotis, 3 vagas na
garagem. 700 m2 de
área construída, próprio
para Embaixada ou fa-
milia de fino gosto. —
MCr$ 400 000,00 com
50% de entrada, saldo a
combinar. 42-9104
Atendo hoje.

COPACABANA - Junto á praia,
vazio. R. Paula Freitas, 19, ap.
.104, cl pilotis, luxo, de 2 qts.,
sl., dep. empr., etc. Vende-se.
Ver hoje. Sem juros, 43 meses
para pagar. Tels. 31-2851 e ..
31-1621 - CRECI 466. Imob.
Luis Babo — l.e _______________ 6.

COPACABANA - Ad-
quira sua residência na
Rua Santa Clara n. 335

Não perca esta opor-
tunidade de comprar
seu apartamento de sa-
la, 1 e 2 quartos, tédas
as peças amplas, quarto
de empregada, boa co-
zinha, grande área .de
serviço, tanque e GARA-
GEM. Apenas 3 por an
dar. Sinal de Cr$ ....
1 100 000 e prestações
mensais de Cr$ 280 000

Construção-lncorpora
ção da Imobiiiária Ve
nancio S.A. — Rua Teó-
filo Otôni, 58, sj 100112
-Tel. 43-9205 - Infor-
mações no local das 9
às 22 horas ou em nos
sos escritórios — CRECI
450.-

COPACABANA - Vende-se ap,
na Avenida Atlântica, .2 516 ap.
204, composto de saião, três
quartos, banheiro social, sala de
almoço, cozinha, dependências
completas de empregada, gara-
gem, todo pintado de nôvo, com
várias benfeitorias. Ver e tratar
com o proprietário Sr. Jorge, no
loçnl^ a qualquer -hora. _
COMPRO «p. 3 qts,, dep. com
pletas, vazio. Dou 30 milhõos de
sinal • uma casa em Lambari. —
Tel. 36-3788. ARRUDA FALCÃO
- CRECI 745.

COPACABANA - Posto
5 1|2 - Alto luxo. -
Prontos para morar com
salão, 3 grs. qtos., corn
arms., 2 banhs. c| piso
mármore e azulejos em
côr até o teto, copa-co-
zinha, também em côr,
deps. e garagem. Prédio
de superluxo, sobre pi-
lotis e 2 aps. por andar,
telefone etc. Preços e
condições excepcionais.
Ver até 21 horas na R.
Bulhões de Carvalho,
622. (Obs. A partir do
dia 1 estes aps. sofre-
rão grande aumento). —
Aproveite ainda nossos
preços. Vendas PAN-
IMÓVEIS. R.México, 119
- Gr. 801 - Tels. ....
52-5256 e 22-303? -
CRECI 704.

COPACABANA - Posto
6 — R. Francisco Otayia-
no, 67 — Vendemos óti-
ma loja, c| 20 m2, bom
pé direito — Sinal: NCr$
4 500,00 - Saldo em 36
meses a combinar — Ver
no local diariamente, in-
clusive aos domingos,
ou na IMAZA — Rua
Buenos Aires, 23, 4.°
andar - Tel.:-43-7871
- CRECI 421.
COPACABANA - Vendo-s. étimo
apartamento de frente, de sala •
quarto separado, cozinha, banhei-
ro, área de serviço com tanque,
banheiro de empregada ¦ gara-
gem, à Rua Barala Ribeiro, 105.
Tratar pelos telefones 22-2637 .
52-5777 - Sr Moisis.
COPACABANA — Vende-se apar-
lamento térreo junto ao Lido,
com sala e qunrto emploi, co-
zinha, banheiro e um pequeno
jardim nos fundos. Tratar com
proprietário somente depois das
18 horas. Entrega imediata.
Não se atende por telefone. Pre-
ço NCrS 25 000 , metade facili-
tada. Rua Viveiros Castro, 71,
Í__Y1B1:
COPACABANA - Pera entrega
vago ap. de frent», à R. Bel-
fort Roxo, c[ sala e quarto sep.
bsnh. o peq. cozinha .Preco: CrS
23.000.000 (NCrS 23.000,00) com
50% financ. 2 anos. CIVIA
Trav. Ouvidor, 17 (Div. d* Vendas
2.o andar). Tel. 52-8166, das 8h
30m ès 18 heras. (CRECI 131).
COPACABANA - Vdo. lindo res
taurante, inst. nove, moderna, óti
mo local, sem concorrente. Tra-
tar 52-0952 - 52-5581. - Soa

- Creci 978.
COBERTURA muito bonita ocupan
do todo o 13.° andar, ed. nô
vo, frente, linda vista, todo pin
tado óleo, saleta, 3 salas, 2 qts.
armários emb., coz., copa, dep.
empr., sinteco, lustres, cortinas
20 m corridos, jardins suspensos.
85 milhões. Direto propriet., tele-
fone 36-4355.
COPACABANA - Compro 10%
ap. até Cr$ 120 mil cruzeiros no-
vos._Tel.!_45__2023_-_CRECJ 380.
COPACABANA"- Ap. de 1 sl.,
1 qt., sep., banh. e coz., ape-
nas 4 p| and. CrS 14 500 à vis-
ta, ocupado i| cont. 45-2023
CRECI 330.
COPACABANA - Vendo, sala.
quarlo, coz., banh. Preço 8 5QÓ
mil — sinal 2 500. Em construção,
México; 74 jj] 802. Tel.: 22-6910,
COPACABANA -"" Vende-se V tt.
Domingos Ferreira, 125, o ap. n.°
1017, conj. banh. e coz. Ver c!
port. Tratar lei. 43-7912 - ADM.
ORION - CRECI 349.

COPACABANA - Ap. compro um
mesmo alugado. — Tratnr Tal.: ...
37.4939 trabalhe ¦ 37-5620, resi
cJóiiíii.

ÇÒPÁ — Vendo 2 inaa. aps. de
frente, vazios d* sala, quarto
sep., coz., banh., ed. sob. pilo-
iis, 3 pl andar, ver c| porleiro.
R. 5 de Julho, 367 aps. 301, 303

.,,„,,-.,,.,., !- Tratar - 22-2376 - 49-7505.
AV. N. S. COPACABANAjcôMcÁBÂm~"---õ7aírsoTvSr
827 âü ROA Fxr-plf»nlpícls-"' ¦ Rua Figuiiredo Maga-oz/^o-p. oiM. c^ceifs.nTe ___,__, v50 ap. 303/ de __._.__,_.
ap. c ampla sala, 2 bons,em 'in«' «*• construção iá com
___¦¦ -, , .. : elevadores funcionando. Sala-

qtOS. COm I amiariO em-.quarto, banheiro, colinhe, área
hulido rn; rlmic Ab c,d"' «nque.-Preço 16 milhões, 8DUHO.O, coz., aeps. ue,d__ ....._.._____ _, __ ,e5|_,„,e ein jois

^mP-eárea de ^w-i;r^._!!1-«&t\ío..t ... ,.., ,Para pronta enirega. Va-Pacabana - m. ^COPACABANA - Venfe %'$#iã^*$$&zio. Ver no local com o.'?-,.ac ,,dn e dí !aJí' . ""¦"'.'*¦'_¦)„ „ _-. p,., *-.roc ç,| inv;, 2 beHÍ{eiros, prio marmá,
nnrfpirn RAÇF Àt. „7, .^'o1 

°° 
^"{l.i^h 

"'"-plf-iCle_Se n. Kua AlreS Sa|-|.e, garagem e demais depen-
porteiro. BASE: 40 mi- ia. Pjefo 43 mlliSe,. fnanc.atlo Hnnha Relíéélmn -n rie. dênclas - Ver no local coni o

COPACABANA - Vende-se na R.
Leopoldo Miguez, 29 o ap. C-02,
de 3 qts., iala empla, banh.,. coz.
área. dep. empr. e terraço. Ver
c! porl. Traiar Tel. 43-7912. -
CRECI_349 ~_ADM__ ORION'._
COPACABANA - Compro apl de
qt. e sl. < dependências no Pôs-
to 5._Tel. 54-2884. __
COBERTURAS -" Prontas e em
construção. Vista para o mar.
Sila e quarto *ep., com dep. —
27-7006.7
COPACABANA.--'•. _Vèn.do .ap. 2
qts.) 2 sls., coz,, banh., área Cl
tanque, dep. empreg., {. inv. Av.
N, S. Copacabana n.° 777, ap,
1 102. Tel. 57-5777.
COMPRO - Z. Sul - Ap. de
sala, qto. separados, dep. em
pregada. — Pagamento integra
máximo 90 diüs -- Cx. Econ. -
Pago em aluauéis, teirpo dc es-
pera. Iratar Oliveira Fei. .
37-29-11. ,

COPACABANA - Vepdo ap. de
quarto e sala coniugado, na Run
Barala Ribeiro, 200, ap. 610 -
Tratar no local, até às 12 heras.
COPACABANA — Pôslo 6, ventio
terreno com 2 frentes. Rua Aris-
roera lica, zona 10 pavimentos.
Theophilo da Silva Graça. CRECI
101. Av. Copacabana, 1 085, ca-
Ia 301. Tel. 27-3443. ' .'¦
COPACABANA - Vendo ap. de
3 quartos, living-room, .2 salas,
galeria, grande varanda, 2 ba-
nheiros^ sociais, ampla cozinha e
copa, área com tanque e depen-
dèncias de criados. Financio e en-
trego vazio. Theophilo da Silva
Graça, CRECI 101. Av. Copacaba-
na, 1 085, sala 301. Tel. 27-3443.
COPACABANA — 1 por andar, de
frenle, com 215 m2, ocup, sem
contr. Det. 45-2023 (CRECI 330).
COPACABANA —' Rua Domingo»
Ferreira, 125, ap. 511, vazio, fren-
te com Jardí minvernoj quarto, sa-
Ia, banheiro, cozinha, vestíbulo
o ainda telefone e vaga na ga-
ragem. Trator:. 43-2582 — Afon'-

ENTREGA IMEDIATA - Vendo
lindo ap. frente 2 sls., 3 qts.,
armários embutidos, 2 banhs.,
coz., 2 tanques, áreas, dep. emp.,
garagem. Peças amplas pilotis. Fi-
nanciado. Eua Sá Ferreira. Tra-
tar segunda-feira diante ;de 9 ès
12 h. 37-8609 - CRECI 1078.

VENDE-SE ap. renovado a oleo,
sinteco, 2 quartos; sala, jardim
de inverno, banheiro, cozinha,
área c/ tanque e dependências
empregada, chave com porteiro
- Santa Clara, 313/207.

IPANEMA - LEBLON
LEME '— Vdo. op. sl-qt. sep,.
frente R. Gustavo Sampaio 410
ap. 304 - 42-5641 - 22-0764.
CRECI 668.
LEME — Vende-se ap. c/ 3 qts.,
sola, dep. e vaga garag. Preço
CrS 55 000, tem fin. Caixa
Econ. Ver e Iratar na Rua Gus-
tavo Sampaio, 112, ap. 203. —
Tel. 37-6419.
LEME —; Vendo 2 apartamentos
de frente, .desocupados, prédio cl
4 por andar. Um c| 2 qts., saião
em mármore italiano, deps. em*
pregada, p| NCr$ 43 mll. Outro
c| quarto e sala separados, banh.
coz. completos, p| NCrS 20 mil.
Tratar detalhes e financ, com o
proprietário pelo tel. 37-6373.

LEME — Vende-se ap. 3 quortos,
sala, cozinha, banh., dep. em-
preg., todo em sinteco na Gus-
tavo Sampaio 70911 002, chaves
com o porteiro. Tratar telefone:
57-2698.
LEME — Sala, qto. com arm. em-
butldo, coz. . banh. ÍB milhões
a combinar. Tratar 57-7309.
LEME — Vendo op. de 2 qts.,
salão em mármore, depend. em-
preg., todas peças de frente, fl-
no acabamento. Tratar pelo Tel.
22-5595 c[ proprietário.
LEME — Ap. saia, ts qts., arma-
rios, demais dependências c| ar-
marios. Informações tel. 37-7168

proprietário. NCrS 60 000.
POSTO 6 - Rua Bulhões de Car-
valho n. 513 — Vendem-se aps.
de alio luxo, 330 m2, um por
endar, alvenaria pronta, c! hall,
salão, 4 quartos, 3 banheiros so-
ciais, toillet, copa-cozinha e de-
pendência completas, inclusive
garagem. Tratar Imobiliária Ira-
puan S.A. - Tels.: 43 0025]9407

Ivan.
POSTO 5 — Proprietário vende
ap. 303 R. Xavier Silveira, 29 -
Ver depois de 14 horos.

POSTO 3 - Rua Gene-
ral Barbosa Lima, 95,
ap. 701. BASE: 75 mir
lhões. Salão, 3 qtos., 2
banhs., copa, coz., deps.
criada, área de serviço,
2 vagas na garagem. —
Inf.: VEPLAN IMOBILIA-
RIA. - Tels. 52-2830 e
22-6102. - DEPTO. DE
VENDAS AVULSAS. -
J. 107- CRECI 66.
POSTO 2 - V. ep. sala, qto (sep)
etc . Vaziol — CrS 15 milhões.
Aceito Caixa c] sinal. Dr. Dir-
ceu Abreu.'Av. R. Branco, 120
s| loia - 22-3654, 42-1330.

POSTO 5 — Vdo. ap. salão, sl.
saleta, grande t* inv., 3 qts.,
arm. emb., coz., banh., dep. c
gar., fte. p. L. Miguez, pilotis,
base 65 mil cl 50% fac. Ver 9
às 18 horas. R. Bolivar 97, ap.
22. Traiar 52.0952 - 52-5581. -
Soares — Creci 978.
POSTO 4 - Vdo. ap. sl., 2 qts.
c| arm. emb., dep. pilotis, lindo
vista, 32 mil ci 50% fac. Ver
local 9 òs 18 horas, R. Fiquei-
redo Magalhães 1 033, ap. 703.
Tratar 52-0952 c 52-5581. Soa-
res - Creci 978.
PARTICULAR compra apartamen-
to Leme, Arpoador, dois quartos
com garagem — Diariamente c]
D. Selma - 47-4193.
POMPEU LOUREIRO,;' l] ap." 4Õ3
com vestíbulo, 2 salas, 2 quartos
c/ armários, banh. comp. em côr,
cozinha ampla, dtp. emp. • ga-
ragem todo mobiliado. Sinal ..
35 000, saldo » combinar. Visitas
d» 14 às 18h. Entrega imediata.
Mário Paiva — Creci 145 — Tels.
31-2972 ¦ 31-0881,

VENDE-SE NCrS 10 000,00 - Apl.'IPANEMA - Vendo luxuoso np.
kilch, banlifliio completo, gás dei300 m2, 2 salões, 4 qt:,., prédio
2 bicos — Av. N. 5. Copacabana,[novo, 3 garagens, 2 qls. de em-
1066, apt. 1009 - Tratar local, 9;;>re«ada. R. Prudcnle de Morais,
" _L' 'l_::^''lS• E<1, *om»VcíaJ. it 420 — l*ode ser visto a qual-
VENDO ap; sala" 

"quorto"'separa-j'!".".1!"11 __.Tr;,lar com ° , P'o-
dos, . dependência completa; de;Ijr!0,""° ~ R'° _ Sr- p'lu,° -
emp., ledo de frent tf, constru- Tel- :qi'03?5.; ^_ i
ção Canadá. Ver na Rua Santa IPANEMA - Rua Vise, Piraiá,"
Clara,., 157, tp. ;603. 584, ap. 303. Obra de R. J.
VENDO ap. de sala . quarto se.pakim. Entr_. em dez. de 67.
parado, 18 000 000, lacilito. Rua Vendo sala-qts, sop., dep. compl.
Joaquim Nabuco, 98, ap. 1 003
Tol. 32-6383.
VENDO-SE — Com telefone em
prédio de apenas quatro por an
dar. Ap. de dois quartos, saio,
cozinha, banheiro, área da servi-
co com tonque e dependência!
completas de empregadas. Preço
trinta milhões com quinze de'en-
trada e o restante em dois anos,
Entrega imediata. Negócio dire
tamente com o proprietário. Ver
e tratar a Rua Siqueira Campos,
239 -_Ap. 303.
VENDO 3:--salas,- 3 

"qls.,""2" 
ba"

nheiros compl., cozinha, qt. em-
preg., garagem, 80 milhões. Vá
hoje na Rua Domingos Ferreira
ri.21, ______________________ __- CRECI '272.

VENDO ap. nôvo, frente para o
mar, luxuoso {pilolis mármora*
alüp., arms. (65 mts.), 2 qts
sala, deps. compl. 55 milhões a
combinar. Domingos Ferreira n~}!£5Í>___[____» 

____ "'¦
VÈNÒE-SE - MÕUvo viagem
América ap. 205 Rua Cinco do
julho 202, 2 qts:, sala, cozinha,
área tanque, dep. comp. emp.,
pintura nova, sinteco, desocupado
35 milhões metade financiado,
Ver e tratar local 9'às 12 horas
ou tel.: 23-4374.
VENDE-SE apartamento vazio, de
frente, com 3 quartos, 2 salas,
armários embutidos, 2 por an-
dar. Ver hoje, das 9 os 15 horas,
no Ruo dos Tabojaras, 130, apar-
tamento 201. Copacabana — Tele-
fone ,43-8009 - Creci 142.
VAZIO 1 p| and. 65 m. solõo, 3
qts. c| arm., copa-coz. cl orm.,
banh., dep. emp. Barata Ribeiro.
Marcar 37-9969,

APARTAMENTO DUPLEX - CO-
BERTURA - 600 M2 - Loblon. -
Construído pi uso próprio, «la-
vada perfeição, molhor ponto Le*
blon, habite-se esto mês, edifl-
cio 4 andares somonle. — Vendo
confortável duplex, terraço todo
mármore, 5 qts., 1 salão, 2 sa-
Ias, roüparia, copas, 3 banheiros,
ducha etc. Ver e tratar diàriamon-
te local, proprietário. General Ur-
quita, 147.

ARPOADOR - Rua Bu-
lhões de Carvalho, 473
— Sala de jantar, sala
de estar, 3 qtos., 2 ba-
nheiros sociais, copa,
coz., área de serviço c|
tanque, quarto e ba-
nheiro de empregada.
BASE: 40 milhões. Cons-
trução já iniciada. Inf.
plantas, vendas na VE-
PLAN IMOBILIÁRIA -
DEPTO. DE VENDAS
AVULSAS. - J. 107 -
Rua México, 148— SJ
22-6102 - Dias úteis.'-
£RECI 66.

IPANEMA-Praia. Na
Av. Vieira Souto, 620,
ao lado do Co.untry Club,
vende-se o único aparta-
mento ali disponível, dè
frente. Grande salão, 4
quartos, 4 banheiros, de-
mais dependências e 2
vagas de garagem. Obra
bastante adiantada. —
Construção de Cavalcân-
ti, Junqueira S.A.
Vendas de João Silva —
(CRECI 742)-Av. 13 de
Maio, 23 — 10.° andar

Tel. 42-8177.

ANALISE - Na residencial Rua
Redentor, 192, distribuição e
construção esmerados, fachadas de
mármore, vidros fumée, esq. du-
roluminio, 3 qts., 2 saios, 2 ba*
nheiros, 1 toilete, copa-coz., _ep,
emp., garogem, 1 por andar, ar
cond. Forma de pagamento piva
terminar a obra em ritmo acele-
rado. Inf. no local. Tel. 27-1025.
APARTAMENTOS ÉM CONSTRU-
ÇÃO — Em Ipanema ou Leblon
— Podomos vendar em curto pra*
io. Traga planta na loja da Pia*
neja. Rua Farm» de Amoedo 55

Ipanema - 27.7596. CRECI 153.
COBERTURA Vise. Pirajá. ti. 3
qtos. arm. embutidos, banh. coz.
área e terraço, 83 milhões à
comb. 2 anos. Aceito proposta o
vista. Inédita 22-5722, 42-7151 c
47-1001. Creci 159 - Ipanema.
COMPRO - Ap. 2 s., 3 et-., até
220m. Entre Maria Quitéria o
Jard. Alá, excluídas — Prud. Mo-
raes, Vise. Piraiá. Pagat. 80% à
vista. Sr. Jayme — 47-7674 —
52-5569.
COMPRAMOS PARA CLIENTES
Aps. prontos, desocupados ou c|
contrato vencido, de 1 • 2 sa-
Ias, 2.3 quarlos. CIVIA. -
Trav. Ouvidor, 17 (Div. de Ven-
das 2.» andar). Tel. 52-8166, das
8h 30m. (CRECI 131).
COMPRAMOS PARA CLIENTES -
Aps. prontos, desocupados ou e]
contr. vencido, de 1 ¦ 2 satãs,
2» . 3 quartos. CIVIA — Trav.
Ouvidor, 17 (Div. d. V.ndas 2.0
andar). Tel. 52-8166, dat 8h 30m
- (CRECI 131).
ATENÇÃO — Ipanema — V. jun-
tinho ò Lagoa, esplêndido ap.
de 2 sls., 3 qts., gar. etc. -
NCrS 58 m. Tel. 26-3456 - João
Gualter.
ATENÇÃO - La_on - V. na F.
da Saudode esplendida casa apo-
lacetada de luxo — NCr$ 185 m.
Tel. 26-3456 - João Gualter.
ATENÇAO - Srs. (a). Pretenden-
dentes desejam vender ou com-
prar seu imóvel, de qualquer na-
turezo, nõo há problemas, Dro-
cure Sr. Pedro - Tel. 46-3982,
suas ordeni.
CASTELINHO. -T_.Vendc.sr' ap. de
írente com 140 m2. Saleta, nm*
pio living, sala de iantar (poden-
do transformar em quarto), 2
quartos c/ armários embutidos,
banheiro e Voiltrte ein cores, co-

inhfl, ampla área de serviço e
dep. Pintura o óleo e papel do
parede. .Parcialmente atapetado.
CrS 50 milhões a vista e CrS
AO milhões em 2 anos. Ver à
Av. Rainha Elizabeth, 509, ap.
601.

IPANEMA - Rua Barão
de Jaguaribe, 204, pró-
ximo a Praça N. Sa. da
Paz, Bob's e Caiçaras.
Edifício s| pilolis'. Um
ap. por andar, compôs-
to de salão, 3 quartos
cj armários embutidos,
2 banheiros em côr, sa-

lia de almoço, copa-co-

RUA BOLÍVAR - l.a lo-
cação. Excelente acaba-
mento. 170 m2. 1 p'
andar. 2 salas, 3 qtos.,
copa, coz., 3 banhs. so-
ciais de luxo e, demais
deps. Muitos armários
embutidos. BASE 92 mi-
lhões. Pagto. a combi-
nar. Inf. VEPLAN IMO
BILIARIA. Tels. 52-2830
e 22-6102 - DEPTO. DE
VENDAS AVULSAS -
J. 107 - CRECI 66.
rua domingos 

"ferreira" "n.jzinha, 
grande área de

serviço azulejada, quar-

__f'idanha. Belíssimo ap. dej_?*Mi«; - Ver n° !'
r . iSr. Sebaslwo. *lhões. Inf. VEPLAN \MO.^_?J_*Z»^il"_]?_... -|frente com vista pár. 0BILIARIA. Tels. 52-2830.yy_^_yj<_-<>l0<_ ,"em6\com vl5,ü !'k"J °

P 99-6109 niac rtfoíe COPACABANA 
- Vendo ótimae __\-o\v_. uias úleis. — ,_,n. dí frenl_. de „|a e __,,__,_._,_

DEPTO. DE' VENDAS "f312'1''' depenJSncia tíe empre-
a v/l ll c ac i in-i \_"n: Prtxo 27 milhões íinancia-
AVULSAS — J. 10/ — cli em lü meses. Ver no local.

Av. Copacabana, 1032 ap. 305

até o teto. Preço: NCr$
44 000,00. Tratar c| D.

Jraiarsr. iourivai/"3"6-2ó"8o. 
"__|Martha 

na Rua Aires Sal.
COPACABANA- Saleta. 

'danha. 
104.1201 -Tel.

mar. 2 qtos., sala, todas RUA BARATA RIBEIRO
dependências azulejadas^S- Pronta entrega. Ap.

CRECI_66.
AVENIDA ¦ COPACABANA- n.
86ó -- Vénde-se por 40 milh.
à vista, ap. iérreo de frânté •- i '_ ^A-l Til
desocupado, com -aliT, dois qua- 5ala- Ç^arlO, j banh. Ç| E______Vk__.

n°,s f„deímde "rp's~- cl'«'":kitch. Q. prontos. Ótimo Copacabana - b.-Peixoto -.,_,„ ,"• "°- - nf-nórin : Pr*.rns S nariir *¦"¦' VÍ'io de ,r=n,e c°m mI««. RIA; Marcar visitas pelosNlo neyouo. Krtjços a parlir^, _,,__,__„ „.,___.____. banheir_, J ( 52 2g30 
-- 

£1Q-

c| 130 m2. Hall, sala, 3
qtos., coz., banh'., dep.
Apenas 2 pi andar, de
frenle. BASE: 55 milhões
— Pagto. a combinar.
Inf. VEPLAN IMOBILIÃ-

NCrS 5 8C0.00 de sinal. Ver no
local e tratar c/_ Jayme — Tel.
31-2972 aos domg. 25-9604 -
CRECI 25S.
IPANEMA -- Compramos terreno,
Vieira Souto ou la. quadra —¦
Pagasse ò vista - 22-0781 —
52-0665.

IPANEMA - Junto à
Rua Montenegro, ven-
dem-se na Rua Desem-
bargador Renato Tava-
res, 30, apartamentos
de ótimo acabamento c
1 salão, 3 quartos, 2
banheiros, demais de-
pendências e área de
parqueamento nos pilo-
tis. Edifício de 4 anda-
res com 2 unidades, por
pavimento, ambas de
frente. — Construção
de Cavalcanti, Junquei-
ra S.A. — Vendas tíe
João Silva (CRECI 742)

Av. 13 de Maio, 23
10.° andar. — Telefo-

ne 42-8.7/.

IPANEMA - Vende-se um apar-l
tamento grande, unico no andar
— Ver lábado, único no andar
Jar-)o_de_Jaguarjbe( 133, ap.__401.
IPANEMA 

"- 
Run"Prudcnte"d"e-Mo"-

rais n.° 101504. Vende-se apar-
tamento com sala, dois quürtos
o dependências. Ver e Iralar no
local. rm[res_a_ Imediata.
LEBLON - Vendo ap. 207 ida
Rua General Urquiza, 263, saln,
clois quartos, vagos na garogem,
NCrS 27 000, a combinar. Ver
dos 10 òs 16 horos.

IPANEMA - . De cobertura, 14
meses p. entrega, .1 salão, 3 qts.
e demais dep. fc Prudente de Mo-
rais, 545. Tratar Av. Rio Branco,
43 - sobreloja - CRECI 1050.
IPANEMA - Duplex de cobertu.
ra — Vends-sa urgente na Rua
Barão da Torre, 582 ap. 401, c|
living grande, sala tU jantar, 3
qtos. cj armários «mbutidos, 3
banh. sociais,. torraço ajardinado,
piscina, garagem p| 2 carros. Tra-
tar c| Imobiliária Marvil Ltda. Av.
Rio Branco, 37 — Gr. 407 — Tel.
23-5310.

LEBLON - Aps. de sala,
1 ou 2 qts., deps. e ga-
ragem. Q. prontos. Aca-
bamento de luxo. Preços
a partir.de 20 000 000.
Pagamento grandemen-
te financiado. Ver no lo-
cal Rua Bartolomeu Mi-
tre, junto do 1079 das 8
às 19 h. Construção cj
garantia SERVENCO. -
Vendas Pan-lmóveis. —
Rua México,/ 119, Gr.
801 - Tels. 52-5256 e
22-3032. CRECI 704.
LEBLON — Vende-se magnífica
coborlura-duplex (400 m2) na Rua
Engenheiro Cortes Sigaud, 187
ap. 401-C-01 em final de cons-
trução. Preço 180 milhões. Inlor-
mações:_52-9423 -_Dr. Benjamin.
LEBLON 7. Vr./sli, 2~c|ts., banh.,
cp. es„ q. e banh, empr. En-
trega-se vazio, ' 1/2 4 anos ir.
1% ou com Cxs. ou troca. Te!.
.42-9743 - Milton.

LEBLON - Ap. vazio,
atapetado, sala, 2 quar-
tos, banheiro social, área
cl tanque, demais de-
pendências. Ver à Rua
Gal. Venancio Flores,
580/403 das 9/12,30
hs., diariamente, c| Cor-
retor na Portaria. Tratar
na CEMIL à~Av. 13 de
Maio, 23, grupo 1825 —
Tels.: 52-3670 e 
42-3721 - CRECI 638.

INÉDITA Imóveis Ltda. precisa p|
clientes reais apto. 1 a 4 qtos:. e
casa 3 a 4 qtos. etc. Ipan. Co*
pac. Lebl. 22.5722 , 42-7151
47-1061. Creci 159. Ipanema.
IPANEMA — Aproveite esta exce-
lento oportunidade de adquirir sau
apartamento em Ipanema, no Edi»
ficio Brasil (Incorporação Civia a
construção, já iniciada, da Cia
Pederneiras), em um doi melho
ros locais, à Rua Barío da Torre,
521, quase esquina de Garcia D'À-
vila. Edifício de 4 pavimentos, am
terreno de 1.000 m?4. Magníficos
aps. com 186 e 246 m2, constai
do de: 2 talas, 3 e 4 quartos c,
arm. emb., 2 banheiros, cozinha,
1 • 2 quartos de empregada ,área
de sorvido • garagem privativa.
Preço • partir de CrJ 58.424.000
(NCrS 58.424,00). CIVIA - Trav.
Ouvidor, 17 (Div. d* Vendai 7.»
andar). Tel. 52-8166, das 8h 30m
à» 18 hora». (CRECI 131).
IPANEMA — Per* enirega vago,
ap. de frente, c[ 1 sala, 2 qts.,
banh., coz., dep. emp. Preço: ..
CrS 37.000.000 (NCrS 37.000,00)
c| CrS 20.000.000 (NCrS
20.000,00) fácil. 20 meses. CIVIA
Trav. Ouvidor, 17 (Div. de Ven-
das 2.» andar). Tel. 52-8166, das
8K30m ii 18 horas. (CRECI 131).

IPANEMA - Próximo ao
Caiçaras. Vendemos na
Av. Epitacio Pessoa 468,
c| deslumbrante vista
para a Lagoa, magnífi
cos apartamentos em
prédio s| pilotis c| um
apto. por andar. Com-
posto de hall, vestibu-
lo, salão, sala de jantar,
toilette, 4 quartos com
armários embutidos, 1
banheiros sociais em
côr, sala de almoço, co-
pa-cozinha, grande área
de serviço azule_ada, 2
quartos e WC de em-
pregada, garagem. Aca-
bamento de luxo. Cons
trução de Mello d;
Araújo & Filhos Ltda. p
entrega em 25 meses,
Informações no local até
as 22 h ou na Av. Al-
mirante Barroso, 6, 21
- S| 2106.9 - Telefone
42-8885.

LEBLON - Quadra de
praia — Prédio de 4
pav. 1 ap. p| andar, c|
150 m2 composto de
ampla sala, 3 quartos,
c| armários embutidos,
2 banheiros sociais em
côr c| piso de mármore,
ótima copa-cozinha, 2
qts. p| empregada. Ga-
ragem. Acabamento de
luxo. Início de constru-
ção na Rua Carlos Góis,
140. Tratar na Av. Epi-
tácio Pessoa, 468, ou c!
Mello de Araújo & Fi-
lhos Ltda. na Av. Almte.
Barroso, 6 — Grupo
210619. Tel. 42-8885.

IPANEMA -' Vende-:e casa gran
de, 4 qts. etc-., qaragem, terre
no 10x21,85 - 140 mil. Olimo
ponte. Tel.: 27-1477.
IPANEMA - Vendo aps. 2 qts.
melhor oferta. Vde. Piraiá, 479,
op. 403, hoie 9 às 12 e 14 às
ÍB - 47-4649. 
IPANEMA - Vende-se, perto da
praia, 2 auartos, sala, etc. En*
trega imediata, com 15 milhões
de entrada e o resto em 2 anos.
Informações: — 27-4390.

IPANEMA - Entrega em
6 meses. Duplex, c| vis-
ta permanente pj Vieira
Souto (praia). 250 m2
úteis. :BASE: 130 milhões
pela cessão, restante p|
administração. Inf. VE-

to e WC de empregada. PLAN IMOBILIÁRIA. -
Garagem Acabamento Marcar visitas pelos tels.
de luxo, Construção dej52.2830 e 22-6102 -
Mello de Araújo & Fi-|Dias úteis. DEPTO. DE
lhos Ltda. para entrega
em 25 meses. Preços a
partir de Cr$ 
62 000 000. - Informa-
ções na Av. Epitacio
Pessoa, 468, até a.s 22
horas ou na Av. Almte.
Barroso, 6 - 21.° — sl
210619 - Tel. 42-8885.AVALIAÇÃO DE lUtOVEIS

venda sem uuu exala. A„udj _e 19 000 000 Paqa-,cuzlnila- Aceita-se Kombi cu VW

S&3±i£ ::&„'T°Xmento grand. financiado í M£5! ^ÜT tC°^™^_. 
-DEPTO. DEi,PANEMA -- 

"junto 
à

<£ ..\"'n:.7.\. cRm^r'1- Ver local Av. N. S. Co-i'1^ °"'M- 3- ^ <07- \W$M 
M^£S 1 Praia' vende™-se, na R.

APARTAMENTõs~-CoTrrB7i:!7:,:pücabana, 1137,. das 8COPACABANA - PôstojJ-J07 -¦ CRECI_66.___ jPrudente de

VENDAS AVULSAS -
J. 107 - CRÉCI 66.
IPANEMA - Vendo ap. hall, ent.

3t. 
sl., seps., coz., banh., como-

os amplos e claros, Indevas.,
pint. óleo. Preco baratissimo-, 22
milhões a comb. Ver e trar com
prop. diariamente exceto domin-
go, Rua Barão da. Torre. 0311208.
IPANEMA -" Vendo, 

~R. 
Alberto

de Campos, 51, ep. 102, qto., sa-
la, saleta, banh., jboi. m garagem.
Alto luxo. Ver local e tratar tel.
31-3659.

19 horas. Consi.
construção,

vista direiamenie por, parjiculSi,.apartamento moderno corn saUj, "•**
2 ou 3 quartes, dependSnc ísjlnar.ihlia ír-PVFMrO
garagem, Copacabana, Ipanema üaidn"J otKA tN<_U.
leblon. rei, ^20297. _ Vendas Pan-lmóveis _,^parlamentos de
AVENIDA COPACABANA, U2.p i_\"2-_VJi 110 r, ani 

'
ap. 602 - Vende-se, frenle, sa- K' MeXILO, I 19, br. 801.
Ia, e quarlo, banh., cos. OS ..'Tels 5^-5256 P 99-3039
18 000 000. Inf. CORRETORA NA.| 

'±,7ft.,

CIONAL - Av. Pres. Antônio!"- V-RECI 704.
Carlos, 615, 2.° pav. Tel. 52-1236.
APARTAMENTO - Vendo, qtõT,
«ele, banheiro, C02inha, 50 m2.,
«rmárlo ambutido. R. Assis Bra*
ali, 194,1 601 - Copacabana de
13.00 ès 18,00 horas.

_- ^ — Vendem-se, em SA' FERREIRA - Vendo j.wH'1-79, apartamentos de*~ I ocupando ledo o anaar, c! sa*| ,. , 
*_ ,_

excelentesüso em"marmore. 3 amplos qisJalto luxo com 2 sa.lões,
|l banh.,,2 varandas, etc. CrS- --'

COPACABANA - Vendo ap. 3
qts., sl., e dep. Preço NCrS 40 000
à vistj ou NCrS 19 000 de ent.
rest. até' 3 anos. Ver R. Guima-
rães Nalal, 19, ap. 502.
COPACABANA - Vende-se con.
jugado. gronde, todo pintado, sin-AVENIDA COPACABANA 112

Ao 310. Vdo. qto. a «i. cor. «jteco, banheiro >m É6r,;fíelílt«Ío,
«banbi «inteen :- V«, .ijrjemintelRu» Felipe da Oliveira n.e -19 abi«em »'«__b_!lll*_atla » «t IB hi.iíOS -. e.rt» T.m.l WHv... v.r .W.t»,, ÍUÇI «M. T.l. M-ajUn-aia- ne l.cal ,_ um • «Ia T , .-„,-,.,

ju** a ii nt.ii titau _» » £____¦ M- g____.J l$__\t 42-81,77.

ão, 3 quartos, 2 ba-
nheiros, demais depen-
dèncias e garagem, na
Rua Sá Ferreira, 123.
Corretores no local. —
Construção de Cavalcân-
ti, Junqueira S.A. —
Vendas de João Silva
(Creci 742) - Av. 13 de
M»io. 23 - 10.* lindar.

60 com 30 fac
- CRECL363_r Tel. 47-7370
SAUO - 4 qts., 3 banhs.,*ni Si
Parreira, 134 o, «ntr, 13 meses.
V. por 1S0 000 fixos - ARY C.
R. BRITTO S. A. - Infs.: FRAN-
CISCO TORRES, 52-4133 (CRECI
it).
VENDE-SE ep. 939 Rua Si Fer-
reira, 228. Ver no local. Preto
CrS 15 000 000. Quarto e sela con-
jugado, cozinha e banheiro.
VIVEIROS CASTRO, 110 ap. 402,
amplo apto. c! talão, 3 qts., ete.
Vazio a racém pintado. Chaves
ei porteiro. CrS 50 mllhSei. Tra-
••r proprltllilo - ST.Jtt,
iMrl»..^

Luis s/abri 4 quartos, 3 banheiros,
demais dependências e
2 vagas de garagem. Fa-
cilidade de pagamento.
— Construção bastante
adiantada. — Construção
de Cavalcanti, Junquei-
ra S.A. Corretores no
local. Vendas de João
Silva (CRECI 742) - Av.
13 de Maio, 23 - 10.°

IPANEMA - Rua Pruden-
Morais, te de Morais, início de

construção. Prédio em
centro de terreno. Obra
a cargo da SISAL Exce-
lente planta - FLEXÍVEL

Área de 250 m2. —
BASE: 71 milhões, in-
cluindo garagem. Inf. e
planta e venda na Rua
México, 148 — Sj 307-
VEPLAN IMOBILIÁRIA -
Tels. 52-2830 e 22-6102

Dias úteis. DEPTO.
DE VENDAS AVULSAS

Jjandar. Jej, 42-8177. ,'j- J, .107 - CRECI 66,

LEBLON - Luxo, la. locação -
3 qts., c/ arm. emb., safão, 2
banhs., coz., deps., frente, gara-
gem. R. Eng. Corte Sigaud, 198,
ap. 102 -. Tel. 37-5106 - CRECI
813 - Tel. 52-1892.
LEBLON - Timóteo da Costa,
135. Obra na 5a, la{e 1 por an-
dar, salao, 4 qts., 2 banhs., toi-
lete, 2 qts. emp., dep. comp. e
garagem, c/ 3 vagas — Tal. ...
42-7874. • ¦

LEBLON -. Vende-se ap„ sala,
dois quartos e dependências —
Rua João Lira, 27, ap. 5 — Cha-
ves com o. porteiro — NCrS ...
32 000,.

GÁVEA - Rua M.irquós S.io Vi-
cente, 148, an. 201, vazio, 2 sa-
Ias, 2 qts., dep. emp. etc. Ver
local; preço c cond. a comb. —
J_ral_.23.O__D0.__
GÁVEA — Agora: Casa
excepc. c| salão e três
quartos. Decorada.'NCr$
300 mil. Ver hoje Osó-
rio Duque Estrada, 70
(transv. a Antenor» Ran-
gel) de 10 às 18 horas.
Traiar 37-4141. 
INCORPORAÇÃO CIVIA - ESTRU-
TURA PRONTA - Vendemos os
últimos apartamento* de frente, h
Ru.1 J, Carlos, 5 ,esq. de Rua J.
Botânico (a 50 m do Parque U-
ie) com 222 m2 constando cie 2
salas, 3 quartos cj arm. emb., 2
banheiros, cozinha, quarto # dap.
emproij., garurjem privativa. Preço
a partir de CS S7.7«S0 020 (NCrS
57.250,00). CIVIA - Trav. Ouvi-
dor, 17 (Div. de Vendas 2.° an-
dar). Tel. 52-8166, das Oli 30m
is_l8 horas. (CRECI 131).
JARDIM BOTÂNICO -'Vondo óli-
ma casa. 160 milhõos — 43-7522
e__43-BjJ3_- CRECIJW. _
JAR"DÍM~BÒTâNICO -'"Vcnde-ic-
ótima resldôncla, sólida constru-
çao, perto da Hípica, centro ter.
12 x 36, 3 bons qts., 2 varandas,
2 banhs. sociais em côr, 2 sls. e
snla de almoço, 2 qts., emp., etc,
garagem p| 2 carros, jardim, bom
quintal, aerve também p. consula-
do etc. P. 160. Entrada 50%, res-
tante a combinar. 400 m2. Tel.
26-9682 - Sr. Edgar.

JARD|M BOTÂNICO -
Vendemos excelentes
apartamentos de sala-li-
ving, 3 quartos, 2 ba-
nheiros sociais, copa-co-
zinha. Edifício de 11 pa-
vimentos, em CENTRO
DE TERRENO, c| 4 500
m2. Todas as peças de
frente, piscina, play-
ground, jardins e gara-
gem. Construção de GO-
MES DE ALMEIDA, FER-
NANDES. Preço: 27 mi-
lhões, cj 960 mil de en-
trada e 330 mil mensais.
Venha hoje mesmo ao
local, à Praça Santos Du-
mont, 138, de 9 às 22
horas, ou na VEPLAN
IMOBILIÁRIA LTDA. -
Rua México, 148, 3.°. -
Telefones: 22-0435 e
22-4861 -J-107'-CRE-
Cl 66.
JARDIM BOTÂNICO - Vondo ter-
reno 1 500 m2 — Caio dc Melo
Franco, 334 — Milton ou Arman-
do - 42-6617 - CRECI 199.
JARDIM BOTÂNICO - Vendo ter-
reno 400 m2 - Rua Prof. Salda-
nha, 137 — Mflton ou Armando
- 42-6617 - CRECI 199.
JARDIM BOTÂNICO - Vendo ap.
não encosta morro, sala, varan-
da c| bela vista, 3 quartos, dep.
compl. empr., garagem. Rua sos-
segada. T. 46-2514. D. EIsa.
JARDIM BOTÂNICO - Casa mo-
derna, 2 salas, 4 qts., 3 banhs.
piscina, 2 qts., 300 m2 const. —
NCrS 90 000 de enirada, rest. a
comb. Tel. 46-5079.

[JARDIM BOTÂNICO - Edif."luxo,
final constr., um p| and., linda
vista Super living, 4 qls., 3 ba-
nheiros, 2 qts. empr., 2 vaqas gar.
Total 85 rnilhs. Inf. 47-9730 -
Batuira - CRECI 190.
JARDIM BOTÂNICO - Vendo ótf-
ma resid., bom terr., 2 pav3., va
randões, 2 salões, escrit., 3 dor-
mitórios arms., 2 banhs. nobres,
dep. compl., gar. 250 m2. Inf
47-9730 - Batuira - CRECI 190

LEBLON - Vendo Av. Ataulfo
de Paiva, 31/204, ti., 2 qls.,
deps. compls., área coberta, va-
randa, NCrS 35 000,00 curto
prazo — Ver das 10 às 14hs.,
dias úteis. Tratar Sr. José Auqus-
to 27-0124 - R. 12,_depo__s_9h.
LEBLON .— Construtora Veramar
Ltda. — Aceitam-sa reservas para
incorporação na Av. Ataulfo de
Paiva n.g 696, com 1 salão, 2
quartot, banheiro, dependências
d» empregada. Sinal de NCrS ..
2 500,00 • presta.ão» mensal de
NCrS 475,00. Informações e de-
talhes no local, • na Rua 7 de
Setembro 141 — 3.» — Telefonas
27-2827 • 43-0*77.

JÓQUEI — Praça Santos Dumont,
n. 126 — Vendem-se apartamen-
tos, sala, 2 quartos • dependên-
cias completas. Tratar Imobiliária
Irapuan S.A. Tels.s 43-0025 — .
43-9407 - Ivan.

JARDIM BOTÂNICO - Vendo-sci
vazio na Rua Visconde da Gra-
ç/i I6V np. 102, completamente
ref. íínlcco, orm. emb. 3 qts.,
sl*, e dep., garagom. Tratar pclo
talei 46-2921. Chaves o porteiro.
LAGÕÁ — Vendo ap., al., 3 qu.
grande-,, lado sosserjfido, armários
- 43-7522 e 43-8513 - CRECI
967.
lACOA_— Vendo a\i. de frente,
construção cie fino acabamento.
Entrega em agosto, c| sala, 3 qts.,
dependências e naragem, na Rua
Almirante Guilhobel — Tel
42-1796 - CRECI 334.
LAGOA — Ã Àv. Epitacio Pessoa,

858, »m construção bem adian<
tada • pnra entrega «m 12 me*
ic, otimo ap, de frente, com 365
ni2 construídos, em edifício em
centro da torreno de 4.000 m2,
constando do: conjunto da salas
c| 100 m2, 4 quartos cl arm. emb.,

banheiros, toilotto, copa-coz!<
nha, quarto • dop. pj 2 empreg.,
irea do serviço, garagem. Preço:
CrS 121.500.000 (NCrS 
121.500,00). CIVIA - Trav. Ou-
vidor, 17 (Div. de Vendas, 1."
andar). Tol. 52-8166, das 8h 30m
às ________________________ (CRECI 131).
IÀGÒA - Av. Ep. Pessoa n.°
1686, ap. 801. Todo de frento,
320 rn?., 2 vagas na gar. Entr.
ímodinta. Chavos e/ port. NCr$
180,000 c/ parta a praio. Tel.
46-7015.
LAGOA — Magnífico ap. c. salão,
4 quartos, 2 bnnh. soe», toilete,
copa-Coz., 2 qts. empregada, 2
vagas garagem. 130 milhões a
combinar. .57-6855. CRECI 1 084.

APARTAMENTOS - Vendem-se ti-
po casa, dois em terr. 18 por 30,
cada com 3 qts., 2 salas, gara-
g_em.___ol__níV2j_4____
APARTAMENTO - Quarto, . aalaseparados, coz., banh. _ Junio
4 Siienz Pena. Entrego vazio. —
CrS 14 000 . visla. Sob condi-
.'"hJ""1"?.- Tels: 34-0305 ou-tO-13S3 - Dutra.
APARTAMENTOS -.Novo»-d» lu-xo - F,ente. Salão, 3 qls., 2banheiros, deps. completas, gara-gem. Ver na Rua Eng. Adel 83saltar: Haddock Lòbo, 313) -
.'-"''__Pj_Le!__4j)____370 Creci 354.
APARTAMENTO TIJUCA - Vendobohssimn ap. em fase final d*construção, local privilegiado, defronto, a 2 quadras da Praça Xa.vier d. Brito t| _ qu.„os, ,_,..,,cciinha, banheiro e garagom. —
Construção de primoiro, azuloioa
ato o tolo o banheiro em côr.Dois milhõos do entrada, doze ml.
hoos na escritura o saldo a com-

binar. Rua Garibaldi, 95 - Vor
no local c- Sr. Aragão . maiorea
informes 42-6560.
CÀSÀ - TIJUCA ^- Vende-so ca-
sa nova 4 qls., 2 salas, 2 ba-
nheiros, garagem e dependên-
cias de empregada, sobre pilolis
c?m instalações para construir cu-
Ira no térreo. Preço NCrS 90 00
de enirada o saldo mais NCr$
25 00 pela Cx. Eco. - Tel.
28-3081.

PRAÇA SANTOS DU-
MONT, 138 — Constru-
ção já iniciada de GO-
MES DE ALMEIDA FER-
NANDES-Sala, 2 qtos.,
coz., banh., dep. de
emp. BASE: 27 milhões.
Inf. VEPLAN IMOBILIÃ-
RIA — Rua México, 148

S| 307. Tels. 52-2830
e 22-6102 - Dias úteis.

DEPTO. DE VENDAS
AVULSAS. - J. 107 -
CRECI 66.
VENDE-SE apartamento - J. Bo-
tanico — Rua Maria Angélica n.
477 - ap. 102 - Tel. 26-9264
— Sala — 2 quartos — dependên-
cias completas.

VENDE-SE .- OU ALUGÃ-SE üm
ap. com sala, dois quartos e
demais dependências — Tratar no
local das 9 .>s 17 horas, frente
de rua — Run das Acácias n. .
141 - op. 401.

COBERTURA - 3 qts., salão, 2
bsnhs., dep. empregado, gara-
gem. Rua José Higino, parlo al.
ta. NCr$_20 000. Tel. 34-7286.
CASA.'- TIJUCA - Vende-se ólZ
ma casa, fsmília de traio. Infor-
mações_te[efone 381-2582.
CATUMBI - Vendo prédiõ_cf2
mcradi.is, uma delas vazia c a
outra alug, s[ conr. por Cr$
300,00 novos. Ambas de salão,
3 q., b., coz., demais dep. —
Preco CrS 50 000 novos. Rua
Eduardo Sanlos, 5 — Tratar c| V.
lima. Av. Rio Branco, 156 sl 1804
- Tel. • 22-0337 - Creci 90..
CASAS ÍTJÜCA - Vendo casai
B. Mesquita, 518 » 520, sólidas,
ponto comercial, 2 salões, 3 quar-
tos, preieto aprovado 15 aps., 3
lojas, terreno 370 m2. — Tol.
23-3576.
CASA — R. Sampaio Viana, 347,
esq. cj Av. P. de Frontin — Von-
de-se com 2 qts., e 2 sls. de-
mais dep. sem qt. de emp. Peçat
claras o arejadas a 15 minutos da
Ipanema pelo nõvo túnel Rio Com-
prido. Case CrS 35 milhões — T.
46-4820.
CASA 4 qts., 2 sls., 2 banhs.,
2 pavs., terr. 10 x 36, gar., dep.,
quintal fine. ANA MÒRANDINI
IMÓVEIS - Tel. 42-3287 -
CRECI 432.

S. CONR. - B. TIJUCA

A 15 (ent.) — Saldo a combina ,
op. novo, vazio, 2 frentes, 80.CASA — Tijuca
m2. Sala, 2 quartos, deps. pint.
óleo clc. E. lodi 75-301. Junto
CETEL 42-3287 - CRECI 482.

CONDE BOMFIM -' Vende-re 1
ap. de frente, sa!a ãmpja — 3
qts., — banh. soda!, 

' 
deps.

Icomp.i quarto emp,, ótima loca-
lizacao frente Tijuca T, Clube.

!- NCrS 40 000,00 - £0% è
vista, saldo a combinar. Tratar
próprio 32-4800 — Aceita-se
Caixa Econômica.

Vendo «sa

BARRA DA TIJUCA - Ólimo ler-
reno 15x47 entre BR. 6 e Lagoa,
c! alicerces e planta aprov. 15
mil c| fac. Rodrigues - 22-4151 -
Creci 167.
BARRA DA TIJUCA - Vendo ter.
reno c| 600 m2. ótimo local, ba-
se 16 mil cj 50% fac. Telefones
52-0952 - 52-5581 - Soares. -
Cred 978.
BARRA DA TIJUCA E RECREIO
— Em 40 dias construímos cm
seu terreno por NCr$ 2 000,00.
informações tel.l 23-4860, das 14
às 18 horas, diariamente.
BARRA DA TIJUCA - Vende-se
ótima casa e vária» benfeitoria
cm ceniro de terreno de 1 035 m2
— 15 milhões cí ó0% de entr.,
ia!do financ. Traiar tel. 22-1182.
BARRA DA TIJUCA"-~ Vendo
Ündo ap. de sala, quarto mobi-
liados, um terreno e uma loja
na Av. Olenario Maciel, Chaves
e infomiaçes com Fernandcr no
n. 70, fundos - Tel. CETEL ..
99-0675 - CRECI 3J9.

LEBLON - Com vista p|
o mar. Sala, 3 qtos., co-
zinha, banheiro, dep.
completas emp., área de
serviço. Base 68 milhões,
ou aceitamos ofertas p|
pagto. em curto prazo.
Inf. VEPLAN IMOBILIÃ-
RIA. Marcar visitas pe-
los tels. 52-2830 e ...
22-6102 - Dias úteis.--
Depto. de Vendas Avul-
sas. J. 107 - CRECI 66.
LEBLON — Vendo ap., final cons-
trução, I sala, 2 quartos, dep,
comp. empreg. Av. Ataulfo de
Paiva, 1 292/801 - Ver local -
Traiar tel. 37-9183, pela manhã.
LEBLON - Vende-se ap. 2 qts.,
sala, coz., banh. azulej. até o
teto — 17 míl rest. c/ aluguel —
Rua Tubira,1 8, ap. 102.
TERRENO - Vendo 2 lotas con-
iugados p| casa 15x30, cada. Pra-
co baratissimo, R. Leonel França
jutno Av. Visconde Albuquerque.
Tol. 36-3788. FALCÃO - CRECI
n. 745.
SALA, 3 qts., na Alm. Guilhem,
3S3, ap. 104 - V. por CrS ....
45 000. Chaves: 303 - FRANCIS-
CO TORRES, 48-4110 (hoie) ou
52-4133 (CRECI 26).

URGENTE - Ipanema e Leblon.
Compro ap., qt. e sl. separados,
para cliente, pago ate 18 000 è
vista - Tel. 46-3982 - 

J_e__ro._
VENDE-SE - Ap... ffente, vazio,
salão, 3 qts., depend., garagem,
13 mil entrada, 18 prestações de
1 500 e 26 mil já financ. Caixa
em 15 anos — 47-1291.
VENDE-SE apartamento duplex,
I.° andar. Av. Rainha Elizabeth,
3 quartos, 2 salas, grande salão,

banheiros, coíinha c demais
dependências. Informações felefo-
ne 47-9586, das fl da manhã is

da tarde. 
VENDE-SE - Magnífico ap. Rua
Tubira, 8 esquina Bartolomeu Mi-
tre, sala, 2 quartos, depds., coz.,
ban. c| box. Ver no local. Tra-
tar Venerando - 22-7282, preco
32 milhões a combinar.
VENDE-SE ap. lipo casa em ave-
nida. Sólida construção de 15 anos
— Sinteco e pintura nova; 2 sa-
Ias, 3 quartos, sendo um com
armário embutido de 5 portas e
ar refrigerado, .copa-cozinha total-
mente reformada, azulejada ate o
teto, com exaustor, banJ,eíro e
área de serviço com WC de em*
pregada. NCrS 45 000,00. 50% à
vista e o restante a combinar —
Aceita-se oferta à vista. — Rua
Nascimento Silva n. 217, c/11,
ap. 201.

GÁVEA - J. BOTÂNICO

JARDIM BOTÂNICO - Rua Conde
de Afonso Celso, 71 ap. 201,
frente. Sala, 3 quartos, depen-
dênclas. Acabamento da Ia. —.
Frisos de peroba, pastilhas até o>
teto, bancas d* aço e gronito,
armários de fórmiea, 5 armários
embutidos, sem garage • eleva*
dor. Entrega imediata. Tratar com
proprietário. Tel. 46-4319.
KAIC — Gávea — Rua Marquês
de São Vicente, 92;96 - Vende-se
o ap. 902, de frente, tendoi 1
sala, 3 qts., banh., toillete, copa,
coz., dep. empreg. Entrada ....
10 000 000, saldo durante a const.
Obra na 3° laie. Tratar KAIC -
Rua do Carmo, 27-A, S.Loja —
Tels.: 52-2995 a 22-1860 - CRE-
Cl 283.

CASA DE CAMPO - Maravilhosa
frente p| o mar. Av. Litorânea,
prox. ao Recreio dos Btes. —
Casa do telhado branco — Infs.
no local ou tel. 47-7370. -
CRECI 353.  
ITANHANGÁ - Em frent- Rua
Dulctdio Pereira 205, vendo re-
Eid. moderna, 710 m2, final de
const. terreno mais de 1 SCO m2,
5 qts., 3 sls.,' 5 banhs., 2 qts.
empr., lav. roupa, copa-coz., ade-
ga, 2 var., garagem 2 carr,, v!s-
ta espetacular. Tel.: 57-1950 -
Barbearia':: .Victori
RECREIO DOS BANDEIRANTES -
Vendo lerreno com 3 frentes. G\~-
ba B.- Lote 15 - Q 91. CETEL
92-1394. 
SAO CONRADO - Vendo"lerre
no de 2 CCO m2 com uma be-
lissima vista. Aceita-se automóvel
como parte de pagamento.' Tr--,
tor hoje pelo telefone 57-9388
ou 32-7709 — segunda-feira com
Sr. Rodrigüei.

2 pav. toda a óleo e decorada
garagem parn 4 carros, Rua Aguiar

Tratnr Rua Conde de Bonfim,
226. Droga ria América na. _
CASA — Salão 2 qts., jardim
deps (10 x 23) quintal, lajo na
Rua Dezoito de Outubro n. 303

Vazia — (Perlo do Col. S. An-
ios) 40. milh. Tel.: 37-5106 -
Tol. 38-0942 - CRECI 813 -
Tel. 52-1892.
COBERTURA DE LUXO - Terraço
enorme, 2 livings, sala jantar, 4
qts., 3 banhs, dependências d*
luxo, 2 vagas na garagam. Linda
vista 380 m2 — Rua Almir.-.nU
Cochrane, 56. Tels.: 34-1458 •
34-3188 - Vondo CrS 170 mi.'hões — 52 cm 26 prn-^t.T.õo* de
2 milhões • 68 a combinar. Todo
decnrado.
ESÒ7lÍÍNA~TÍjDca - Vendo1; tet.
reno 336 m2, ótimo ponto. 8.
Mesquita, esquina F. Pontes, Pro»
joto aprovado 22 aps., 4 lojas. —
Tel. 23-3576.

ZONA NORTE
PÇA. DA BANDEIRA
S. CRISTÓVÃO
ATENÇÃO - S. Cristóvão - Vend.
urgento. ap. frente. C. sl., 2
qts., coz,, banh., deps. comp.,
irea c| tanque. Sinal 500 000. P|
na escritura. Ver Av. Suburbana,
153 - C| 18 ap. 101 - Org. Da-
niel Ferreira. Rua 7 de Setembro,
88 2.0 andar - Tol. 32-3638 a
42-0975 - Creci 236.

ATENÇAO - Pja Bandeira -
Vend. grande prédio vaiio. —
Dando frente pl 2 ruas. Vários
cômodos. C| 200m2 de área cons-
tiuidas. Facilita-se e aceita-se
ofertas. Org. Daniel Ferreira. Rua
7 de Setembro, 88 2.° andar —
Tel. 32-3638 • 42-0975 - Creci
236.
PRAÇA DA BANDEIRA - Vendo
juntas ou separadas as casas VI
e Vil' da Rua Hilário Ribeiro, n.
144. Tratar à Rua Barão de São
Boria, 56 - 49-1228 pela ma-
nhã.

SÃO CRISTÓVÃO - R. Nogueira
da Gama, 27 — Vendo vazio, terr.
11x35 cl sl. 2 qts., dependên
cias. Tratar c! Adalberto — Tel
32-1026 das 18,30 as 20h_

SÃO CRISTÓVÃO - Junto à Ave-
nida Brasil, vendo à Rua Ama*o.
nas, 75, terreno com casa ve-
lha, medindo 7,10x64. Ver no
local. Tratar à Praca daí Nações,
220. Telefone: 30-1403.

SÃO CRISTÓVÃO - Vend. 2 01-
limas casas vazias, d 1, 2 qts,
coz. banh. quintal. Entr. 2 mi-
lhóes. Prest. 97 000. R. da Prata,
49. Das 10-17 hs. Cl Sousa. Salt.
R. Ana Neri, 221. Seg. R. Dias
da Silva • Vigário Morato. Org.
Daniel Ferreira. R. 7 Set.mbro, 88
- 2.°. Tel. 324638 • 42-0975.
CRECI 236.

SAO CRISTÓVÃO - Para entrega
vago ap c| 1 sala, 3 qts., banh.,
cox., araa. Preço: CrS 
30.000.000 (NCrS 30.000,00), c]
60% financ. 3 anos. CIVIA -
Trav. Ouvidor, 17 (Div. da Ven.
das 2.° andar). Tel. 52-8166, das
81, 30m às. 18 horas. (CRECI 131).

SAO CRISTÓVÃO- - Vende-se
casa em terreno 7,50 x 22,65.
Tratar na Rua Santa Pastóra, n.°
5 Bairro Santa Genoveva.
SÃÕ~CRISfóVÃO - Vendo casas
8-9. Rua General José Crtsttno
n. 41, 2 C|ts., ll., etc. Visitem.
Facilito. H. Silva, na Rua Gonc.
Dias, 89, sl 405 - Tels: 52-3886
- 52-3840 ou 29-8903 - Cre-
ci 648.

COMPRO terreno Zona Sul. Pago
3 salários mínimos mensais, sem
entrada, até muito mais que o
valor real do terreno. Ou dou de
entrada 31 lotes de terreno situa-
dos à beira da Estrada Rio—São
Paulo, no Est. de São Paulo. —
Tel. 26-5601.
GÁVEA - Vendo na Rua Piratl-
ninga, luxuosa casa de um pav.,
em terreno 62 x 110, eom 4 qts.,

salas, 2 banhs., sendo um em
mármore, varanda, copa, coainha,

qt». emp., garagem pl 2 car-
roí - W. WEINSCHENCK - Tel.
27-8473 - CRECI 133.
GÁVEA — Vendo boa residência
com 2 ili., 4 qtl., etc. Mais um
ap. noi fundos, com tala, quarto,
banheiro a corinha. Preço: CrS
80 milhões facilitados. Tratar com
Couto ~ 45.1710 a 42-7109 -
CRECI a» 49».

VENDO ou Iroco ap. grande por
peq. na Zona Sul. Ver Barão de
Iguatemi, 187, ap. 301.
¦VENDE-SE uma casa na 

"Rua

Centra!, 21, Parque Alegria —
S._Cri;tóvão". 

TIJUCA-RIO COMPRIDO

ATENÇÃO - Vendo Tiiuca -
Casa tipo bangalô — 3 quartos,
2 salas, banheiro tocial comple-
to. Grande coíinha, dep. empr.
Lavanderia — Garagem — Jar*
dim — Cisterna. Parle externa
em cerâmica. Pintura à óleo.
Sancas, florões, linteco, grades
de ferro. Acab. luxo. Ver — Tra-
tar direto com proprietário. Tel.
58-3666. E. T. e casa está vazia.
APARTAMENTOS A VENDA 3 qts.,
salão, gar., 2 banhs. luxo, 60 milh.
fine. 3 qts., ll. fte, sar. 36 milh.
fine. 2 qts., íl. 5 sinal, rest. Cx.
ANA MÒRANDINI IMÓVEIS - Tel.
42-3287 - CRECI 462.

APARTAMENTOS PRON-
TOS - TIJUCA - Em
edifício de apenas 4 pa-
vimentos, vendemos ófi-
mos aps.: sala, 2 qts.,
banh., coz., área serv.,
dep. comp. empreg. Si-
nal 5 500 mil, parte fa-
cilitada, saldo em quatro
anos, sem juros. — Óti-
ma ooorlunidade.
Rua Professor Gabizo,
343 (próx. Rua Morais
e Silva). — Corretores
na portaria, diariamente,
das 14 às 17 h. Contra-
los terminados, sendo a
desocupação feita por
conta nossa firma, sem
qualquer despesa para
o comprador. Tratar na
SEI — Sociedade Empre-
endimentos Imobiliários

Av. Nilo Pecanha, 155
Grs. 612|14 - Tels.:

52-0221 e 32-7270 -
(CRECI 604). (P
APARTAMENTO nôvo. Vazio. Sa-
Ia, 2 quartos, etc. dep. empr.,
garagem. Sinteco. R. Aguiar. 55
ap. 106. Chaves c| porleiro —
Tel. 28-2417.
ATENÇÃO — Frente, vaiio, sala,
3 quartos, elc. Dep. emp., ga-
ragem, sinteco. R. Barão Pirassi-
nunga, 48 ap. 401. Chaves com
porteiro. 28-2417.
ATENÇAOI — Vendo terraço de
frenle, la. locação, Iunto a Praça
Saens Pena, edifício de alto lu-
xo, sobre pilotis, Rua Carlos de
Vasconcelos, 60 ep. C-01, compôs-
to de hall, sala dupla, 2 qts., ba-
nheiros, copa, cozinha, área, dep.
empregada e grande terraço. Nss
chaves 14 500, o saldo financiado
em forma de aluguel. Tratar tel.
26-0281 ou 46-7603 com Sra. Ani-
ta Gelbert. Ver por favor chaves
com porteiro. CRECI 763, único
negócio! ' 
A 8 (ENTRADA) saldo 30 meses,
ap. I.a loc. Chaves 120 dias, ia-
la, 2 qts., deps., gar. C. de Vasc.
54-KI9_--jrel. __^-3_8'[__-__ii___.
APARTAMENTO - Praça Saens
Pena — Vendo, vazio, excelente,
3 qts-, il., e demais dep.f c| ga-
ragem. Chaves p! favor ap. 201.
Sr. Vilarinho. Tratar 22-9023 -
2a.-feira após 11 horas. — Rua
Gen. Roca. 426-406.

APARTAMENTOS - Novoi, vazios
de 3 ou 4 quartoi et. Dep. emp.
garagem. Prédio pilotis. Rua Al-
mirante Cocrane 56 ¦ Francisco.
ATENÇÃO - TIJUCA - Residen-
cia. Em centro de terreno de lOx
36, vendo magnífico cj 2 salas,
saleta de almoço, 3 varandas, 3
qts-, dois banhs. sociais, cozinha,
2 qts., de empregada, banheiro
e garagem. Precisa de obras in-
ternamente. Ver na Rua Antônio
Salema n. 57. -Ver boje das 10
às 17 horas CrS 70 milhões, sen.
do 50% à vista, saldo fin. em
2 anos. - UNIL - Av. Alm. Bar-
roso n. 6, gr. 911 - Tel. 32-8658.
(Síb. e dom. 27-7223) - CRECI
194.

MUDA — Vendo ap. vazio de 2
quartos, ampla :ala, armários em-
butidos, dep. empr. Ver no lo-
cal. Preço: 25 milhões. Rúa Fer-
dlnando Uboriaux 2J6, ap. 401..
Tratar pelo tel,: 34-7312.
MARACANÃ - Residências du-
plox com Financiamento integral
di conslruçüo em parcelas dê CrS
293 040, após as chaves cj três
quartos, 2 banheiros sociais, sa-
lão, copa-cozinha, dependências
de criados, irea • naragem. Ter-
reno financiado em 25 meses com
500 000 de ent ratta som juros,.
condições em crr,f;.rm:d.:de cam
planos habitacionais e órnãcs exe-
cutives.. Traiar na Av. Prc^idont»
Vargas. 529, .'. 2 Ul. Tolefcne:
42-6520 e Ver na Rua São Fran>
cisco Xavier, 649, CRECI 685.

PRAÇA DEI VECCHIO 22:201 -
Vazio — 3 qts.', 1 sl., h.inii. !u-
>:o — c< c~.z., dsp. emp., .cia-
regem — AcsIjo ofertas — Te!s.
25-6095 ou 237719 - SVArorto.
PRAÇA SAENZ ; PENA - Vendi
se ap. nevo, 2 qtos., s!., jardim
de inverno, depend. e garagem.
22 milhões à vista, a prnzo 15
milhões de entrada, resto a ccrn*
binar. Rua Carlos de Vacccncelos,
60, ap. 216, tel. 49-1802, apo»
19_horas.

PRAÇA SAENS PENA - Sala pa-
ra «scritorio ou pequena efiei-
na. Vende-se cam facilidade d*
pagamento. Rua Condo tío Btn-
fim, 406-D. Ediucto Artis, sobre o
Cinema Art Palácio. Chaves c:m
porteiro. Trata-se na Rua Álvaro
Alvim, 31, 19.» andar, t| 1 901,
eom o Sr. Affonso Bragj. — CRE-
Cl n." 894.

RIO COMPRIDO - Vende
ap. n.° 2 da Rua Japeri.
frente, com varanda, sala, 2
to;, cozinha, banheiro, copa,
com tanque, V/C empregada,
NCrS 25 000,000. Entrada

restante a combinar Tab.
Chaves com Sr. Francisco n
cal. Tratar tel.: 52-4406
Construção.

se o
95,

quar-
area

. por
50%

Price.
o lo-
Dep,

RIO COMPRIDO - Vende-se ex-
elen te ap. na R. Tenente Visi»
a Sampaio n, 120, ap. 302 —
:] sala, 3 quartos, coz., banh.

dep. compl. empreg., area cl
tanque. Acsita-:e Caixa — Ver
no local p: gentileza do ínqui-
lino — Tratnr Predial Palermo
Ltda. R. Senador Dantas, 117,
l| 905 - Tel. 52-4325 - CRECI
455.

RUA 18 DE OUTUBRO, n. 25 -
Vende-se em final de construção
apartamento 404, sala c quartot
separados, quarto de emprega-
das e demais dependências —
Tratar na Rua Álvaro Alvim, 31,
8.° andar.
RIO COMPRIDO - Casa de fren-
te, 3 qts., sl., dep. empr., copa-
coz., quintal em cerâmica. Ven*
do urgente ou troco por apts.
Aceito Caixa. Ver no local com o
proprietário. Tel. 34-6049 ou ,..•
28-9465 - CRECI 304.

RIO COMPRIDO - Vende-se grait.
de prédio na Rua Itapiru, 941.*
Presta-se para colégio ou ?ndús«
tria. Tratar pelo tel. 32-1850.
RESIDÊNCIA - Ótima, Barão de
Itapagipe 191 — Estado novissi-
ma, vazia, 9 peças, terreno 36 tíe
fundos, NCrS 60,00 - M. RO.
CHA - 42-0279 - CRECI 73 ¦¦
RÍÒ COMPRIDO — Casa', vendo,
2 quartos, 2 salas, copa, cozinha,
banheiro completo, dep. empre-
gada, garagem, pequeno 'quintal.
NCrS 55,000. Rua Dona Cecília
n.o 20.

SR. PROPRIETÁRIO - Compro,
vendo ¦ avalio teu Imóvel, sem
despesas. Atend» a qualquer hora

Toliu 30-1548 m 30-3823. ..
SAENS PENA -""Residência con.
fort. centro terreno, vazia, óti-
mo estado de conservação, base
130 000, R. Guaplara 3.7. Chaves
no 38 mesma rua cl" Resende.
Tratar tel. 48-5679.
SAIA, 2 qts., na R. Haddock 16.
bo, 203, ap. 304 - Alugado. V.
por CrJ 20 000 - FRANCISCO
TORRES, 484110 (hoje) ou .....
524133JCRECI 26).
TIJUCA - Casa vazia;»'Vendo,-Tt,
Carvalho Alvim, 289 em terr. da
10x22 cj mais uma área livre ao
lado de 10x22. Tel. 38-4724 -
22-1512___-_Crecl 155.
TIJUCA - Vendê-se-"ap. de co.
bertura, sala, quarto, copa-cozi*
nha, área, banheiro, terraço, pe-
cas grandes. Base NCrS 25 000,00,
NCrS 14 000,00 entrada e o res-
tante em 18 meses. Rua Uruguai.
199, ap. C-01. - Tel. 23-2313. -
Sr. Geraldo Farias.  _
TIJUCA — Vendo ou "troco bons
apartamentos vazios e alugado*
na Tijuca, por um prédio comer-
cíal no Centro da Cidade, mesmo
alugado com contrato a vencer.
Tratar com o proprietário, — Sr.
Elias. Rua da Alfândega, 309. —
Não te atendi por telefone.
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TIJUCA — Pronta entre
ga. Ótima casa de 2 pa-
vimentos. BASE: 55 mi-
lhões. Varanda, hall, sa-

Ja, 3 qtos., banh., coz.,
boa área de serviço, de
pendenc. empreg. e ga
ragem. lnf. na VEPLAN
IMOBILIÁRIA. Marcar vi
sitas pelos tels. 52-2830'
e 22-6102 — Depto. de
Vendas Avulsas. J. 107
- CRECI 66.

TIJUCA - Rua S. Fco. Xavier,
nps. 301 e 302; Pça. S. Pena aps.
806 e 103; Prof. Gabizo ap. 101.
Silva Teles ap. 104; Antônio Ba-
sflio ep. 402; Mariz . e Barros
aps. 301 e 504; Gonçalves Crês.
po ap. 101, de 1, 2 e 3 qls.,
dep. enipreg., garagam. Preço
18 a 60 milh. Aceito Caixa ou
IPEG cj sinal. Tratnr na Rua
Conde de Bonfim, 377 s! 608
Tol. 34-6049 - CRECl 304.

TIJUCA - Ft.nl. Colégio Militar
— Vendo por proço baratíssimo
ap. ocupando lodo andar. Edifl-
cio rvcém-construído do alto' luxo
</ 2 salai, 3 quartos, banhoíro
complato c/ box, ccpa-coilnha,
dependências do empregada, área
tanquo etc. Louça» om côr ató o
feto, vazio. Entrega imediata das
chaves, fachada tôda em mírmo-
re. Pequena entrada e os restan.
tes a combinar. Ver diariamente
II. Gon.ral Canabirro, 38, ap.
301 — Chavas c/ porlairo. Tal.
57-1531.
TIJUCA — Terrenos. Vendem-se
Iclts am vila da alio gabarito
para 

"casal da 2 • 3 quarlos a
garagem, quintal. Proieto dentro
de seus desejos. Rua Dona Detfl*
na, 12, junto a Praça Saani Pa-
na. Tratar Rua México, 148, gru-
po 703 - Tal. 22-6435 a tarda,
financiados em 3 anos.

TIJUCA - Adalberto
Aranha, 47 — Estrutura
e alvenaria prontas.
Centro de terreno sôbre
pilotis com sala, 2 quar-
tos, cozinha, banheiro,
dependências comple
tas, todas peças de fren
te., Construção CHOZIL
ENG. S.A. Informações
Av. Rio Branco, 156,
803, tels.: 52-7494
32-3813 - JÚLIO BO-
GORICIN - Creci 95.
TIJUCA - Vendo ótimo ap. de
sala, 2 qts., banh. soe, dep.
emp. com 50% em 30 meses.
Tel. 32-8589 - Xavier.
TIJUCA — Vende-se apartamen
to primeira locação, 1 salão, 3
amplos quartos, totalmente de-frente, 2 banheiros sociais, copa,
cozinha, grande área de serviço
completo e garagem. Ver diária-
rrenie na Av. Heitor Beltrão, 6
ap.' 102 (esquina da Professor
Gabizo), Tel. 22-0977
TIJUCA - Vendo R. José Hi-
gino, 340, 2 aps., 3 qts., em
construção 'adiantada por preçc
fixo em ótimas condições. Tra
tar 22-4933 - 22-2376.
TIJUCA — Ap. novo — Vende-
se na R. Uruguai n. 139, ap
401, de frente, final de constr
ds 2 qts., sala, dep. empreg.
área c| tanque, local p| automo-
vel etc. no trecho de maior va-
ler, cot. Cr$ 15 milhões de en-
trada, resto como aluguel —
Urgente. - Tels. 31-2851 • ..
31-1621.
TIJUCA — Ólimo ap. da franta,
c] quarto • sala separados, coz.,
banh. • irea cj tanque. Preco:
NCrS 11000,00 com NCrS ...
4 000,00 a o teitanta am 24 me-
ses. O ao.- está alugado s] cont,
mat a desocupação o feita gra-
tuitãmente pj nossa firma. Ver
com o correior diariamente das 9
aa 12 horas na Rua Rego Lopes,
76 — Inf. Rocha, Mendonça Imó-
vais — Av. Nilo Peçanha, 151 9.»
andar - Tais. 42-0610, 22-0245 •
22-4474. - Craci 285.

TIJUCA - Rua dos Ar-
tistas, 12, ap. 302
Pronto. Saleta, sala, 3
quartos, banheiro social,
copa-cozinha, dep.
comp. empregada, área
serv. c| tanque. Preço:
NCr$ 40 000,00. 

'Sinal:

NCr$ 20 000,00, saldo a
combinar em 24 meses.
Ver-no local, diàriamen-
te, inclusive aos domin-
gos, ou na IMAZA — Rua
Buenos Aires, 23, 4.°
andar - Tel.: 43-7871
-CRECI 421.

TiJUCA — Vendo ap. 3 quartos e
«tc. alugado Rua Matoso 2071501
— Müton cu Armando — CRECI
199, tél. 42-6617.

TIJUCA - Vendo bonito « bom
ap., de frente, vazio com gara-
gem, c/ sala, saleta, dois qta. e
dependências. Ver na Rua D.
Delfins, 15, ep. 402, das 13 ás
16 h. Preço 36 milhões ò vista

TIJUCA - No melhor
ponto, a melhor planta,
o melhor negócio, o me-
Ihor preço, fixo e irrea-
justável. Rua Uruguai,
471, quase esquina de
Andrade Neves. Em fase
final de acabamento. —
Apartamentos de sala, li-
ving, três ótimos quar-
tos, dois banheiros so-
ciais, copa-cozinha, de-
pendências completas de
empregada. Fachada em
pastilhas. Pilotis e gara-
gem. Acabamento de
luxo com elevadores
OTIS já funcionando, si-
nal a combinar e pres-
tações mensais de Cr$
430 000 (menos que um
aluguel). Não deixe de
ver ainda hoje de 9 às
19 horas no local. Ven-
das: JUUO BOGORICIN
- CRECI 95 - Av. Rio
Branco, 156, sala 801 —
Tels. 52-8774 e 22-2793.
TIJUCA - Rua Paula Brito, ven-
demos um apartamento de sala,
3 quartos, e dependências. Acei-
+3-.. Caixa. Tratar na SECIL com
o Sr. Barreto - Tels. 23-5000 e
23-0175 - CRECI 567..
TIJUCA — Vendo ap. frente gran-
oe oportunidade. Ver Rua Uru-
fcuei, 488, esq. Andrade Neves,
3 qls., 1 st., 2 banhs., qt. emp.,
garagem. Tratar tel. 22-4880 -
L. GARCIA.
TIJUCA — Vendo urgente casa
2 pav. R. Pinto Guedes (em rua
particular) — 45 milhões — Fa-
cilito — Financio — Maiores de-
talhes 22-6917 e 42-6748 -
CRECI 643.
TIJUCA - Vendo ap. a 200 m.
da Praça Saens Pena, ap. 3 qts.,
salão, 2 banhs., garagem, dep.
comp. Preço 30 000 a combinar
- Tel. 52-1922 - CRECI 670.

TIJUCA - OBRA .IA INI-
CIADA - Rua Carlos de
Vasconcelos, 123, a dois
passos da Praça Saens
Pena. - EDIFÍCIO SAN
MARTIN, amplos aps.,
com living, sala, 2, 3 e
4 quartos, dependências
e garagem. Sinal desde
Cr$ 619 280 e Cr$ 175
.nil mensais, com garan-
tia do INCORPORADOR
JAYME GORBERG e a
segurança na construção
de MÉSON ENGENHA
RIA LTDA. - Ver no
STAND DA OBRA, ou na
,Rüa Sete de Setembro,
44, esquina de Quitan-
dá, na sobreloja de "A
Econômica". — Telefone
.42-5136 (CRECI 903).
TIJUCA — Vende-se final de cons-
trução, qt., sl., coz., banh. e ga-
ragem na Rua Uruguai — Tel.
47-0799
TIJUCA —' Casa com 2 quartos,
2 salas, ótimo quintal. Vendo por
40 milhõe» cl 50% - Telefone
46-6317 - Sr. Si.
TIJUCA — Ainda temos aps. 2
t 3 qts., constr. esmerada. No-
vos. Base 28 e 45 milhões — Fe-
cilito - lnf. 22-6917 e 42-4748
- CRECI 643 - R. México 41/
1203.
TIJUCA — Compro apartamen-
to com 3 quartos, salão etc. —
Tel. 28-7339 — Segunda-feira das
8 âs 12 hs.
TIJUCA - Vendo c| saiais, sale.
qt., coz., banh., área serv. com
tanque, entrega abril. Ver na
Rua General Roca, 30, ap. 413,
Tratsr Av. Rio Branco, 185, gr.
1018. Tel. 22-0489 - CRECI 696.

TIJUCA — Casa, vendo ótima r.
sidéncia de oitos e baixos, c/
25 000 000, |á financiados pela
caixa, c/ varanda, 2 nls., 3 qta.,
com armários embutidos, cope,
cozinha, 2 banheiros e dependen-
cia emp. compl. Vendo c/ tele-
fone e ap. ar condicionado -
Pre;o am torno de 45 000 000
— Ver e tratar na Rua Dona Mc-
rio, 10, pelo tel. 28-8525 - Es-
tuda-se propostas.
TIJUCA — Vende-se apartamen-
To 306, sota « kitchnette, na Rua
Barão de Itapagipe, 465, em pre-
dio novíssimo, com elevador t
híblle-se. Base NCrS 12 000. Tra
tor com Dr. Francisco, d* manhã,
pelo telefone 42-7016. ,
ÍTJÜCA - Mudo - CdêVèõn-
fim. frte., sl», qt. sep., coz.,
banh., garagem, 15 n vista ou
20 ern 2 onos comb. INÉDITA
22-5722 - -42-7151 - 47-1061
CRECI 159.
TIJUCA - Vende-se à Av. Ma-
racanã, 1556, o ap. 105, Ed. s|
pilotis, 2 qts., sala, coz., banh.
e área e dep. empr. Ver no lo<
cal de 14 âs 16 horas. Tratar tel,
43-7912 - CRECI 349 - ADM.
ORION.

TIJUCA — Vende-se ou aluga-se
ótimo op. c| 2 gts., solo, co:.,
banh., área e depend. de erh-
pregada, ricamente mobiliado cl
tremenda radiovitrols, 15 ml-
IhÕes^ Aceita-se Caixa. Aluguel
Cr$ 160 000. Ver hoje e todos
os dias até 20 horas com Rebe-
ca ou Jacob. Ruo Uruguai, 87,
ap. 204.
TIJUCA - Pr. Afonso Pana, mas-
mo — Vdo. c/ facilidade pagt.
ap. vazio, taf£o, 3 qts., banh.
completo em <3r, dep. compl.
empr,, ampla coz., área c/ tan-
eu» — Var diariamente — Rua
Or. Satamini, 160, ap. 702.

TIJUCA - Rua Marquês de Va-
lença, 16, ep. 104, em constru-
Ção para entrega fim do ano,
vendo com 3 quarlos, sala e dep.
empregada, prédio de apenas 4
pavimentos com elevador e vaga
na garagem. Base: 20 milhões fa-
cilitados. Ver no obra e Iratar
telefone 32-8825 e 52-7242 - Sr.
Geneci.
TIJUCA — Ap. de írente, 2 quar-tos, sala, dependências emprega-
do, banheiro em côr, pintura a
óleo. Rua Hoddock Lôbo, 312, op,
102. Vendo por 35 milhões, ten-
do 8 milhões financiados. Caixa,
somente à vista. Tel. 54-0834.

TIJUCA ou Grajaú. Compro ap
de 3 quartos. Dou de entrada op
de 2 quartos. Saldo a combinar.
Tel. 38-0170 - Das 14 às 17
horas.
TÍJÚCA - CMra"~Pereiro7"33~^
Pra. Soenz Peno. Vende-se 2 qts.,sola, dep., garagem. 6o. Io|e. —
Tel. 58-4736. • • .
TÜÜCA — Ap. com 2 quortos e
dep. completa, garagem c| peque-no aluguel 14 000 milhões e o
resto e combinar. . BarSo de
Mesquita 502 ap. 204.
TIJUCA — Ap. cobertura, vista
panorâmica, sala, 2 ótimos quor.tos, depends. empreg., terraço,
voronda, etc. Fecilita-se e aceita-
se proposta p| pgto. à vista. Lo-
col Rua Uruguoi (melhor trecho),
Vendos PREDIAL MÔNACO. Tel.i
42-7638. CRECI 960.
TIJUCA — Vende-se casa com 4
quartos, 2 salas, 2 banheiros io-
ciais, varandas, salão de logos,
Iardim, quintal., garagem para 2
carros, dependências. Perto do
Maracanã, Colégio Militar, Insti.
luto de Educação — Ver na Rua
Benevenuto Berna, 45, oos sá-
bados das 15 às 17 horos e do-
mingos dos 15 às 18 noros -
Esta rua fica transversal h Rua
SÕo Francisco Xavier, 174.
TUUCA - V. urgente na R. An-
drade Neves op. c/ 2 grandes
qls., limo sala, banh. e coz. -
38-1364 - MACIEL - CRECI 250.
TIJUCA - Vende-se ap., 3 qts.,sala, dep. de empregado, banhei-
ro em côr, garagem, 2 entradas,
salão de fesla_, Érea envidr.-çada,
R. Desembargador lildro, 60, op.
104 - 43-7501 - Visites dos 15àsJ8h.
TIJUCA — Vende-se op. nôvorphv
todo a óleo, uma sale, 3 qts., ba-nheiro, cozinho, dependências p|empregedas, vaga na garagem.Rua Alzira Brandão 59, op. 402Ver com o Sr. Passos
TIJUCA — Vende-se casa-mansão

talões, 4 quartos, 3 banheiros,
copa, cozinha dependências p|empregados. Tem um pomar de

000 metros quadrados. Tratai,
46-2595.
TIJUCA — Vendo ou troco porum pronto, apartamento já em
alvenaria, de 141 m2 cem grandesalão, 3 quortos, 2 banheiros,
área, cozinha, dependências de
empregada, 2 vagas de garagem,interfones, salão de festas e play-
ground em edificio de 3 andares- Tratar com Alfredo pelo tele-
fone 45-3810 e à noite pelo Tel.
28-8650.

UM GRANDE PON-
TO... PARA MORAR
BEM - Rua Dr. Satami.
ni, 39 — Aqui, ótimos
apartamentos — apenas
2 por andar — de sala-
.ving, 2 ou 3 quartos

com armários embuti-
dos, 2 banheiros sociais,
dependências completas
de serviço e de empre-
gada, e garagem. (To-
dos os quartos dão fren-
te para a bela tranqüi-
la Av. Heitor. Beltrão).
Prédio sôbre "pilotis".
Ponto altamente resi-
dencial. Preços, desde
NCr$ 28 537,60, com
entrada de NCr$ 
1 280,00 e prestações
de NCr$ 408,75. Proje-
to aprovado. Constru-
ção da PRONIL — Cons-
trutora Ltda. Informa-
ções e vendas: no local,
hoje e diariamente, até
as 22 horas. PRONIL -
Promoções e Negócios
Imobiliários Ltda. — Av.
Rio Branco, 156,
702, tels. 42-4966 e
42-6760 - CRECI 667

gr-

USINA - Vende-se ótimo
na Rua Conde de Bonfim, 2
saia, ct>z., dep. d* emp. F.
de construção, 50"ó financia
Mais detolhe» tel. 58-0205
Adelaide.

C|l!..
inat
ido.

Dona

VENDO ap. 3 quartos, sala, ba-
nheiro completo, cozinha - R.
Darão llapagipe, 152, ap. 203— Chave iclador — Infs. Rua
Quitanda n. 20 — 305. Tel.
31-0823.
VENDO ap. tipo casa, 3 qls.,
salão, dep. de emp., quintal
etc, Entr. 25 milh., rest. a
combinar. Rua Dep. Soares Fi-
lho n. 55, op. 102. Tel.i ..
34-5612.
VENDO omplo sola, 2 qtos., sol
manhã banh. cor, boa coz, de.
compl. garage ocup. p. donos.
Rua Pinheiro da Cunha 291 ap.o|
202. Sup. Usina.
VENDO a pto. 200 m2, c| 3 qtos.
1 salão, sala, almoço, 2 banhs.
coz. 2 qts. emp. garagem. Av.
Edson Passos, esq. Cntrambi, 600,
apto. 301. Tel. 58-6200. 
VENDE-SE apartamenlo de dois
quartos e aala ampla, quarto de
empregada e área dé serviço, na
Rua Barão de Mesquita, 26, ap,
003. Tratar com Dona Vitória,
no ep. 603.
VENDE-SE op. composto de 2
salas, 3 quartos e demais deps.
Ver com o porteiro à Rua Felis-
berto de Menezes, 31,- ap. 504
(esquina de Mariz . Barros). Pre-
ço: Cr$ 45 000 000. Condições o
combinar. Tratar com Enir Ltda.
Rua Ouvidor, 86, 5.° andar. Te-
lefone 31-2332. CRECl 273.

VENDE-SE gronde cosa 24 como-
dos 16 pl 42, na Rua Aristides
Lôbo, tel.' 28-AÓ74.
VENDE-SE op. 302, 2 qts., sl.,
coz., banh., deps., na Rua Major
Ávila 242, construção bem adian-
tada. Mais informações pelo te-
lefone 34-2520.
VENDEM-SE Ops., um de dois
quartos, sala e dependências, pe-
Io preço cruzeiro novo dez mil
cruzeiros. Outro de dois ou três
quartos, dupiex, com bom ter-
raço e muita vista, fica a cinco
minutos da condução. Rua Elizeu
Visconti 203. Informações no ap.
202 com o proprietrio. Telefone
32-8631, fica paralela à Rua Ito-
piru. Rio Comprido.

VENDE-SE. - Uma caso, Ruo Ba-
rão Petrópolis n. 388, casa 50
Tratar Rua Barão Petrópolis n.
440-A — Esta casa fica em terre-
no da Santa Casa. Preço ....
4 500 000, sendo 2 5C0 000 en-
trada, o restante em 20 vezes.
VENDE-SE um apartamento todo
decorado, com aala, quarto, cozi-
nha, banheiro e garagem. Preço
Cr$ 20.000 000 sendo CrS
15 000 000 de entrada e o res
tante em 20 meses. Ver e tratar
à Rua Arlstides Lobo, 112 — Ap.
307. . ¦

ANDARAI - GRAJAÚ -
VILA ISABEL
ANDARAI — Vende-se terreno com
casa antiga 1 445 m2, sem inter-
medianos. Rua França Júnior 106,
entrada pela Rua Sousa Cruz
Ver no local.
ANDARAI - Vende-se na Rua
Paula Brito, 671, op. 304-A, 2
qts., sl., dep. Preço NCrS 18
mil. Chaves c/ porteiro. Trat. c/
prop. - 36-5321.
APARTAMENTO X VOLKSWAGEN

Ap. 2 q., s-, bh„ ci., írea.
70% construído, pl Volks 62 em
diante, ótimo negócio — Telefo-

22-8182 - Simão.
ATENÇÃO - Vila Isabal - A
melher «asa do bairro. V.nd. a
R. Maestro Ernesto Naiaré, 44 —
C| var., saleta, fl. 2 qls., topa-
coz., banh. comp., c| um porão
habltável. Ver a qualquer hora c[
proprietirlo. Dona Julieta. Tra-
tar na Org. Daniel Ferreira. Rua
7 de Setembro, 88 2.° andar —
Tal. 32-3638 • 42-0975 - Craci
236.

ATENÇÃO - Maracanã - Casa -
Vand. <> 2 qls., 2 sis., cor., ba-
nheiro, írea e| tanque. Parte fa
cilitada. S| juros. V.r Rua Vise.
da Itamarati, 104 — C| v. Org.
Daniel Ferreira. Rua 7 da Selam-
bro, 88 — 2o. andar — Telefone;
32-3638 a 4241975 - Cr.ci 236.
ANDARAI - Resid. R. Ernesto
de Sousa n.° 139, perto Rua Le
opoldo. Luxo — Vends-so — 2
pavts., 3 qts., 2 sis., escrit.» quin-
tal, entr. p/ autom. etc. — Ver
amanhã — Pronta entr. Teli. ,
31-2851 e 31-1621 - IMOB. LUIZ
BABO - CRECI 466.
CASA - 3 qts., 2 sis., demais
dependências, vende-se. Rua Ba-
rão de Cotegipe, 275, Vila Isa-
bei. Tel.i 58-7196.
GRAJAO — Vende-ie ótimo ap.
sala, 3 qts., banh., coz., deps. de
empregada, CrS 30 000000 finan-
ciado. Ver Rua Henrique Morize
196, ap. 202. Domingo oté os 16
h, diariamente até as 10 h.
GRAJAU — Vende-se o lote n.°
36 esquina de R. Marianópolis
com Augusto Gernrdet, medindo
475 m2. Tratar diretamente com
o proprietário pelo tolefone
38-9711, das 19 òs 22 horas.
GRAJAU — ótima casa, 1 pvto.,
2 sis., 3 qts., dep., 2 qts. empr.,
garagem, gde. quintal 10x40 p|
66 milhões c| 30 fin. em 3 anos,
Diariamente R. Caçapava 92. -
INÉDITA 22-5722 - 42-7151 -
47-1061. CRECI 159.
GRAJAU - Vendeu caso 2 en-
tradas, 2 salas, 3 quortos r quin-tal. Ver a R. Leopoldino Bastos,
96 - C. 6. *
GRAJAO - Pronto, último ap. a
vanda c| grand* financ, c| sala,
1 qlo. s.p.r. • depend. c| .apenas
3 900 na «scrit. facilitados * o
saldo «m 50 prest. mensais da
239 mil (manos qua o aluguel sj
parcalas inter med.). Var com o
corretor diariamente das 14 àt 18
horas na Rua Teodoro da Silva,
813. O ap. «sli alugado sl cont
mas a desocupação t falta gra-
tuitamanto pi nossa firma, lnf.
Rocha, Mendonça Imóveis — Av.
Nilo Peçanha, 151 - 9.» andar -
T.ls. 42-0610, 22-0245 * 22-4474

Craci 285 .

GRAJAU i, -;. Vende-sè.vóllnia •; cí
sa em terreno de esquina, me-
dindo 12,50x35, com quatro quar-
tos, amplo banheiro, varandas
fronfeiras e traseiras, bem venti-
Ioda, e andar térreo, sala dc
iantar, salão amplo, cozinha am-
pia e acomodações paro empre-
gados e garagem no local, mais
aprazível do bairro. Rua Cana-
vieiras, 391, osquino da Aveni-
do Engenheiro Richard — Tel.:
38*2936. Atende-se e pode ser
vista de preferência na parte da
tarde. Preço NCr$ 80 000 (oi-tenta mil cruzeiros novos).
KAIC - VILA ISABEL - Magnf.
fico ap., 3 qts., dap. amp. En-
tr«g. vaiio. - Tratar tal. 29-5801.
CRECIs 283.
MARACANÃ - Vêndã-sã-p7ó!T
Colégio Militar na Rua Luis Ga-
rna, 4, ap. 304 c| 3 qts., sl., b.,
c, var., dep. emp. Chave com
zelador.
GRAJAU - Troco mj exc.l.nt.
ap. 2 qts. com play-ground, mas-
mo, g.nq.m ate, por oulro 3
qls., Grajaú, Tiiuca, Vila Isabel,dif. a combinar. Tal. 22.(790, 5as 6 horat.
MARACANÃ - Urgente. C| 7 ml-
lhoat da antr. Saído 3 anoi. -
Vand. ap. pronta cl sl., 2 qts.,eoz., binh. comp. d.ps. R. Turf
Club, 12 ap. 405. Das » às 12horas. Sab. e dem. Org. Danlal
Parreira. R. 7 da Setembro, 88 -
2.» - Tal. 32-3631 • 42-0975 -
CRECI 236.
NEGOCIO 

"URGENTE 
- Vende-so

conf. res. no Rua D. Mario, 60coso 1, ver no locol, cj D. Ma-
riquinha. Fone 22-0581 - CRECI
605.

PERMUTO casa tipo ap. Grajaú
por casa masmo bairro, difertn-
ça a combinar, Sr. Carlos. Tal.
5841990.
PRIMEIRA locação - Vlla Isabel)
vende-se ap. 3 ql». 1 solo, sole-
ta, bonheiro compl."copa, cozinho
dep. compl. empr. e garagem. R.
Heber de Bôscoli 101. op. 301.Informações no local sábado edomingo das 10 as 14 horas, c|
Sr. Sérgio
RUA CONSELHEIRO AUTRAN, 23,
paralela 28 Sálambro. Vanda ap.01, final. Construção Grlnar S. A.- Rua Ouvidor, 169, s| 215.
VENDEM-SE urgente 2 «ps. sa-
Ia, 1 ou 2 qts. Tratar com pro-
prietário, ver local. Sen. Na-
buto, 411, ap. 101 - Tel.t ....
58-7353. 
VENDE-SE - Rua dos Artistas,
391 e 401 - Prédio a terreno ao
lado NCrí 10 000 a vista e NCrS
10 000 em 60 meses sem juros.Tel. 48-2630.
VILA ISABEL- - PassõTap. 3^
laje, edif. 4 andares, 2 qts., sa.
Ia, coz. etc. 5 milhões, só pres-toções_de_70 mil. Tel.: 54-0693.
VENDES, casa luxo, 2 pavts.Vcl200 m2, 75 mil. faclllta-se. Tel.i
58-0752.

VENDO ap. sala, 2 qts. etc. 22
milhões. Dez entrada. Rua Rosa
e Silva, 119-A, ap. 101.
VENDE-SE op. 101 da Ruo Borão
de Mesquita, 931, 3 quartos etc.
3 entradas, final 15 000, restan-
te 60 prestações. Informações lo-
cal hoje e domingo até as 12
horas. Sr. Pires. Tel. 52-2882.

UNS-BÕCADO MATO
ÃPÃRTMrENfcT 3ÕT~~R.~___v
tancío Alvas 11, vazio, frente,
salão, var. 3 quartos, deo. comp,
NCr$ 30,00 M. ROCHA - Tel.
42-0279. CRECI 73 chaves no
102;
AGORA - SOBRAI: LINS -
Moto a R. Aquidabã, 805 c| 68
c| vard., sião., qt. cl arm. em-
but., copa-coz., banh. compl.,
área c| tanq. ct 5 000 entrada 4
parcelas 500 rest. 4 ano., aceito
Caixa ou IPEG. Ver c| proprie-
tário.
CASA — Vendo ótima, bairro par.
tlcular, NSo fica encosto morro
nem sofre enchente. Rua Conse-
lheiro Ferraz, 65 cl 28, Lins de
Vasconcelos. Tratar no local, sem
intermediários.
LINS — Vende-se casa var., al.
3 qts. copa, coz. banh. 7err. —
12x30. Rua Cobuçú 241. — Ver
o tratar no local, hoje • ama
nhã, daa 10 às 16 hs.
LINS — Vendem-se nps. de 2 qts.,
sl. etc., ocupados sem contrato.
Rua Verna Magalhães 216, fds.
NCrS 16 500,00 c| metade A vista
e metade 24 meses. Ver no ap,
201, a partir 14 h. Imob. Góes.
Alcindo Guanabara 24, grupo 1 214
Telefone 22-7812. CRECI 202.
LINS - Vand. ap. Pronta. Entr.
4 000000. C| sl., 2 qts., copa.
cox., dapdt. Rua Mario Piragiba,
17 ap. 401 — Org. Danial Ferrai-
ra. Rua 7 da Satambro, 88 2°.
andar - Tal. 32-3638 • 42-0975.
Craci 236.

LINS — Vende-se 1 apartamento
térreo com 3 quartos, 1 aala, de*
pendências de empregada. Entra-
das independentes, iardim e bos
área de serviço, perto da Esta
Cio do Méier. Facilitado. Aceita
se Caixa Econômica, Rua Ibique
ro n.° 72. op. 102.
LINS DE VASCONCELOS - Ven-
de-ae apartamento 202. Tratar com
Sr. Lufs no local.
LINS — Vendo em oportunidade
ótimo ap. de frente', c| 2 qts,
mais o de emp., reversível, so-
la e voga para carro. Ver na
Ruo Vilela Tavares, 260 ep. 101,
Com 50% de entroda e o sal-
do como aluguel. Tratar na Av.
Graça Aranha, 226 sl 304. Tel.i
42-6656 

"- 
CRECI 1 026.

PRÉDIO de apenas 3 pav. 1 p|
andar, acabados de construir. -
Todos de frente, cl 2 qtos., am'
pia sala, copa-coz., banh. em cor,
c dem. dep. Apenas 9 000 ent a
45 prest. 300 s.j. Ver a tratar c|
prop. Rua Porto Alegre, 89, qua-
se esq. R. D. Romana — lnf,
Tels. 30-8667 e 30-5192.

JACAREPAGUA
A' VENDA 3 lotes de 12 x 40
na Rua Alberto Pasquallne, lotes
91, 92 e 93, com agua, luz e
calçamento, rua que sal de Gere-
mario Dantas n. 498 — Ótimo
local. Tratar na Rua Ana Silva
n. 125 — Tel. 461 — Jacarepa-
gui. 
ATENÇÃO — Vendemos no co-
ração da Praça Seca. Terrenos
com pequeno sinal e conforta"-
vel casa. 'Tratar pelo Telefone
90-2027 - R. Beroneza, 764.
CASA — Jacarepaguá — C| 2 qfs.!
sl., coz., banh., lan., faq., cô-
modos grandes, primeira locação,
Terr. 12x30. Entr. Largo Pechin-
cha e Freguezia, pl 18 milhões, c|
6 entr. Ch. Av. Geremário Dan-
tas, 39, sob., c| Ferreira Filho.
Tel. 92-0757 ou 288 Jpo. CRE
Cl 1091.

CASA PROVISÓRIA NOS FUN.
DOS DE TERRENO DE 15 x 24,
Água, \\jz, esgoto, muro de 2mr
casinha pl material, abrigo pj
carro — vendo ou troco por pro-
priedade em São Paulo. NCr$»..
10 000,00 è visto; móis 1000,
desejando móveis, geladeira', fo-
gão etc. — Rua Cármem Dolores
n.o 103.
CASA — Aceito Caixa (este den
tro das novas exigências), centro
de terreno cl 

"2 
qts., sala, varan-

da etc. terreno 12x30 c| árvores
frutíferos. Bose: 25 000 000. Rua
Ponte Novo, 317. Enlrar Rua Belo
Vale.
JACAREPAGUA' - Casas, sítios
lotes, .com OLIVEIRA - Est
Pau Ferro n. 1 411.
JACAREPAGUA - Vendo, troco
p| outra ou ap. ac. carro c/.par
te da ent., casa c/ 3 qts., sl.,
coz., 2 banhs. lav., c/ 22 m2
- Terr. 12 x 46 - V. T. Ruo
Comendador Siqueira, 96 — 5,
Costa.
JACAREPAGUA - Freguesia - R.
Araguaia, 676, lote 25. Passa-
se terra. 16x18 com obra em p.
de laje. Tra. sib. « dom. — Wil-
Bon prop.
JACAREPAGUA - Vendo casa de
vila c/ 2 aps. de sala, 2 qts.,
coz., banh. e área em .err. de
9x19. Ver R. Dr. Bernardino, 599,
casa 19, próx. Praça Seca, cond.
c/ o dono. Tel. 42-9360 — Mo-
chado. Hor. com.
JACAREPAGUA - Vendo ou alu-
go op. saio, 2 qls., etc. 10 000
em 5 onos c| 3 000 de ent. (150
mensais). Ver R. Mississipl, 95 ap.
201 (choves no 202) Soltar R.
Cândido Benicio, 3 719 — Trotar
Ruo Quitanda, 30 solo 809 c| Sr.
Prodo.

JACAREPAGUA -Simant. para
pessoas de bom goste. Um lotas-
mento da categoria para o seu
fim do semana. Local aprazível,
cl naicentas, riachos, arborizarão,
água, lux, esgoto • meio fio. —
Para construção imediata. lotas
da 700 a 1 200 m2. Sinal ..
1.200.000, • prest. dasda ..
120.000, sam iuros. Var na Eslr,
dos Bandeirantes, 18 004 ,entre a
Granja Ouro Branco • Alabama
Country Club. — Tratar na Orlei:
Av. Ris Branco, 131, sl 802. Tal.
424998. - CRECI 16.
JACAREPAGUA - Vende-s« pro-
priedade de 11 750 m2, com
duas residências. Ver t tratar na
Estrada do Covanca. 1779.
JACAREPAGUA A ENG. OENTRO

Compro ap. pequeno por Cr$
9 000 000 financiado pela Caixa
Econômica. Processo para o fi-
nanciamento já iniciado. Tratar c/
Rubens pelo telefone 32-8010 ra
mal 61, 2a.-feira pela manhã.

JACAREPAGUA - Vendo palace.
te de luxo, recém-construído c| 4
qts., 2 sis., 2 banheiros sociais,
coz., pintura a óleo, tudo am-
pio, ap. p[ empregada, garagem
pl 4 carros, ótimo tereno. Ver
c[ o dono. Av. Geremário Dantas
657 tel.: CETEL 92-2013. Preço
a combinar.
JACAREPAGUA' -..Vendóitírre-
no de vila, 8 x 17 -Rua Go-
dofredo Viana n. 368, casa 5
Sr. AUGUSTO.
JACAREPAGUA - Confortável ca-
sa com piscina e telefone. Tro-
ca-se no base de aluguel por ap,
ou casa na Tijuca cu Grajaú. Te
lefones 58-5723 ou 38-9502.
JACAREPAGUA - Vendo easa 3
qts., 2 í., c.J b;, q. e b. empre-
gado. Terreno 10x22. Trotar Trov.
Pinto Teles. Ul. Tel. MH 764
JACAREPAGUA - Campinho _
Vendo casas novas de vila com
fachada colonial, sala, 2 qts., am-
pia cozinha, bom quintal etc. En-
trada de NCr$ 1 500 novos paraconstrução da rua da vila e o
saldo a longo prazo, sem furos,
em condições excepcionais, ver e
tratar com o proprietário, na Rua
Maricá, 228, ou pelos telefonas
36-3240 e 52-2252, Ruy da Al-
meida - CRECI 909.
JACAREPAGUA' - Otlma irea
para plantações c| galpão e mela
água 90x100. P. 25 m. Fac. Ver
c| Manuel Est. Bandeirantes 5186

Tr. C| M. Pereira 42-2294.
KAIC — Vende-sa ap. 2 qts.. Rua
das Cravlnas, 205, a partir da ..
NCrS 10.000. Acalta-sa Caixa oa
outro órgão, sinal NCrS — Tra-
tir tal. 29-3801. CRICI 283.
RECREIO BANDEIRANTES - Ven-
do lote 600 m2, situado Av. Prin-
cipal, junto à BR6. NCrS 4 000.
Facilito. Geraldo, 37-3731.
RECREIO DOS BANDEIRANTES -
Vendo terreno da praia, esquina
Iunto ao Pontal, pronto para cons-
Iruir e oulra tombam de esquina
em local prevllegiado com casa
de moradia semi-acabada. Dou ei*
critura e facilito o pagamento. —
Tratar no local. Avenida Sernam-
betlbo (Praia) olturo do Km 15
mais 800 metros. Recreio, a
qualquer dia inclusiv» sábado a
domingo.

RESIDÊNCIA ílno gosto, varanda,
3 quartos, sala, banheiro cm côr
rosa, cozinho, área coberta, en-
trada para carro. Vendo urgente
ou troco por apartamento Tijuca,
Transfiro hipoteca 6a Caixa Eco-
nômica, Rua Pinto Teles, 266 —
Jacarepaguá.
TROCA-SE torreno 10x50m, Jaca-
ropagua, Est. Tindiba, 350 por
Knnn;,nn-Ghia 65 em diante, res-
tcntft a combinar.
TAiSUARA - Pas.o 2 íõtêT 8x16,
juntos ou tep. pl preço ant. Cr$
3 800 OCO, financ. em 4 anos.
Valor aluai. CrS 6 400 000. Tra-
lar cj propr. R. Carolina Machado
n.° 528, op. 303 - Madureira. -
Tal. 90-1175.__ 
TAQUARA - Vendo lote'.plano
de 9x25 00, frente para a rua.
Preço Cr$ 3 500 000. Mensali-
dade Cr$ 100000. Ver a Est.
do Rio 'Grande, 1 916 com pro-
prietérios.

CASCADURA - Vende-se 20x50
dentro do centro comercial, luz
e força própria pl grande firma.
Av. Ernanl Cardoso, sl 304. —
CRECI 1050.
CAMPINHO --. Vende-se terreno
c. 14 x 30, ótimo para grande
residência ¦ — Preço 8, com 3 500
cruzeiros. Rua Miguel Annelo
637 ou 616.

TERRENOS - Taquara - Vende-
mos lotas planos cem igua, luz
e condu.ão à porta. Baratos. Pre-
ço CrS 1 600 000. Mensalidade CrS
50 000. Ver J Est. do Rio Gran-
de, 1916. Direto-Com proprieta*
rios.
VENDcM-SE eparfemeritcs novos
com saja,.2 quartos e banheiros,
cozinha e demais dependências,
bom preço e pouca entrada à Rua
Coronel Tendim, esquina de Ale-
xandre Ramos, Jacarepagui..
VENDE-SE casa vazia, moderna,
precisando reforma, 3 quartos,
varanda etc, o 42 m de todo
condução de Jacarepaguá. Rua
Cop. Meneses 821. Preço: NCr$
35 000.00, Sü% a prozo.
VENDE-SE terreno no . loteamen-
to Curicica, Jacarepaguá, 450 m2.
Trotar R. Sousa Barros, 586, fun-
dos.
VENDO - Área com 897 m2 com
luz e água, junto ao Autódromo
Internacional do Estado da Gua-
nabara, no melhor ponto do Re-
creio dos Bandeirantes (km 5).
Tratar tel.t 49-6514 - José.
da CETEL - 92-0386, 3 quorlos,sala, copa, cozinha, bom quintal.
Rua Retiro dos Artistas, 1 025.
Jacarepaguá.
VILA VALQUEIRE - Negócio ro.
rfssimo. Vendo aps. Ia. locação,
2 qts., sl., c, acabamento
de luxo. Somente à vista por12 milhões e-meio. Rua das Cra-
vlnas 202. Trotor com o proprie-tário no iocal.

CENTRAL
ATENÇÃO - Oportunidade uni
ca, a 5 minutos de Cascadura,
tarreno lt x 30, da esquina, com
casa para morar. Praço 8 milhõ.t,
4 de entrada • o restanto a com-
binar, 4a. casa à direita da Rua,
em frent* ao n.° 360 da Rua
Anália Franco, Sr. Nilson.

CASA — Vendo-se à Rua Gaspar,
162*— Largo_da Abolição.
CASCADURA -Vdo", cisa em
terreno 9,70x27, Avenida Subur-
bana 9 601 ponto comer, e resi-
dencial. Pr. 20 000, financ. dois
anos, tratar ne Run Maria Freitas
73 sala 301. CEIEL 90-2405. CRE-
Cl 36.
DEODORO - Vendo boa3 cosasCom 4 e 5 milhões de ent.
150 mensais, c| 2 ou 3 quartos,
sola depend,, quintol, jardim
uma const de laje — Vendo bom
terreno cj 1 milhão e 60 mensal,
TrAtnr: "Exclusivo" (Sr. Ivo) na
Ruo 23 — Quadro 36 — Coso 4

Guadalupe — Fundação (8 ãs
14 horas) - Tel- 90-0772.
ENGENHO DE DENTRO - Vendo
casa de luxo. Entrego vazia. Tel
29-1070.
ENCANTADO - Rua Joaquim Mar
tins n. 311 (casa 17). Aluga-se
ótima casa para pessoa de bom
gosto. Sela com 27 m2, 3 quar
tos cada um com 15 m2, banhei*
ro complato com pintura a 6leo,
armários embutidos, cozinha am-
pia com pintura a ol.o, carimlca
Sáo Caetano • ampla iraa tôda
cimentada, ótimo clima, la. loca-
çao. — Tratar local a qualquer
nora. Aluguel: Cr$ 300.000.
ENCANTADO - Vendo casa três
gts., 1 sl., terreno 11x40. Ruo
Teixeira Azevedo 503. Ver c| D.
Aparecida. Tratar Dr. Cappor
45-4219.
ENCANTADO - Vendo aparta-
mento, 12 mllhóes i vista. Rua
Goiás, 276, casa 1, ap. 101.
Trotar Nilópolis. Rua Andrade
Figueira, 1 622.
ENGENHO DE DENTRO - Ven
de-se ap., 3 qts., 1 sl., dep. de
empreg. Elevador. Vazio, com
113 m. Caixa ou Instituto. R.
Monsenhor Jerônimo, 400, ab.
301. - NCrS 30 000. Ver no lo-
cal. Tel. 22-3240 com proprletí-

ESTAÇÃO DE ANCHIETA - Ven
de-se área de 3 700 rn2, loteada
m 22 lotes. Duas frentes. Rua
Alcobaça. Preço 20 milhões fa-
ciíifadcs em 2 anos. Tratar Trav.
Ouvidor, 11 — 6o. andar sl
601-2.

ATENÇÃO - M.i.r - Vand. tar.
7x21. R. part. Sinal 1000 000. P|
na oscritura. Rue Jeaquim Meler,
470 . lota 8 - Org. Daniel Fer-
raira. Rua 7 da Satambro, 88 2."
- Tel. 32-3638 • 4241975 - Cra-
ci 236.
ATENÇÃO - Encantado - Vand.
casa, laja. Rva part. C al., 2
qts., cop-coz., banh., quintal. —
Entr. «000 000 - Rua Violeta,
426 c] 12. Org Danial Ferreira.
R. 7 de Setembro, 98 2.° andar
- Tal. 314638 • 424)975 - Creci
236.
ATENÇÃO - Encantado - Vand.
casa. C| 2 sis., 2 qts., coz., banh.,
tar. 6x66 - Entr. 4 000 000. - R.
Fagundes Varela, 445 - Entr. Va-
lia. Org. Daniel Ferreira. Rua
7 da Satambro, 18 — 2.° andar
- Tal. 32-3638 • 424)975 - Cra-
cl 236.
ÁREA — 3.600 m2 vende-sa, Av.
Santa Crus, Iunto ao n. 4 466,
Estação Santíssimo, todo plano •
murado. 26 milhões facilitados sj
juros. Proprietários: Uruguaiana,
SS, sala 711. T.l. 43-1759.
ABOLIÇÃO - Vendo 7 res. de la-
je, desmembradas, com 1 e 2
qts., stlii, amplos, copo-coz. —
Banh. compl. gdes. áreas. Posso
entregar 3 vazias. Preço a pai-
lir de 2 200 de entr. 4 pare. se-
mastrois de 175 000 e 60 prest.
Inferiores ao aluguel de 60 000
s!l. Ver diàrifrnente Rua Gaspar,
63. C| Padilho. Vendos: N. At>-
salão. CRECI 1085 - Av. Novo
Iorque, 71 Gr. 30). Tel. 30-5724.
ATENÇÃO ZONA DA CENTRAL -
Compra e venda de casas, aps,
vilas, ete. N. Absalão — CRECI
1085, Ex-Diretor da Imob. El-Dou-
rado,' e sua 'equipe Comunicam
que estáo operando em sua sede
própria, a Av. Nova Iorque, 71,
Grupo 301. Bonsucesso, eo lado
da Praça das Noções. Telefone
30-5724.

ABOLIÇÃO - ENCANTADO -
CASAS VAZIAS - Vendo duos
de vila social, casas de laie, c|
2 qts.', sala, gás da Light, peq.
quintal e demais dependências -
Ver todos os dias na Rua Goiás
n. 414 — casos 8 e 10. Cha
ves na casa 2, urna por 15 e a
outra por 16 milhões — 50% ent.
e o saldo como aluguel sj |u-
ros. Não aceito Caixa nem Ins-
tituto — Tenho outras casas à
venda. Tratar na Av. João Ri-
beiro n. 396 — SR. SOARES de
2o. a- sábado - 49-1996.
ATENÇÃO - Méier - Junto Co-
leg. Metropolitano, vendo entre-
ga imediata ap. tipo casa, luxo,
c| 120 m2. Ver hoie. Trav. Al
fredo Botelho 83 ap. 201. Tel.:
52-9802 - 49-0174 - MOREIRA,
facilito
AGORA - SOBRAli - Piedade
o R. Goiás, 878 ap, 312 de fren-
te cl vard., 1 sião., 2 qts., coz.
c| fugão, banh. vazio, pintado
5 000 entr. 50 prest. 200 s| |u-
roa, ver cj prop.
APARTAMENTO - GRANDE
Méier R. Capitão Resende, 206
Ed. 34 c| sião., 3 dormitórios, 2
banh., cop-coz., grande área, lô-
da azulejada cj tdnq., estai, mó-
quina de lavar, da frente, novo,
vaiio cl 8 000 entr. pl a comb.
rest. ate 5 anos, ver cl prop. f
às 18 horas, local — Creci 201
ATENÇÃO - Vende-te prédio
com 3 apartamentos com 2 qts.
sala, coz., copa, construído nos
fundos ' do terreno, havendo es-
paço para outra construção ni
frente. Entrada de 30 000 000.
Entrego vazio. Aceito casa na
Leopoldina como parte da entra-
da — Negécio livre. Tratar e
ver na Avenida Brás de Pina n
1 677 - Vila da Penha.
A IMOB. CREMILDA vdc. terr.
11 x 40, quint.. Rua M. Murll-
nho, 92, préx. a Rua Goiás. 15
milh. Financiade. Tel. 30-3196,
ATENÇÃO - Lotes ÍOx2_i,V_iron-
tos para const. Rua calçada, agua
luz, olc. Sinal 500, pog. 42 me-
ses. Ver Est. Henrique Moio jto.n. 740 - Osvaldo Crur. Tratar R.
Maria Freitas 73 sl. 301. Mod.
CRECI 36.
ATENÇÃO - CASCADURA - Jt.
Av. Suburbana. Vond. Casas pron*
Ias. Cl sl., 1 • 2 qls. coz. banh.
quintal. Sinal I 000 000. P| na
escritura. Pres». 131 000. V.r R.
do Amparo, 430, Das $ ás 12
horas. C| Sr; Sousa. Org. Daniel
Ferreira. R. 7 de Setembro, 88 —
2.» Tel. 324638 • 42-0975. -
CRECI 236.

BENTO RIBEIRO - Casa terreno
lOx-.ó. Próximo Campo Afonsos.
Salão, sl., 3 qts., copa-coz., banh.,
dep, empreg., varanda, garagem
coberta.' Ver ne Rua Marina, 50.
12 milhões entroda e 200 mll
mensais p/ Caixa, Transferencia.
Trotar p/ tel.:' 22-2330, segunda" exta-feira.
BENTO RIBEIRO - Vendo iuntoa estoção. Rua Sapapémba 970
c| 5. Nso è vila casa cl 2 pavs.
em acabamento, portas e janelasde ferro, deps. compl. c| gara-
gem. Fac. pagamento. Com prop.Sr. Washington.
BENTO RIBEIRO - Vendo a 5
min. da est. ótima resid. vazia, 2
sis. 3 qts. depend. pequena entr.
prest. forma de aluguel. Trotar na
Rua Teresa - Santos 564 ap. 101
fundos com Sr. Antônio. "

BENTO RIBEIRO - Apenos CrS
1 500 de ent. e 79 prest. 70 000
i|j. Vendo os 3 últimos lotes,
9x25. Todos c| testada p| Rua
Henrique Ferreira, 4(30, junto à
CETEL — Rua calçada e alta —
lnf. tels. 30-8667 e 30-5192.
CASA - Vende-se, Rua Frei Pin-
to, 64, 3 quartel, sala ou 2 quar-
tos, 2 salas. 2 banheiros, copa,
cozinha, varanda, quarto e ba-
nheiro emp, Tôda reformada. —
Tratar local proprietário, 10 ml*
nutos Centro — CRECI 35.
CASA EM MADUREIRA - Vendo
por motivo de viagem, 2 qts.
2 sis., entrada para carro. Tra-
tar c| Jorge, Eng. Moreira Lima
n. 79 — ap. 101 — p. Carmo.
CASA E TERRENO 7x64 - Vendo
em Quintino. Infs. no Rua Dona
Eugínla, 72-C - Tal. 49-6272
Marques, .

ENGENHO NOVO - Ap. 2 qt„
sl., dep. 15 e 16 milhões 50%
fin. c) proprietário — Rua Bela
Vista, 79, 101 e 202. 58-5408 ou
22-8390 - Nelli Machado -
CRECI 171.
GUADALUPE - Vendo caso, 2
quartos, dependências e garagem.
Tudo c/ laje, ter. 9 x 27. Todo
murado. 15 m. entrada, a combi-
nar. Ruo Manuel Barota, 362 e|
proprietário.
GRANDE OPORTUNIDADE. -
Vende-se terreno Abolição, na
Rua Bráulio \ Muniz n. 37, me
dindo 11 x 50 — Tratar diária
mente, 95-0046 CETEL, melhor
oferta.
GUADALUPE - Olivor Vende
Ap. térreo s., 3 qts. e deps. —
Preço 10. Ent. 4,5 soldo, p| mes
120 mil sl ]uros. Tratar nó 2.°
andar. R. Romeiros, 192-A. Penha
- Tel 30-7494 - Creci 422.
IPEG — Vendo casas e aps. a
funcionários do Estado. Todos os
bairros. Tratamos documentação.
Av. Graça Aronho, 333, sola 202.
Tel. 22-0217 - João Corlos.
JACARÉ - R. Corlos Costa 15 op,
201. Vendo de frente e vozio
c| s, 2 qts. ele. Ver ho]e oté 17
horas cj o proprietário.
MARECHAL HÉRMÈS - Vendo nõ
Rua Saravatá 409, 4 apartamen-
los e uma casa nos fundos. Ver
no locol. Trolar tel.: 52-4657 com
o proprietário. Sr. Cardoso.
MÉIER — Urgente. Vende-se casa
quarto, sala, cozinha, banheiro,
quintal, cisterna. Entroda 3 mi-
lhões, prestações 130 000. Rua
Sousa Aguiar, 322, casa 5 cha-
ves com o senhor Lauro na casa 1.
Esta rua principia na Rua Dias
da Cruz, 596.
MÉIER — Vende-se casa na Ri __
Aristides Caire, 62, junto ao
Jardim do Méier. Tratar no locai
çom o proprietário.
MARECHAL HERMES - Vende-se
uma casa, nova de la]e, terreno
10 x 25 m. Rua A, quadra B— Lote 8 — Parque S. José £
MEÍÉR - Ap. de luxo. 2 qls.;
sala, coz., -4x4 mts. dep. emp.
1 por andar, sjeendem. c| san-
das. Persianas, sinteco. Ver e
trat. com Prop. na Rua Silva
Mourão 63 2.° andar.
MEIER — Vende-se 1 apartamen-
to térreo com 3 quartos, 1 sala,
dependências de empregada. Un-
tradas independentes, jardim e
ótimo área de serviço. Perto da
Estação do Méier. Facilitado. Acei-
ta-se Caixa Econômica. Rua Ibi-
quera n." 72, ap. 102.
MADUREIRA - Vende-se caso
em centro de terreno c| 2 s. e
3 q., em excepcional localização,
altamente financ. Aceilo Cxa.
EconSmica. CRECI 421. Rua Agos-
tinho Barbalho, 453.
MÉ|ER - T. Santos - Vendo R.
Augusto Nunes, quase esq, R
Arquias Cordeiro, casarão, sóii
do, terr. 10x40 cl lü cômodos,
serve pl colégio, Caso Soúde ou
peq, indústria, ótimo preço c[
apenos 20% entr. rest. 20 me-
ses süuros lnf. vendo 2.»-feira,
horário comercial 29-9502 cl Sr,
V/ilson - CRECI 201.
MÉIER - Rus São Gabriel, 304

Vende-se residência c/ terreno
15x30, altos e baixos, 3 quartos, 2
salas, copa, cozinha, amplo ba-
nheiro social, banheiro p/ empre*
gado, 2 varandas, entrado pl car-
ro. CrS 45 000 000, c/ 50% de
entrada, saldo em 2 anos. Acei-
ta-se troca de casa em S. Paulo.
Tratar no local ou pelo telefone
28-9653.^
MALLET — Vendo casa com 2
qts. 2 salas, etc. Terreno 12x50
entr. 2 500, prest. 100, facilitoTratar Cândido Benicio 50 sa-lo 205.
MÉIER - Rua 24 de
Maio, 1 251, c| 4 — Óti
ma casa com 2 pavimen;
tos — Pronta. 1 í° Pavi
mento: Sala, escritório,
1 quarto, banheiro social
e dep. comp. de empre-
gada. 2.° Pavimento:
Varanda envidraçada, 3
quartos e banheiro so-
ciai completo. Ótimo
preço, condições a com-
binar. Ver no local e tra-
tar na IMAZA — Rua
Buenos Aires, 23, 4.°
andar - Tel.: 43-7871
- CRECI 421.
MADURARA - Vendem-se lotes
residenciais na Rua Rio das Po-
dras, {unto ao n. 6-1, a 20 metros
da Estrada da Portela.' Construção
Imediata. Sinal CrS 3.000.000 e
o saldo em 40 mesas. — Tratar na
Rua México, 141, sala 905. Tele-
fone 42-4574.
MEIER - ENGENHO NOVO
Vendam-se lotas residenciais com
frento para a Rua Vaz Toledo,
51 • 105, esquina Martins laje,
construção imediata. Condições:
NCrS 12.000,00, sende NCrS ...
3.000,00 de sinal • s saldo em
40 meses. — Tralar na Rua Mé-
xico, 148, sala 905. Tel. 424574
MEIER — Vendo apto. de frente
sala, 2 quartos e depend. garage
Rua Adriano 136-302. Tel. .,
25-4207. Emerson.
MEIER — Apt. vendo de frente,
edificio sl pilotis com garagem,
racem-terminado com saia, dois
quartos, e dependências, tudo
grande, linda localização. Rua Ma-
ranhão 157, op. 201. Chaves com
porteiro, tratar Rua Visconde de
Pirajá 175-B - Tel. 47-2097.
MESQUITA — Terrena plano me-
dindo 25 x 100, silvado i Rua
Lídia, US - 117. Preco: CrS ....
8.000.000 (NCrJ *.000,00), cem
50% financ. 3 anos. CIVIA -
Trav. Ouvidor, 17 (Div. de Ven-
dos 2.o andar). T.l. 52-8I6Í, das
8h 30m às 18 horas. (CRECI 131).
MADUREIRA - Vendem-se casas
tipo ap. 2 qls., sl-, etc, quintal
gde. Rua Nilo Romero, 72. Ver
dias úteis 3té 12 horas. Tratar c]
prop. 35-5321. NCrS 17 e 18 mil.
MEIER — ótimo terreno para re>
sidâncis. Vende. T. 49-1710 •
29-3097 - Diai úteis.

MÉIER — Vende-se ap. 3 quartos,
2 sslas, 2 banheires, box, san-
cas, flores, garagem. NCr$
16 000 financiado. Rua Miguel
Fernandes, 675-304. Mora o dono.
MEIER . CACHAMBI - T.rr.nos

Com 50 mil de sinal, igua,
lux, antrada fac. o prast. a par-tir de 60 mil. Vende-se terreno
Rua Tenenta França, 259 — Ver
com Sr. Luiz Maiores informações

Av. Marechal Floriano, 143 i
902 - Sr. Max.
MEIER — Vende-so casa à Rua
Dias da Cruz, sala, 4 quartos,
copa, cozinha, dependências de
empregada. Tratar — 46-2595.
MEIER - MARIA DA GRAÇA -
Os 2 últimos de frente. Acaba-
mos de const, Edif. de apenas 2
pav. c| garagem, 2 qtos., sala,
coz., banh., etc. Apenos 7 000 —
Ent. e 300. p| mes s| juros — Ver
e tratar no local cl prop. R. Con-
de Azambuja, 950, paralela à R.
Miguel Ancslo. lnf. tels. 30-8667
e 30-5192.
MADUREIRA - Vende-se gronde
terreno 15 x 60, na Rua Conse-
lheiro-Galvão, 148, perto do Mer-
cado. Serve para banco, trapi-
che, garagem e grandes organi-
tações. Tratar com o Sr. Álvaro
-Tol. 54-3731.
MADUREIRA - Campinho - Ven-
do casas novas de vila, com fa-
chada colonial, sala, 2 qts., am-
pia cozinha, quintal etc. Entrada
de NCr$ 1 500 novos, para cons-
trução da rua da vila e o saldo
a longo prazo, sem juros, em
condições excepcionais. Ver e
tratar com o proprietário, na Rua
Maricá, 228, ou pelos telefones
36-3240 e 52-2252 - Ruy de Al-
meida - CRECI 909.
MEIER — Otim» apl. da frente,
com sala, 3 qts., cez., banh. qto.
• banr. p/ empreg. • ároa com
tanque — Var com o correior «o-
mento sábado • domingo das 9
Is 12 hs. na Rua Torras Sobrinho
n.* 34 — O apt. está ocupado %/
contr. mas • desocupação . feita
p/ nossa firma — lnf. Rocha,
Mendonça Imóveis — Av. Nilo
Pe.anha, 151, 9.° andar. Tels.:
4241610 - 224)245 • 224474 -
CRECI 285.
OLINDA — Vondo casa vozia,
perto da estação, com 2 quar-
tos, sola ote. Tratar na Avenido
Getúlio Moura, 603. Facilito.
O JORNAL DO BRASIl instalou
em Campo Grande, na Av. Ce-
sério de Melo, 1 549, lunte _ à
Guandu Veículos, mais uma ag«n-
cia para recebimento de anúncios
e assinatura.
OLINDA — Vendo, na Rua Seno
Pulcherlo, 842, ótima propriedade
5 minutos da estação, 4 casas, 2
vazias, aceito oferta. Terreno.33x
25, peq. entroda, rest. a combinor.
Ver no local. 
OSVALDO CRUZ - Vende-se
uma casa pronta e dois aps. por
acabar, de. 2 quartos, sal., coz.
e banh. ludo por 35 milhões com
15 milhões financiados. Var <
tratar no local na Rua Agosti
nho Pereira, 105.
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PRECISAMOS para clientes casas
ou aps. cl 1, 2 e 3 qts., do
Engenho Nâvo a Madureira. —
Tratar tal.: 30-5489.
PIEDADE — Vendo ou permuto
ap. de luxa, 2 qts., sl., coz., de
frenle, dep. empreg., p/ ap. ou
casa do mesmo tamanho de Cam-
pinho a Taquora. 22 milhões .
vista. Tel.: 22-2330.
PIEDADE: — Vendo ótimas casas
cem 2 qts., sl., coz., banh. pelo
IPEG. 15 milhões, s| 1 milhão.
Tratar na Rua Glaziou, 62. Pilares.
PIEDADE — Vende-se casa rua
particular. Rua João Pinheiro n.°
426. Tratar local com o proprie-
tário.
PIEDADE — Vendo, no Rua Joa
quim Martins, 518, excelente casa
nova c| 2 quartos, sala, banhei-
ro, coz., jardim, varanda, pass.
ampla e grande área. Entroda
para carro. Tralar no Largo do
Encontodo, 30. Tel.: 29-1055 (Jú-
Ho). ¦___

PASSO contrato ótimo aparta-
mento, Rua Maria Lopes, 276, ap.
401 — Madureira. Chaves com ze-
ador. ^^^

QUINTINO - Vendo casa vazio
no R. Lemos de Brito. 729. Trat.
na mesma n.° 327, com o pro-
prietário.
QUEIMADOS - Vendo terreno 12
x 24 esquina km 30 da Presiden-
te Dutro. A visto 800,000 cru-
zeiros. Telefonar 49-5975 — Sr.
Milton.
REALENGO: — Vendo terreno q
casa, qt., sl., e„ b., com entr,
de 1 e 1 500 entr. Tratar no Rua
Glaziou, 62.
REALENGO r Vendo op. cl 2
qts., fino acabamento t uma ca-
sa em Bangu. Apenas 5 milhões
de entrada. Tratar Rua Bernardo
Vasconcelos, 131 f— Realengo.
SAO FRANCISCO XAVIER - Av
Mar. Rondon, 477, c| 43, ap. 103,
cedo ap. 2 qts., i., dep. empr.,
por 2 milhões com problemas do
pedreira. Já paguei 6, tem a pa-
gar 5 milhões em maio e 237 mil
em 42 meses.

TODOS OS SANTOS - Vendo ca
sa com pequena loja, NCrS 500
o NCrS 250,00 por mês - Rua
Cons. Agostinho 15 (quase esqui
na com Rua José Bonifácio). Tol.
Cetel 99-0675, com Fernandes.
TERRENO MADUREIRA", 14,50x15.
Travessa Santos 76. Apenas 6 mi-
lhões. Tratar Conde de Bonfim,
369, sl. 902. Tel.: 48-8370. CRE-
Cl 354.
TRANSFIRO ap. 3 qts. Financiado
Caixa Econômica em Cachambi,
SOTIC 32-1619 - Cred 539.
TERRENO 7 000 m2, Rua. Morais
Pinheiro, iunto e antes n.° 784,
Ric Aib Guadalupe. Facilito. Tels.
28-3030 e 43-6385. Jerônimo.
CRECI 314.
TERRENO — Vendo em Osvaldo
Cruz, plano, área 1 200 mts.
Serve pj ind. ou resid. Próximo
estaç-io. Facilito — 42-2598 e
48-7621.

TODOS OS SANTOS - Vendo óti-
mo ap. cl sancas, florões, 2 qts.,
sl,, coz., banh. e ap. pequenos
fundos, entr. 8 milhões. Tratar
na Rua Glaziou, 62 - Pilares.
VENDO orgente ep. primoroso
2, qts. e sala amplos, cozinha,-e
dep. empregada completa, 10 mi-
lhões de entrada e saldo a com-
binar. Rua S. Francisco Xavier
860-102.
VENDE-SE — Uma casa na Rua
Jlpiaca, 206, Cascadura. Perto de
tôda condução. .

VENDE-SE ótimo terreno em Rea-
lengo {Plraraquara), frente p/ 2
ruas, condução na porta — Metr,
lO/3-.m — Tratar, com Sr. Gil —
Reg. Maué — Tel. 43-4515 das
13 às 19h .
VENDE-SE — Urna casa em cons
trução de condomínio, altos e bai-
xo cj sala, saleta, 3 quartos, co-
zinha, 2 banheiro, caragem e ter-
roço por NCrS 8 000,00. Facili-
ta-se. Tratar no local na parte
da manhã. J.ua Miguel Cervan-
tes, 140 — Cachambi.
VENDO 1 casa e 1 avenida de 6
quartos. R. Agostinho Barbalho,
301 - Modureira. 22 milhões c/
6 de entrada, resto a combinar-.
Tr. no local diariamente.

VENDO 2 cosas na Avenida Ml-
nistro Edgard Romero, 644 — Ter-
reno de 10x45, Madureira — Tra-
tar nos fundos.
VENDE-SE ap. na Rua Dias do
Cruz, 210, ap. 405, Meier. Saio,
2 quartos, dependências comple-
tas, pelo melhor preço à vlsta.
Ver com o porteiro. Tratar pelo
tol.: 56-0112.
VENDE-SE irea Anchieta - GB.
Três ruas — 4 000 m2, água e
luz- no poria — 20 000 novos.
Tratar Av. Nazaré, 2532, ap. 202,
das 8 às 12 diariamente menos
domingo.

VENDE-SE 1 mela <gua. Constru-
ção nova, em terreno 10x25. Oni-
bus à porta, perto Estação Jus-
cellno, por 4 000, com o Sr. Re.
nato. Facilita-se.
VENDO URGENTE - Motivo via-
gem, 2 lotes terrenos Juntos, área
total 1 975 m2, ò vlsta. Ocasião.
Rua Ubatan • Oliveira Paiva. Esta-
Ção Camará. Tratar. Tel.s 29-1886.
VENDE-SE — Terreno em Mesquita
com 500 m2 com água e luz na
Rua. Manuel Duarte. Trator na Rua
Onix n."> 53, com Dr. Hélio Cor-
redeira.
VENDE-SE res!denc7í"grân<íèr_9
cômodos « 2 aps. pequenos (4cômodos), Cascadura, local mag-
nifico, tudo 30 milhões e/ 15
entr. e resto a combinar. Tele-
fone 29-8102.
VHNDE-SE 'Jina casa com 3 quar-tos, 2 salas, 2 banheiros, 2 vo-
rondas etc. Ver na Rua Ada n.°
354, esq. do Rua Padre Nóbrega,
com Sr. Egidio,

Rua. Pinheiro Machado, 62
(próximo ao Palácio Guanabara e ao Fluminense)

8 pavimentos - 2 apartamentos por
andar e de frente, com 199 e 231 m2

2 salas, 3 e 4 quartos c/armários
embutidos, 2 banheiros, copa-cozinha,

dep. de empregada, área e
garagem privativa.

SEU FUTURO APARTAMENTO,
QUE ESTÁ QUASE PRONTO E SERÁ

ENTREGUE ATÉ AGOSTO
PRÓXIMO, APROVEITANDO A

EXCEPCIONAL VANTAGEM DE
ADQUIRIR TÔDA A OBRA

JÁ EXECUTADA, A PREÇO FIXO,

EXCEPCIONAL VANTAGEM DE I
ADQUIRIR TÔDA A OBRA 1

JÁ EXECUTADA, A PREÇO FIXO, J

¦L preço a partir de Ém
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Incorporação

S.A.

Travessa Ouvidor, 17 (Divisão da Vendas
2.° andar) - Tel.: 52-8166 - de 8,30
ãs 18 horas-CRECI 131

Informações no local das 9 às 13 horas e das 14 às 18 horas.
Estacionamento na Rua Moura Brasil, muito próximo ao edifício.

LEOPOLDINA
APARTAMENTO - Vende-se de
frente, sala e dois quartes, de-
pendências de empregada cem-
pletas a Estrada do Engenho da
Pedra n.° 211 apto. 202. Choves
na loja. Telefonar para 42-7613
ou 45-3093.
A. CARVALHO - Vende na Av.
Oliveira Belo, 540, esquina c| R.
Marco Pólo, Vila da Penha, luxuo-
sos aps. de frente, c| 2 qts., s|
coz., banh. em côr e área. Ent.
4 000, prest. 280. Tratar no local
e na Av. Brás de Pina, 914, s]
205 e R. Cardoso de Morais, 92,
sl 305 - CETEL 91-1219 - CRECI
590 — Aos domingos até às \7
horas. Restam poucas unidades.

A. CARVALHO - Vende iunto oo
L. do Bicão, cosa nova, vazia,
frente em pastilha, c[ 2 qts., sj
coz,, banh. em côr. Ent. 9 000,
prest. 200. Trotar Av. Brás de Pi-
na, 914, s| 205 e R. Cordoso de
Morais, 92, s| 305 — Bonsucesso.
CETEL 91-1219 - CRECI 590 -
Atendemos aos domingos.

APARTAMENTOS - Vende-se. Av.
General Jcsé Pessoa, 145 — Jar-
dim América.
ATENÇÃO - Praça do Carmo, Av.
Brás de Pina. Vendo casa com 3
quartes, ent. para c<_rro, com
grande ciuintal. Ent. 12 ou 18 à
vista. Trat. Est. Vicente de Car.
valho, í 568, sobrado.
ATENÇÃO — Praça do Carmo, em
frente ao Ed. Mello. Vendo óti-
mo ap. com 2 quartos, cozinha e
bnnheiro em côr, do lado da
sombra. Trat. com o proprietário,
Est. Vicente de Carvalho, 1 568• sobrgdo.
APARTAMENTO c| 2 qts., s. c. b.
2 varads. Av. Suburbana 312 —
Bolo 2 - Entrado 3 - Ap. 207.
Fac. Tr. M. Pereira 42-2294.
BRAZ DE PINA - Vendo átimo
terreno bem situado esquina Rua
Bom Jardim c| Rua Capitão Duar-
te Cruz - Tel. 23-5162, hor. com.

ATENÇÃO ZONA DA LEOPOL-
DINA — Compra e venda de ca-
sas, aps. vilas etc. N. Absalão
CRECI 1085, Ex-Diretor da Imob.
El-Dourado Ltda. e sua equipe
comunicam que estão operando
em sua sede própria, na Av. No-
va Iorque, 71, grupos 301. Bon-
sucesso, ao lado da Praça dai
Nações. Tel. 30-5724.
APARTAMENTO - 3 qts., frente-
vazio, vendo. E. 1 BCO p. 165.
Carn. Mend. 406. Enlrar 262.
Estr. V. Carvalho. (Igreja). ,.
46-4797. Veja ¦ Ainda Jem 
A. CARVALHO vende: próx. a
Higienópolis, ap. de frente, c|
3 qts., sl., coz., banh. em côr.
Entr. 5 000, prest. 200. Tratar
R. Cardoso Morais, 92, s| 305,
Bonsucesso e Av. Brás de Pina
914, .s| 205. CETEL 91-1219 -
CRECI 590.

ATENÇÃO V. Alegre, aps. va
zios, '2 qts.'; sl., coz., banh., va-
rarida, entr. p! carros exclusiva,
vando, entr. 6 000, prest. 200,
trat. Av. Brás de Pina, 1459,
próx. L. Bicão. V. Penha. Be
biano, hoje e amanha.
ATENÇÃO V. Penha, caso 2
qts., sl., coz., banh,, varanda,
iard., entr. 9 000, prest. 250.
Trat. Av. Brás de Pino, 1459,
próx. L. Bicão. V. Penha. Be-
biano, hoje _e amanhã.
APARTAMENTOS (.OVÓS^^V.
Penha c{ 2 qts., salão, coz., co-
pa, banh. em cores, vdo. vazio,
entr. 5 000, prest. 180 s| i. -
Trot. Av. Brás de Pino, 1459.
Próx. L. Bicão, V. Penha, Be-
blano, hoie e amanha.
ATENÇÃO 2 Tasas"' n'a"">v~BT
Pina,, V, Penha, uma com 3
qts., sl., coz., banh., var., gara-
gem, jard.. outra 2 qts., sl., coz.,
banh. Indep. Enlr. 15 000 pr.
400, trat. Av. Brás de Pina,
1459, próx. I. Bicão - V. Pe-
nha. Bebiano.
ALÔ, J. América. Vdo. terr. Rua
Frederico Jobim. 6 mllh. cl 2
e 100 p| mês. Trat. Av. B. de
Pina, 914, s| 20S. Imeb. Cremil-
da. 30-3196. CRECI 249.
ATENÇÃO senhores proprietirios,
desejo comprar Imóveis modestos
de Bonsucess à V. da Penha
mesmo vilas c| Inquilinos, dou
sinal imediato, empresto dinheiro
para legalização. Tratar c| Martins
Rua Plinio de Oliveira, 103, 1.»
— (Penha) om recados, telefone
26-3381.
ATENÇÃO - Vila da Penha -
Vendo espetacular terreno md. 10
x 25, plano em rua esfaltada,
bem facilitado. Trat. com proprie-
tário. Est. Vicente de Carvalho, n.
1 568, sobrado.
ATENÇÃO — Bonsucesso, na Av,
Nova Iorque, Íunib à Praça das
Nações, vendo ót:Tio ap, tipo ca-
ia com 3 quartos^ dependências.
Facilito. Trat. Esr. Vicente ds
Carv. lho, 1 5ó8, srsW

BONSUCESSO - Edifício Mello
— Vendo apartamento. Sinal NCr$
10 000, saldo'financiado pela Cai-
xa Econômica. Tratar diretamente
cnm proprietário. Rua Bonsuces-
so, 383, ap. 401-

PENHA - Vdo. ap. 3 qts., fren.
te, 5 salas comerciais, 2 lojas,
tudo mesmo prédio, ver local.'
R. José Maurício 81, 3o and. —
Tratar 52-0952 e 52-5581. - Soa-
res - Croci 978.

PASSA-SE contrato um ap. 2 quar.
tos, sala, coz.. banh. do Banco
Habitaç. em Cordovil. perto es-
tacão e condução. Três milhões.
Tel.>29-9869 e 29-J815, chomar D.
Antonia, cl «0 favor.
PRECISAMOS para clientes, aps.
ou casas c| 1, e 3 qts. de
Bonsucesso à Vila da Penha. —
Tralar t.l. 30.5489.
PENHA - A 500 mts. da Estaçáo,
pela Rua Nicarágua, Vendo ns
Rua Couto, 278 res. de frent*
c| 3 qts., sala, jard. demais dep.
Entr. vazia ein 30 dias. Preço
12 350 com 5 000 de enlr. «
prest. de 135 000 s|j. Nos fun-
dos vendo oulra de qt. e sala,,
demais dep. Está vazia. Preço
6 450 com 2 200 de ent. e prest.
de 75 000 slj. Ver no local com'
Beztrra.i Venda N. Absalão —
CRECI 1085 - Av. Nova loroue,
71 - Grupo 301- Tel. 30-5724.
PENHA — Vondo confortável re-
sidéncia cem garatjem. Rua C,

BONSUCESSO - Centro - Vendo
terreno de 11x50, plano cem to* a(Vdos melhoramentos -e murado no 33 _ Parque pfc|0tário. Pcntõ
ÍMiríS"*"."?" ""'° V num_os final do ônibus Caseadura-VIU4941^12. Próximo as Praças dos Cruzeiro. Tel. 30-9860 falar comNações • B:nsucesso Negocio dl- ^ Antônio Caries Silva.reto «m cs proprie (a ri cs Nolscn —-:¦"¦;, _-.—: —.
eu Domingos. Facilita-se parte PENHA _ Vendo conferi, ap. e
mais infírmajões telefones, .também uma casa medecta» e um
30-1694 cu 30-6198 a qualquer terreno de esquino com 10x35.
hera. jfnfs. na Rua Ccnde de 'Arro-

Irnon 590 fundos. Penha. Tel,
30-1949 - Nunes - CRECI 762.BONSUCESSO - Vendo-se um ler-

reno — Caminho Itararé esquina
Engenheiro Manuel Segurado. —
Tratar Avenida Autcmcvel Clube
5 332 lado Posto Esso.
BONSUCESSO - Vendo è Rua D.
Isabel, 644, casa vazia, com 3
quartos, sala, 3 varandas, grande

3uarto 
de empregada de 4x4 e

emais dependências. Ver no lo-
cal e tratar a Praça das Nações,

220.
BONSUCESSO - Vendo ólimo ter-
reno com casa ¦ velha, zona indus
trial pesada à Avenida Postal,
46, medindo 11x50. Ver no iccal
e tratar ò Praça das Nações, 220
- Telefone ^(^MM. __
CASA P. CIRCULAR 2 qts., sl.,
coz., banh., quintal. Vendo,
entr. 7 000, prest. 200. Trot.
Av. Brás de Pina, 1459-A, próx.
L. Bicão — V. Penho. Bebiano,
hoje e amanhã. •

CAIXA IPEG - Ap., sala, 2 qts.,
banh., cop.-coz., dep, compl.
empreg., garagem, 15 milhões,
lnf. no local. R. Ubiraci. 336 -
Higienópolis ou 42-1525 — Pa-
checo - CRECI 635.
CASA — Vazia — Vendo os pré-
dios da Rua Maria Ben[amim n.
356. Ocaiião. Tr. Graça Aranha
174 - 7.°.

PENHA CIRCULAR - Vendo ter-
reno erm 420 m2 cj 2 c_isas ve-
lhas, árua e luz, na Rua Enes
Filho, 537 e 543. Trot. Rua Lôbo
Júnior, 1868 ap. 201 c-m Aieixo.
PENHA - Vondo casa de 2 qts.,c| quintal. Entr. 2 500, prest.120 000. R. Ipoiucã, 342. Vendas
N. Absalão Imóveis. Av. Nova
Iorque, 71 g. 301. CRECI 1085.
Tel.: 30-5724.
PENHA - PRAÇA DO CARMO -
Diverscs lotes, 12x30, pronto p|const. P. A. aprov. etc, e diver-
sas res. Tedas frente de rua, ent.
desde 2 000 000 — Prest. desde
100 000. Vor e trator R. Jagua-
tão, c| a Praça Lepoa Mirim, pof
traz da Escola Heitor Lira — lnf.
tels. 30-8667 o 30-5192.
PENHA — Vendo clima residên*
cia do minha propriedade em Iai*
cem 3 quarlos, sí., em terreno d*

x 70 — Fica situada na Ru*
Costa Ríca, sendo ponto cemer*
cíal e iunto ao IAPI — Comercia

todas as conduções — Tretaf
com Sr. Rsíando 54-3658 eu Sr.
Rcmualdo - 42.7304 e 22-5532.

JARDIM AMERICA - Ccmpro lo-
tes à vista. Tal. 30-1548 e 30-3823
KAIC — Vende-so casa 2 pavi
mentes: 3 qts., Av. Meriti, 464.
Entrada para carro, terreno 7x40.
- Tratar Iel. 29-5801. CRECI 283.
KAIC — Terreno — Vende-so a 20
m da Av. Brasil, irea 731 m2 —
Rira Japegca — Brás de Pina. —
Tratar tel. 29-3801. CRECI 2S3.
OLARIA — Vendo ou alugo ap.
302 R. Eleulério Mota 148, sala,
2 qts-, dep. emp., sábado e do-
mingo 9 às 12h.

ÓTIMA CASA - Vendo na Rua
Horácio Cartier n.o 144, em fren-
te estação Cordovil, com dois pa-
vimentos. Na parte de cima: sala,
dois bons quartos, cozinha, copa
e varanda (vazia). Parte de baixo,
alugada sj contrato. Excelentes
condições. Pode ver no local e
entender-se c| prop. pelo telefo-
ne: 48-2756 e 48-2555 - Arnal
do.
OLARIA - Ap. de luxo, vdo. c]
t\ 2 bons qts., dep. preço nun-
ca visto, pagto. em 40 meses,
som jures, ver R. Filomena Nu-
nes, 667-F, ap. 202 - Inform-

23-6314.

RAMOS - Vendo João Silvo n.
92 - 201 — 2 quarlos - saia.
banheiro — cezinha — Tratar c|
preprio — Hoje das 8 Âs 12 ho<
ras.
RAMOS - Av. Brasil - Olivar
vende ap. c! sl., 2 ots., sl., dep.
empr. etc. Ent. 5 milhões. Tr. no
2.» and. da R. R-meirrs. 197-A- Penh?. Te'. 30-7.9- . CRECI .22.
TERRENOS em Parada Angélica
subúrbio da Le-poldina, a 300
metros da estarão, p'anos, orcn-
tos para c-nstrulr, erm 12,00 me-
tros de frente per 48 000 dn fun-
dos, vendo c-m NCrS 500,00 do
entrada e NCrS £0,00 por mês.
Tratar com Mfltcn na Avenida
Rio Brano 108, sala 911. Te'cfo-
ne_42-4229, dasj_£ às_18_h._
VILA DA PENHA - Vdo. ap,
103. R. Volta, 211, sl., 2 qts-,
demais dependências — Telefone
42-21:7.
VENDEM-SE os eps. 201 com 4
quartos e dependências e 202 com
sala, quarto e dependências. Inf.
lei. 27-1737. R. Ana Neri, 836.
VILA DA PENHA - Vendo vazio,
na Av. Meriti 1 253, o op. 203,
sl., qt., cor., banh. completo a
a. de serviço. Ver no local hoie
de 14 às 18. Dias úteis, Telj
30-7718 - Gursel,
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4-1.° Cid., CLASSIFICADOS, Jornal do Emil, domingo, 5, e 2.°-feira, 6-3-67

Vil A ^EMHA caso c| 3 qts., sl.,|GOVERNADOR - Vdo. ctimo. ter.
Cop?, csz., 2 banhs., lavanderia,! Estrada da Porleíra, 14x2ó, lado
garagem, jard. e depend. de em- n.° 144. Dcze milh, fin. — Te-
pre^T, vondo, entr. 15 000, pres-1 lefone 52-0998^
ta;3o 310. Trat. Av. Brás de GOVERNADOR - Vdo. 2 casas
Pina, 1459-A - Próx. I. Bicão, h qls__ sala, e dep. cada, ur-
V. Penha. Bebiano, hoie, ema- gente. 13 000 c| 6 500 de ent.

rest. 200 mensais. Tratar Rua
Mon|olo, 175 - Tel.: 22-5643 e
22-8330. e 306.

ESTADO DO RIO
NITERÓI

VISTA ALEGRE - Vendo 3 casas.
Trat. Rua Uranos 1290 c| 5 —
Olaria. Valtcr.
VILA D.A PENHA - Vendo casa
do 2 qts. Entr. 2 800, prest. ..
7.3 000. Rua da Coragem 113.
N. AbsalSo Imóveis. Av. Nova
Iorque, 71 - G. 301. CRECl

1 085 - Tel.: 30-5724.
VILA DA PENHA - 2 casai em
terreno 10x28, frente, 3 quartcs,
sala, depend., fundo, nova, 1 qt.,
sala, depend. Vende-se Cr$ ....
5 000 000 ent., rest. cemo alug.
sem juros. Ver R. Tenente Lopes
Ribeiro, 63. D. D|anlra. Tiatar R.
Plínio de Oliveira, 103, l.° an-
dar. Penha.

AUXILIAR E RIO DOURO
AREA PAVUNA 7 000 m2, na Av,
Prcfesscr Bernardino Rocha, ven<
deMo, praco 20 milhões, pagamen-
to ¦ combinar com proprietários.— R. Uruguaiana, 55, sl 711. Tel.
43-1759.
ATENÇÃO - Urgente, vendo 4
casas de quar., sal., coz. e ba*
nheiro. Ver no fim da R. Guaba,
P;a. Cctigl, 37, fundos — Vicen-
te de Carvalho.

GOVERNADOR - Vendo aparta-
mentes de sala, 2 auartos, gara-
gem etc, na Praia ao Dendê. —
Tratar na Rua Ângelo Neves, 70,
no local — Facilito.
GOVERNADOR. - V. do pala-
cete, 3 qts., salão, rever, dep.
emp. qts., hosp. ap. chofer,
urgente. 110 000. Ent. 60 000.
Rest. longo prazo. Tratar Rua
Monlolo, 175. Tel.: 22-5643 e
96-033B.
GOVERNADOR - Ribeira. Vendo
casa vazia, 2 qts., 2 sls., cozi-
nhtv quintal. Ver na Praia do
Jequiá n.° 34. •_
ILHA DO GOVERNADOR - Ven
dem-se aps: 201 e 202, com va-
ga para automóvel) na Rua Gre-
gório Castro de Morais n. 728,
nha do Governador, em frente
ao Campo da Portuguesa. Ver
no local, nò sábado, das 13 às
17 horas e no domingo, das 9
òs 17 horas. Tratar pelo telefo
ne 38-1304. . 

CASA em Vaz Lobo - Olivar
vendo na Rua Anrírlo Meneses,
323 c| Sr. Ivã. Ent.: 5 milhões.
Tr. no 2.° and. d. R. Rcmelrcs,
19.1-A - Penha. T. 30-7494. CRECI

CVELHO DA ROCHA - Vendo-se
ót ma casa vazia, 2 qts., 2 sls.,
cer., banh. crmp'etr, varanda,
cendurã:. na psrta, terreno 11x19.
i-.ua o luz. Preço 9 000, erm 2
ent. Tratar tel. NilApolis 27-15

ILHA DO GOVERNADOR - Ven;
do Rua Maici 47 estr. Dendê
casa nova, 2 pavs. c| lei da CE-
ií:L, garag-, jardim, var., 2 sa-

las, 5 qts., c| arm. emb., 3 banhs.
sociais, cozinha, dep, empreg.,
quintal arborizado. Ver diária-
riamente cj proprietário no local.

COELHO NETO - Vendo casa ou
trcco per ap.r entro Ramos e
B-nsuccsso. Preço 20 000 noves.' cj 50% entr., o resto a combi*
nar. Av. Automóvel Clube, 4021,
e| 73.
COLÉGIO - V. casa fina' de
construção em terreno de 20x50
entrada 4 milhões. T. Av. Mons.
Felix, 481 s| 208.
COLÉGIO - V. ter. 30x50 com
2 casas, laje, vazia, junto ou se-
paradas. Proço barato. Tratar -
Av. Mons. Felix, 481 s| 208.
CASA com terreno grande. Ven-
de-se à vista ou financiado. Pre-
ço de ocasião. R., Alecrim 433 —
Vila Kosmos.
CAVALCANTE: - Vondo casas c|
2 e 3 quartos, 2 sls., coz., banh.,
quintal, vazias, terreno com lOx
60, com 2 benft., entr. à partirde 2, 3, 4 e 5 milhões, entr.
Ver na Rua Antônio Saraiva, 283- Ver das 8h30m âs 17 horas.
CAVALCANTE: - Vendo casa va
zia, com 2 qts., ti., coz., banh.,
var., área, la|o, entr. 5 milhões,
1 milhão à comb. Rua Silva Vale— Tratar na Rua Glaziou, 62
Pilares.
ÉDEN — Vendo casa modesta,
com varanda, sala, 3 quartcs,
cozinha, banheiro. 1200 000 de
entrada. Tratar na Rua Délio Gua-
raná n. 254. — Leal.
P:L'.CE5: - Vendo ótima cata
vazia, 2 qts., si,, c, b., área,
lale. 4 milhces, entr. Tratar na
Rua Glaziou, 62.

ILHA DO GOVERNADOR - Pes-
sea que se retira do Rio, vende
2 aps. ttpo caca pela metade do
preço, gde. terr. 4 qts. R. Ja-
rinu, 418 - CETEL 96-2119 -
ZélIa.
ILHA DO GOVERNADOR
- JARDIM GUANABA-
RA — Reserve desde já
seu terreno junto à A. A.
Portuguesa, próximos à
Praia da Bica. Pagamen-
to em 40 meses sem ju-
ros ou à vista c| descon-
to compensador. Proprie
dade da CIA. IMOBILIÁ-
RIA SANTA CRUZ - Ia
forriiações na Estrada do
Galeão junto à A. A. Por-
tuguêsa, ou nos escrito-
rios da COMPANHIA à
Rua Araújo Porto Ale-
gre, 36 — 5." andar —
Tel. 42-6957 - Vendas
JULIO BOGORICIN -
CRECI 95.

APARTAMENTO - Em Niterói,
100 metres da P. Flexas, cl 3
qts., 2 sls., deps. emp., banh.,
coz., var., área fechada. 3.° an
dar, centro de terr. Troca-se por
outro de 3 qts., 1 sl., cm Vila
Isabel, Lins cu casa na Praça Sâ-
ca. Tel. 45-8201, segunda-foira.
ANDAR CORRIDO -
Vende-se ou aluga-se,
300 m2, s| colunas, mais
duplex e amplo terraço,
4 banhs. Edifício comer-
ciai construção LOPES
DA COSTA ENGENHA-
RIA. Rua Acre, quase
esq. Mal. Floriano. De-
talhes e visitas tel. .
43-7723 e 43-9479.
ALCÂNTARA — Vende-se casa as-
sobradada e outra nos fundos
contidas em 4 lotes de terre<
nos, tedos de frente. Tratar Rua
Melo e Sousa n. 59. Total da
área: 2108,50 m2. Tel. 29-9405
para informações. 
AVENIDA AMARAL PEIXOTO
n.o 334, s/1109. Vende-se moti-
vo viagem. NCr$ 6 000 à vista.
Residência ou escritorlr-. Tratar no
Rio; Dr. .Rui, tel.i 31-0800.
BARATISSIMOI - útima área pa-
ra sitio, c| peq. lago, 7 200 m2,
a 35 min. de Niterói, km. 13 —
Rio Dcuro — Calaboca, ônibus
Maricá. Tratar no Rio, na Rua
Amália, 242 — Quintino, ônibus
279 — Padre Nobresa-Castclo. —
Metivo: Força maior, CrS 3 000 ou
ccm peq. entrada e longo prazo

PILARES — Vende-se caia com
qt., sala, cozinha e banh. Preço:
5 milhões, 2 mühões a vista e
restante 100 mil mensais. In
formações na Rua Dialma Dutra
93 c/ 6 - Tel. 29-6586.
PAVUNA - Vendo 2 casas, à R.
Notuno, 491, entrogo vazia. Moti-
vo viagem. Tratar c| o prop. a
Rva Mercúrio, 198 — Pavuna.
PILARES — Vendo casas vazias,
cpm 2 qts., sala, c, b-, tanque,
quintal etc. cl 3 e 6 milhões
entr. Ver na Rua José dos Reis*
1 740 - Ver 8h30m às 17 horos
— Diariamente.
PILARES - Casas - Vendo 2,
Rua Jacinto Rebelo n.° 102. De
1 qto., sala etc. ' ci quintal
Preço 7 e 8 milhões antigos,
50%. Ent. saldo em 30 meses
si juros. Ver das 9 às 17 horas
Tratar na Av. Jcão Ribeiro 396
- Sr. Soares, 49-1996. Tenho ou-
tra.casas à venda, vazias, com
dois quartos e mais dependei
cias na Piedade, Cascadura e En-
genh-j da Rainha.
ROCHA MIRANDA - Vendo pré-
dio c/ 2 aps. de luxo entrego
vazio, tem garaqem. Tratar Praça
8 de Maio, 135, ap. 201.
ROCHA MIRANDA - Vendo pré-
dio na Rua dos Tcpázics, serve
para banco cu grande mercearia.
Tratar Praça 8 de Maio, 135, ap.
201 — Neaóci-i urgente.
ROCHA~MIRANDA~^~Vendõm-se
duas casas varias, laies, 1-3 qts.
e dons. entr. 6 000, facilito prest.inferior a'ug. Ver ccm preorio.
Praça Pedro do Ccuto 16 inicia
Rua Guarama — Tratar CETEL —
90-2405 - CRECI 36.
RCCHA MIRANDA - Vondo 3
casas vazias, c| 1, 2 e 3 qts.,
sl., c, b., garagem, quintal, etc.
tudo cl enlr. 6 ru 7 mí'!iccs. 6
a cemb. Ver na Rua Pedro Robe-
Io, 29 - Ver 8li30m òs 17 horas- Tr. R. Glazicu, 62 - Pilares.
ROCHA MIRANDA - Vendo óti-
mo terrono 11 x 45, com 2 casas,
uma ccm 2 qls., sl., coz., banh.,
quintal, outra com qt„ sl., coz.,
banh., vazias. 8 500 à vista, na
Rua Paulo Viana, 104.

ILHA DO GOVERNADOR - Praia
Cccctá — Vendo urgente metivo
mudança ap. 1 fi and., s/pilotis,
2 qts., sl., ,coz., banh., dep. de
empreg., varanda, poço agua na-
tural, quintal. 22 mi.hões à vis-
ta. Éitudo proposta. Ver na Rua
Cap. Barbosa, 501, ap. 102, Dona
Lia. Tratar tel.: 22-2330, segun-

a sexta-feira. |rUA""BÀRRÕS~292, ap. 301 - VÍ
ILKA — Velo." terreno plano à zio, próximo ao Campo de São
Rua Monjolo, c| 2 £00, ent. rest. Bento — Sa'ão, 3 quartos, de-
liu. Tratar Rua Monjolo, 175 pendências — NCr$ 27,00 fac. —

CASA luxuosa, no Saco de São
Francisco. Salão. 3 quartos, 2 ba
nheiros de luxo, copa e cozinha
tâda' em azulejo, garagem e
grande pomar e outras depen-
dências .Preço base NCrS 90 000.
Estrada N. S. de Lourdes (antiga
Viação) n,o 139 — 6a. casa na
subida para o Hotel Panorama.
{Continuação da Rua Goltacaies).
Ver e tratar no local, qualquer
hora.
ICARAÍ - Vende-se ap. de 3
quartos, 2 banheiros, 1 saia, co
pa, cozinha, área de serviço e de-
pendência de empregada, final do
constr. Entrega em 3 meses. Rua
Pereira Nunes 90, op. 302, Ingá,
2.a quadra da praia. Tratar tele-
fono 47-2283. D. Alzira.

PETRÓPOLIS - Simas Imóveis
vende grandes áreas de terrenos
em diversos bairros dc luxo. Sí
tios, fazendas, casas, aps. Antes
de comprar visite-nos na Gal.
Profissional loia 14. Tel. 3074 —
CRECIERJ - COPI 28.
PETRÓPOLIS - Casa, vendo ..
NCr$ 20 mil, tem iard., gar. —
exc. eat. pint. nova, R. Sto.
Antcnio n. 92 — Tel. 4155 c]
prepr. — Entrega imediata.
PETRÓPOLIS - Vendem-se trinta
mil metros quadrados — Veraneio
ou^ndústria^TeL: 22-5344.
PÊTRÒPÒilS - Vendo-s. terro-
no ccm 1 700 m2, lotci-m.ni.to da
Fazenda Samarnbaia, em Potrópo-
lis. Praco NCrS 5 000,00. Entrada
NCrS 2 500,00 • o restante em 5
parcelas. Tralar ttl.. 42-8160. Dr.
Mário Galvão.
PETRÓPOLIS - Faz. inglesa. -
— Casa mobiliada. Varanda, 2 sls.,
4 qts., cj arm. emb. 2 banhs.,
coz*, dispensa, qt e banh. empr.,
2 garagens. Casa caseiro. Terreno
8 000 m2. - Cr$ 65 milhóes c|
50% à vista, 50% doze parcelas,
T. Price. Estr. Contorno km. 50 e
meio tomando Estrada à esquer-
da. Seguir seta "Gravatas". Tra-
tar no local.
TERRENO - Vende-se com 600
m2 em rua calçada Bairro Qut-
tandinha, quase esquina estrada
Washington Luiz. Tratar com No-
voes — 42-06B3.
TERRENO - Itaipava - Vonde-sõ
dois lotes, juntos ou separados,
num total de 6 000m2. Estrada
União Indústria após o K. 67 e
antes, da Ponte dos Arcos, Pri-
meira servidão a esquerda (es-
trada particular). Tratar de 2a. à
6a.-feira. Tel. 36-6298 e 34-8912.
VENDO — terreno excepcional.
1 900 m2. Ligeira elevação, sem
problema de terraplenagem. 800
m. da Contorno km. 58 a 2 000
m. da União e Indústria. Junto
ao Vale do Sol e do Sossego.
Agua.e* luz. Estradas pavimenta-
das, base NCrS .5,00 m2. Aceito
troca por outro. Binguem ou pro-ximidades. Tel. 30-6105 — Sr.
Paulo.

CAXIAS - 25 de Agosto -Ven. 70NA NORTEdo casa espetacular, 3 quartos, 2 *-'-"v*» "V/|V|L
salas, cepa e coz. em azulejo
banheiro ccmpl. frente da casa
toda em pedra, maia um aparta-
tamento q. s., c, b., vazios —
Preço 20 milhões entr. 5 milhões
saldo 200. Tratar Avenida Rio—
Petrópolis 1 673 grupo 103. CRE-
Cl 469 (reservas sé com sinal).

ATENÇÃO — Possa-se contrato de
uma loja, bem barato na Rua
Carolina Machado n.° 944 —
Osvaldo Cruz. Tratar no local.

DUQUE DE CAXIAS - Vendo
vila de casas, com água, luz
Ver na Rua Washington Luiz,
164, em frente a Fábrica de Be-
bidas Jasmín, Tratar Rua Eucíí»
des da Cunha, 78 - Tel. 28-2192
c/ Sr» Jonathas ou Fernando,
JARDIM 25 de Agosto - Centro— Vende-se uma casa e 3 aptos,
ncs fundos, otima para casa de
saúde ou aluga-se. Rua Tulutí
167.
NILÓPOLIS - Vende-se casa de
vila, vazia, com 2 quartos. Rua
Manuel Reis, 529 casa 12. Pe.
quena entrada. Tratar Rua Lú-
cio Tavares n.° 251 ap. 101.
NOVA IGUAÇU - Vende-se uma
casa em Nova Iguaçu, na Rua
Luiz Alves, 71, com 2 quartos,sala, cozinha e banheiro. Chaves
na Rua Santos Dumont, 734, ca-
sa 6, em Nova Iguaçu. Tratar
pelo tel.; 32-2045, com Dna. Iná.
MOVA IGUAÇU - Vende-se em
Vila de cava, 2 casas, uma falta
terminar, terreno 600 m2. Rua
Maurício de Nassau n.° 27. Tra-
tar com Santos. Telefone: ..
49-9096.
NILÓPOLIS - Vendo casa na Rua
Vidor Braga 1 204, oito milhões
facilitados. Tratar tel.: 49-7837.

VENDE-SE residência — Grande
>dlm, 300 m2 planos, Rua
Vise. de Itaborai, 485 - Vai-
paraíso.

MUTUA - Res. vazia, laie, três
quartcs, quinta! entr. 3 milhões
Trat. Av. Amaral Peixoto 178 sl,
707.-A Tel. 6861. Nelson, CRE-
Cl 1009. Ônibus à porta.
PRAIA DE ICARAÍ - Para entra-
ga vago ap. do frente- do cober*
tura (12.° anclar) c| terraço, sale.
ta, sala, 2 quartos, banh., ccz.,
dep., empreg., garagem. Preço: .
CrS 36.000.000 (NCrS 36.000,00)
cj, parto financ. 36 motos. CIVIA
— Trav. Ouvidor, 17 (Div. do Ven-
das 2.0 andar). Tel. 52-8166, das
8h 30m às 10 heras. (CRECI 131).
PRAIA P1RÀTININGA, Marazul -
Vendo excelente lote. Telefone
29-6327.

- Tel.: 22-5643 o 22-8330.
ILHA UO GOVERNADOR - Ven
do espaçosa e confortável resi-
dência. 5 salas, 3 quartos, 2 ba>
nheiros sociais, garagem para 3
carros. Amplo terreno. Ver sò-
mente sábado e domingo. Rua
Abilia, 261. Junto ao Corpo de
Bombeiro.
ILHA DO GOVERNADOR: - Ven-
do ótimo terreno, construção ime-
diata. Junto a praia de Olaria,
c| 3 500, entr. ou 6 mllhõos à
vista. Vor na Av. Paranapuã
n. 1101 — Lote — Tratar pelo te-
lefone 49-1460,,

Visitar chaves ap. 202. M. RO-
CHA 42-0279 - CRECI 73 -
R!o._ 
SACO DE SÃO FRANCISCO -
Niterói. Vende-se ótimo terreno
12x30, ao lado do n.° 384 da
Av. Rui Barbosa. Tel.: 6967.
TRAVESSA SAO DOMINGOS n.o
39, _/ 15. Nova vazia, sl., 2
qts., deps., var., jardim e quin-
tal. Ent, 13 milhões — Telefones
52.8547 e 22-2499 - CRECI 348.

ILHA DO GOVERNADOR - Estra-
da do Dendê, 523 - Vendo casa
em terreno de 12x45, c| 3 quar*
tes, sala, banheiro, ampla cozi
nha, 2 -varandas. Entrega-S* va-
zia. Mais Informações c| Sr. Lau-
rindo, sábado t domingo. Tele-
fone 42-0937.
ILHA DO GOVERNADOR - Apar-
lamento de luxo c| 2 quartcs, 1
sala, banh., dep. empr. var., de
frente, vendo Rua Jorge de LI-
ma, 126. Chaves no ap. 102
Praia do Jard. Guanabara, mais 2
apartamentes nas dependências na
Estrada do Dendê, 1 626, Praia
do Dendê. Condições 40% ent.
60% financ. sem juros. Ver no
local c/ prop. Sr. Carlos.
ILHA DO GOVERNADOR - Vendo
magnífica resid. 3 qts., depend:
empr., ccmpleto: frente praia.
Pr. 70 000. Ent. 30. Trt. c| pró-
pr!o._PraIa da Rosa, 1 241.
ILHA DO GOVERNADOR -Ven-
t!cm-so amplos apartamentes de 2
e 3 quartcs, prédio sobro pllctis
e] garagem. Tcdcs de frente, 2
apartamentes per andar. — Lccal
maravllhrso porto do melher co-
márcio da tlha, quaso prcntss
para serem entregues. Acabamen-
to do primeira, restam psucas
i'nit*ae!o» ccm pq. enlrada, resto
financiado a cembinar. Tratar no
local. Estr. da Cacuia, 880. Perto
da CETEL com o proprietário.

TERRENO EM ICARAÍ - Vendo c]
12 metros de frente, plano, com
345 m2. no melhor local da Rua
Fagundes Varela — Trav. São Vi-
cente de Paula (em frente ao Rio
Crickct). Tratar com o proprietá-
rio pelo tel.: 4936, Cr$ 30 mi-
IhÕes, facilitando 2)3 sj juroa

VENDEM-SE om Correias 3 lotes
em conjunto, c| 22 m. trente
cada, belíssima vista panorâmica,
c| faixa cimentada, água, luz, tel.
próprio, casa de caseiro e mat.
de construção no local.- Preço e
financiamento a combinar. Telefo*
ne para Petrópolis, 3450, com
Dr. Roberto.

TERESÓPOUS-FRIBURGO
FRIBURGO - Vendo em plenaserra, uma confortável casa bem
mobiliada, inclusive G.E., com
varanda, sala social, sala dc
iantar, 3 amplos qts. 2 banh.
sociais etc Base 25 milhões, te-
nho cutras com melhores preçostel. 52-5920 ou 36-2657.

VENDEM-SE 2 cas» de meradiavarmazém e botequim ccm mo*
veis o utensílios, bem ostequo
bem ponto • ótima féria. Tudo
per 25 000 per motivo viagemTratar na Rua José do Pairo-
cínio n. 147 - Vila Nova. —
N. Iguaçu.

ENGENHO DE DENTRO - R
Adolfo Bergaminí n. 316. Ven-
do ou alugo lo|as A-B c E. Ver
no local pela manhã.
O JORNAL DO BRASIL instalou
om Campo Grande, na Av. Ca*
sário do Molo, 1 549, junto, a
Guandu Vefculos, mais uma agen-
cia para rocebimonto do anúncios
o assinatura.

VENDO uma area industrial
diversos lotes dc terreno em N
Iguaçu com farta condução -
agua, luz e calçamento. Negócio
urgente, molivo do viagem. Tra-
tor'com proprietário de segunda
a sexta-feira, na Avenida Nilo
Peçanha 151, sala 203. Telefone
2541.
MANGARATIBA -
ANGRA DOS REIS
ATENÇÃO — Vendo terrenos no
Vilar dos Coqueiros em Vila Ge*
ni, local ideal para pescaria, ba-
nho de mar. Com muita condu-
ção, ônibus e trens. Informaçes
tel.: 49-7971, Sr. Constantino.
MANGARATIBA - Vendo terre.
no 1 óOO m2, em Itassunema,
perlo praia. Tralar proprielárioTol.: 42-7322.

LOJAS

FRIBURGO - Vendo casa no Par-
que Lucerne, em terreno de 13
x 27,5. Preço NCrS 8 000,00. Tra-
tar com b proprietário. Telefono
48-1619.
FRIEURGO - Vd. ap. vazio, ccm
te!., sala, 3 qts., c/.arm. emb.,
ccz., banh. social, dep, empr.,
área, garaçem. Rua Pref. Eugênio
Muller n. 223-301. Chaves pert.Tel. 46-ÍV.92 - GB. ,
FRIBURGO - Vendo 3 lotes du
terrenes no Parque Lucerne, sen*
do 2 de esquino, com £09 m2
cada. Preço a partir de NCrS
1 200,00. Tratar com o prop. Tel.
48-1619.
MURI - Nova Friburgo - Na
Suiça do Brasil vende-se linda
casa completamente mobiliada
6 000 m2, quatro quartos, vista
magnífica. Primeira propriedadena subida à esquerda do Hotel
Orly. Tel.: Rio 32-6801 (escr.)27-7888 (casa).
NOVA FRIBURGO - Vendo lo-
tos muito bem localizados, naPonte da Saudade, prontos paraconstruir, parte financiada. In-formações 32-4016.

VENDE-SE grande ap. de sala,
3 qts., e dependências, corri be-
lissima vista para o mar. Cr$
43 000.000, com 50% de entra-
da e o resto a combinar. R. Vise.
do Rio Branco, 661, ap. 1002 —
Centro — Niterói. Tratar com a
prop. ou pelo tel. 57-1037 — Rio,
VENDE-SE - Icaraí - Praia. Cosa
tipo ap., 2 quartos, sala, copa,
cozinha, banheiro completo a
área. Preço de ocasião. Tratar
Saco S. Francisco, Ed. Enseada
em frente ao Lido ap. 202
VENDE-SE - Otimo ap. sala, 3
quartos, banheiro com box, co-
zinha, dependências de enipreqa-
da. Rui Barbosa 12 apto. 404.
Saco de S. Francisco. Vor e tra
tar diariamente de 2 as 6 heras.

ILHA DO GOVERNADOR - Ven.
de-se ap. 2 qts., 1 sala, área,
dep. empregada. Rua Peixoto do
Carvalho, 200, ao. 101 — Zumbi.SEU SONHO É UMA

CASA? - 50% de seu
sonho nós o ajudamos a
realizar! Ótimos lotes
com pequeno sinal e 80
meses para pagar! Av.
dos Italianos, 1 170, en-
tre Coelho Neto _e Ro-
cha Miranda - Fa rta ILHA D0 governador"-"p"™!.
Condução —' Intenso CO- do Dendê - Vendem-se mag.
u,iií_l' ]„í„»„_,_._s_. _ aP5- noves, prontos p| morar, amerCIO. Informações e beira da praia. Grande «ala, dois
vendas, diariamente, no !?ons d=rmitéri°». !>;nb- »"iai <™
• . . , ' , «', copa-coz., dep. empreg., va-
loral, inclusive aOS dO- 8a pl auto. Ver no local da Rua
min-n, „„ _= IMA7A Adol'° Porto n. £00. Inf. c-m omingOS, OU na \N\/\/_f. — propr. Ruo Buen-s Aires n. 104,
Rua. Buenos Aires, 23 — "'" 35- Telt- 52-8556- 36-2448.
4.° andar. Tel. 43-7871 

'""""
- CRECI 421.

LHAS — Jardim Guanabara
Compro imediações ruas Fco. Al-
vos, Engenheiro Rcsalvo Cam<
baúba, Pça. Jerusalém. Casa cen-
tro terreno, frete mínimo 10 me-
tros. Tcl. 23-4231 - Sr. Miranda.
Cx.Pcstal, 337. _
ÍLHA GOVERNADOR - P. Bica,
vendo terreno 12x50, R. Pinto
Aubim, lado escola Anchieta —
12 000 sinal 6 500 - 23-3146 -
47-234B - Rosa.

TERRENO a 10 passos Estação do
Hrnório Gurnel. Vcr Rua Cris-lia
lunti n.» Ií. Facilit-. 2f.-3O30 c
43-13& 1. Jerônim-, CRECI 314._
TROCA-SE peruena pr^priedarl-àE;troda VlccPto Carvalho, n. 333,
esquina de Ouro Fino, per uma
ca-3 c. 2 qusrtrs, sala, mais de-

Íicndoncian. 
Rua em c-ndicões

Jrali, Madurdra pcra_balxo).
TERRENO - Vendo)' Av. João
Ribeiro, 369 — Lote 10 - Pila-
res, c| árua e luz. Entr. 2 000.,
total 6.000., rest. à comb. Não
tem interm. Tr. domingo das 12
às lóh. ou 2a. até às 12h„
local.
VENDEM-SE 2 (duas) casas com-3 quartol, sala e demais depen.
dências e com entrada de au-
tomóvel. Dez milhões de entra-
da • o resto a combinar. —
Ver na Rua Aníbal Costa n.
51 e 51-F, em Rocha Miranda— Tratar na Rua Alclna n. 241,-_1, ap. 301 — Madureira
VENDEM-SE algumas casas no-
vas na Avenida Automóvel Clu-
be, 1317 — Trotar diariamente
com Sr. Altino.

JARDIM GUANABARA - Vende-
mes ótimo terrono, 600 m2 na
Rua Carmem Miranda, vista para
praia. Tel. 22-0262.
TERRENO no Jardim Guanabara— Vende-se c:m duas frentes
para Rua Abcrcma o Emannuol
Grmcs — Parte facilitada — Tra-
tar erm Hermes Bcrges — Tol.
22-2393.

VENDEM-SE grandes lotes om S.
Gonçaio e Itabcraf, no Estedo
do Rio de Janeiro, tratar na Av.
Rio Branco 151, sala 510, no ho-
rário das 14 as 16 horas, diária-
mente. *

PETRÓP. - CORREIAS -
ITAIPAVA
APENAS 5,6 milhões entrada saí-
do combinar transfiro motivo via-
gem, ótimo ap. 3 qts., 2 banhs.
sociais, depend. compl. fase aca-
bamento. Av. 15 n.° 334 Potrópo-
lis. Ver na obro. Trotar Pça.
Vise. Rio Branco 6 »l loja, «aja 1.
AVENIDA 15 - Ed. Imperado?.
Conjugado, atapetado com cortt-
nas mebiliado, sinal 6 milhões,
saldo financiado 22-8S02 —
22-6230.
PETRÓPOLIS - Vendo peia mo-
Ihor oferla confortável casa no
Valparalso, com 2 salas, 4 quar-tos, pequena piscina, terreno 20
x 100. Rua Rockfeler, 410, cha-
ves no 417.
PETRÓPOLIS - Ap. 304, ven-
de-se D. Gen. Osório, 62 - Ver
sáb., dom. 15/17h - Inf. tel.
47-3174.

PERMUTA - Ap. estado de nô-vo, 3 qts. e sl. no cjnlro do
Teresópolis por op. zona Sul -
Inf. tel. 48-7245 (Paulina) ou R.
Pinheiro Machado, 51/107 (à noi.te).

CENTRO
CENTRO - Sobreloja -
Vende-se uma para
pronta entrega, na Av.
Rio Branco, 133. João
Silva (Creci 742) - Av.
13 de Maio, 23, 10.°
andar. Tel. 42-8177.

GRANDE loja na Rua Bola. Dá
para qualquer ramo. Tratar com
o Sr. Pascoal. Tel. 2B-9J70.
LOJAS - OBRA JÁ INI-
CIADA — Vende-se junto
à Pça. Saens Pena, na R.
Carlos de Vasconcelos,
123, ED. SAN MARTIN,
c| 3 frentes (Carlos de
Vasconcelos, Av. Heitor
Beltrão e Soares da Cos-
ta). Sinai a partir de
Cr$ 456 07Ó mil e Cr$
38 227 mil mensais. —
Uma garantia na incor-
poração'de JAIME GOR-
BERG e a segurança na
construção da MÉSON
ENGENHARIA LTDA.
Ver no stand da obra ou
na Rua 7 de Setembro,
44, esquina de Quitan
da, na sobreloja de "A
ECONÔMICA" - Tel
42-5136. (CRECI 903).

EDIFÍCIO SANTOS VAHLIS
Sen. Dantas, 117 - Vendo i v_«.
Ia conjugado nmplc, fronte L.
Carioca — lg. Santo Antônio 4.°
andar,, ótimo psra com. etc. ou
resld. — Tem persianas — Tal.
42-1560 - Das 14 às 17 horas.

O IMÓVEIS - COMPRA E VENDA

PASSA-SE escritório na Cinelân-
dia c| móveis, inclusive geladei-
ra e telefone. Facilita-se tel.i ,.
26-4794. _
RUA VISCONDE INHAÚMA;: 50..
ap. 1 208, vazio, para escritório,
base 12 mllhõos. Inf. 42-6384 c
42-5884.
SENADOR DANTAS, 117 - Es
critório no Centro: 2 salas, ba
nheiro, kitch., entrada c| tel., ar
cond., venesiana, sinteco etc. —
Vende-se. Tel.: 52-9649.

SACRA FAMÍLIA, à 2h30m. do
Rio, 3 quartcs, 3 046 m2, pomar,riacho, 3 de entrada e ó em
um ano. Tel. 27-6952.
SITIO - Vando ccnrT7l7 000~iÍ2
estrada Cabussú (Niterói) 5 ca-
sas, água 6 fentes, 10 000 pésde laranjas, facilito — 254421 —
Creci 467.

SAlA PARA ESCRITÓRIO - Ven-
do, Av. 13 do Maio, 47, sala n.
1 40» - ED. ITU - Inf. Tolafo-

: 52-7559 ou 42-5099.
TRÊS SALAS VAZIAS - Ponto
bom, na Rua Santa Luzia, 799,
esq. R. Branco. Vendo ou alu-
go. Tel. 57-4019 — Sousa - Das
15 horas.
VENDO um con|unto de 3 salas
no Edifício Rio Paraná. Rua Vis-
conde de Inhaúma, 134, salas
1 013, 1 014 e I 015. Trotar com
GABRIEL 32-9354 • 22-0851. -
CRECI 185.

ZONA SUL
COPACABANA - Vendem-se 2 so-
Ias edifício nôvo. Rua Figueiredo
Magalhães, 286, conjunto 314.
NCr$ 25 000. c/ facilldodes. In-
formações c| porteiro Matos. Tra-
tor tel. 47-2553.

LOJA — Vende-se, em Ramos,
iunto à Av. Brasil, Estr. do Eng.
da Pedra, 211, eom força liga-
da, servindo para comércio ou
pequena' industria. Oplatlvo —
Apartamento, sala, dois quartos,
dependências completas,, no mes-
mo prédio, informações pelo 1c-
lofone 42-7613 e 45-3093.
LÒJÀ 65M2 - MÉIER — Vazia.
Vdo. preço ocasião, motivo via-
gem. R, Vilela Tavares: Detalhes:
J. Nogueira 46-9140. Creci 526.
LOJA VI ENTREGA VAGA - Com
70% financ. 3 anos, 1 Rua Vis-
conde da Cairu, cl 109 m2 • mais
escritório a .sanitário. Preço: Cr$
65.000.000 (NCrS 65.000,00). -
CIVIA - Trav. Ouvidor, 17 (Div.
de Vendas, 2.° andar). Telefone:
52-8166, àa »U 30m li 18 horas.
(CRECI 131).
LOJA - Praça N. S. Paz - Ven-
do 60m2 - 43-7522 - 43-8513
- Creci 967.
LOJA — Passa-se já com insta-
lações e ótima moradia. Rua Lobo
Júnior 1 944-A.

CONSULTÓRIO DENTÁRIO -
Compro em Copacabana. Carta
para portaria dêste Jornal sob o
n.o 28178.
EDIFÍCIO RODOLFO DE PAOLI -
Vendo conjunto 2 salas ou troco
apartamento.. Zona Sul. Geraldo,
37-3731.
LARGO DO MACHADO, 29 .
Centro Comercial, vendo ap. qt.,
sala, cer., banh. e canto, tenho
outro. Tel.: 45-3983. CRECI 190

SITIO — Vendo ótimo tst. Rio,
com boa produção, ótima casa. -
Distante das barcas, 30 minutos
- Facilito. 42-2598 e 48-7621.
SITIO — Vende-se com 5 alquei
res, entre Paulo de Frontin e Sa-
era Família; casa construção mo>
desta de A quartos, 2 salas, ba-
nheiro e cozinha, muita água e
um pomar regular. Preço NCrí
12 000,00 - Tefefohar para Do-
mingos: 47-1424, à noite.
VENDEM-SE - Edifício Heitor
Beltrão, loja • s] loja. — Tralar
Imobiliária Bandeirante Ltda. —
Rua João Vicente, 13. Tel. 2522.
VENDE-SE sitio com 2 casas pasto
cercado, 2 nascantos, loial apra-
zivol, olimo clima, bom jardim,
próximo a Friburgo. Talafonar pi
EvMton - 34-0081.
VENDE-SE sitio em Bom Jardim

RJ. 28 alqueires, 12 000. Tra-
lar amanhã — Tel.: 52-3377 —
José Luiz.
VENDE-SE um sitio. Tendo qua-
tro mil pés de laranja e tange-
rina, 3 mil pés de bananas, 8
pés de mangas. Ameixa, limão,
pinha, mamão. 2 casas, água e
quatro chiqueiros para porcos. —
Estrada de Ponta Negra n. 8 —
Bairro de Banana! — Maricá —
Estado do Rio. Tratar ccm o Sr.
Evaristo. Tel. 886 — Barra do
Piral.
VENDO BARATO sitio c| 1 150
m2, frutas, legumes, casa muita
água. Piabetá. Tratar Sr. Luís,
Rua Dr._l^nes,_269,_02ari.a,_GB.

ZONA RURAL

ARARUAMA — Vende-se terreno
de ó 000 m2, ótima localização,
próximo í; praia. Tratar pela tel
30-6598 com o Sr, Beníamin, i
parti de 2a.-feira. Aceita auto
móvel.
ARARUAMA - Remanso da Sau
dado. Vendem-se 2 lotes, qua
dra A-809. Tratar tel, 34-3308— Estc-ves.
ARARUAMA - Vendo ótima ca
sa, água, luz, gás, móveis e ge-
ladeira, Rodovia Amaral Peixoto,
km. 92 — Chaves no local ccm
o Sr. Bentinho. t a 3a. casa de-
pois do pesto de gasolina P<
pagaio — 15 milhces a combinor

Tel. Rio 37-4334.
BARRA DE SÃO JOÃO - Vondo
boa casa e terrenos. Tel. 38-1477

Facilito.
CABO FRIO - Vendem-so dois
letes de terreno Juntos, com 24

30, planos, com água e luz,
próximos ao Camping e ao late
Club de Cabo Frio. Preço ò vis-
la NCr$ 3 000,00. Tralar na "COR
RETA" Imóveis Ltda. Av. N. S.
Copacabana, 605Í509. — Tel.:
37-1001. CRECI 31.
CONTRATO da casa própria
COOPHAB - Passa-se em dia
Osvaldo - 52,9764.

SALAS — Vendo urgente grupo
de 3 salas, frente p| Av. Copaca-
bana, vazio, edificio comercial -
Tratar ccm prop. Rua Barata Ri-
beiro 153, sala 403.
VENDO grupo comorcial 70 m2,
melhor ponto Copacabana 3.° an-
dar (2.o pavimento). Tratar tel.
56-1474.

VENDE-SE andar comercial com
600 m2 dividido em salas, aca
bamento de luxo — Ar refrige
rado central, com maquina pro-
pria instalada no andar. Ponto
excelente, distante 10 minutos

do centro da Cidade — Ver e
tratar com o proprietário na Av.
Princesa Isabel n. 323, — 2.°
andar — Carvalho Neto — Tel.
37-6002.
VENDE-SE sala comercial — Av.
Copacabana, 435, sobreloja 207.
Tratar na sala 213 com Sr. Maia.

CEN i RO - Vondo sobreloia c/
110 m2, ar condicionado ,e fe.
lefone. Inf. e visilas telefones
42-2392 - 22-9497 - Joal Gou.lart. CRECI 59.
EDIFÍCIO AV. CENTRAL - Ven-
do ótimas sobrelojas, com paga-mento facilitado. Informação na
loja 247. CRECI 406.
LOJA - Vendo nas proximida-des da Praça Mauá, boa loja com
sobreloja, subsolo e duas salas
independentes, área útil total 475
m.2. Entrega Imediata. Infs. -
22-2843 t 42-0789 - Crecl J
240.
LOJA — Passa-se uma, com Ins-talação e telefone, inuito bem
instalada a Rua Senhor doa Pas-
sos, 60. Tratar a Rua Alfàndeoa,
159.
LOJA p/ depósito, passa-se com
telefone, situada muito próximaao Centro, ampla e arejada. Tra-
tar p/ tel. 23-2725.

TERESÓPOLIS - Vendo o apar
tamento n. 106, da Avenida Fe-
liciano Sodrá, 242. Ver e tratar
no local ou telefonar p| 34-0876.
TERESÓPOLIS -. Canoas, lotea-
mento nôvo, em Canoas, com lago
e estradas já abertas. Local Ideal
p| repouso. Tratar tel. 36-2844 de8, as 12 horas.
TERES6POLIS - Vala dat lucâT
Vende-so belíssima residôncia à
Rua Jcsá Teixeira Guimarãos, 218

Tratar «eis.: 230556 • 43-8301
Var no local sábado ¦ 

'do-
mingo.
ÍÉRESOPÕLis" - Vende-se ótimo
ap. c| aala, quarto sep. etc. 3tnilheei de entr., saldo financ.
Ver Av. fellciono Sodré, 648, ap,
307 - Tel. 22-1182.
TERESÓPOLIS - Vende-se ap. 2
quarlos, sa.a, 2 banheiros, cozi-
nha, area serviço. Preço Cr$
10 300 000 à visla. Av. Olivei.
ra Botolho, 210 Ed. 6 de Julho,
Procurar D. Anita - 37-9827.
TERESÓPOLIS - Passo contrato
de compra de ap. em Teresópolis,
com I sala, 1 quarto, cox., banh.
qto. ¦ banh. «mpreg., área c,
tanquo • garagem, localizado •
Rua Augusto do Amaral Peixoto,
191 (Alto). Obra para entrega em
6 meses. Cucro somente o quedal • facilito em 1 ano. Inf. Ro-
cha, Mendonça Imóveis — Av.
Nilo Peçanha, 151 - 9.° andar -
Tsls. 424)610, 224245 • 224474- Creci 285.'
TERESÓPOLIS - Vende-se na Rua
Vamato, 142, c/ mob., c/ sala, 2
qts., dep., terreno 24x53, gra-
mado e ajard., linda vista p/ ci-
dade, garagem. CrS 35 000 000
h vista cu 20 entr. e 20 em 2
anos. Chavos no n.° 165, Rio:
36-2138.

PETRÓPOLIS - Casa Itaipava
vend. cu troco por casa no Rio.
Salõo, 3 qts., cop., ccz., 2 banhs.,
r-oresem., lavd., jard., terreno,  - 

320 m2, 16 000. Praça Si Earp'nutos da Várzea - vendese I
At\ ___.!__! T_l Ár\-t* " IIhJ. _____.__>____.__.?__.__J__.__J_! -I-. Sr\ rAA —_n

TERESÓPOLIS - Vende-se torre-
no no Golf Club. Tratar Imob.
Góes. Te!. 22-7812. CRECI 202.
TERESÓPOLIS - Na Fazenda Te^
xat — Três Córreqcs — Estrada
do Ccntôrno Rir-Bahla a 10 ml-

40 s|4. Tel.: Í076.
PETRÓPOLIS - Casa est. alemãcens., c/ 5 q., s., c/ lar., var.,
2 terraços, 2 banhs., tolllette,
cepa-coz., dep, emp., em centro
de magn. gramado, c/ lago, 3minas de água, telefene etc Ver-
dadelra ióia. Preco NCrS 120 000financiados. Ver c/ Simas Imó.veis na Gal. Pr-.fitsicnal loia 14Tel. 3074 - CRECIERJ COPI 28

, oni PETRÓPOLIS - Vende-so aparta-
centro rie terreno dé 580 m2 plíÜ!"5"'?. C8Ji,S:„Jr.£,,i,r ,CJ" ° Sr-
CrS 50 000 000 c| 50% finan? lA,.nnifccl'o2"5502' Á"_ UJ*.,7h
Vcr e tratar na R. Gregório de ou s8-»sl?. J»__ 20 is 22 h.
Castro Morais .50 c| propr.

VENDE-SE - Linda res.
lão, 3 qts., depend., 2 var., em

linda propriedade de 12 500 m2

LOJA - Estácio - Vendo a loja
da Rua Pereira Franco n. 66-A.
Ocasião. Tr. Graça Aranha 174- 7.o.
LOJA - Rua Sacadura Cabral,
3/1 — Praça Harmonia, prédiocimento armada tijolo» refratá-
rios, 2 andares, área construída
225 m2 «otão 100 m2. Baso CrS
100 milhõe» facilito - CRECI

1 842 S. P. - GB - 23-8740- 23-2449 - Hoie atá 12 ho-
ras depois expediente comercial.

LOJA - Frento Cclígio Militar
Vendo grande loia alto luxo c/2
tctlates, piso em cerâmica Mar
covaii etc. Edifício r.:ém-ccn:lrul
do da alta (uxo. Servo para bsu.
tíque, café,a sa.ão cabeítiroiro,
açsugue, agencia da autsmóvels~u qualquer ramo. 1,* locação. —
Chavas imediata. Sinal pequeno o
a raitanto a cembinar. Ver h:je
a amanhã a Rua Gane ral Cana-
barro, 38. Chavet c/ porteiro -
Tel. 57-1531.
LOJA - Á'ea total 380 m2 com
180 m2 cobertos. Vende-se na
Rua Xavier Curado, 184 — M.
Hermes, ao lado. Base Ae. dos
Afonsos, c/ ou 8/ oficina. Esp.
DKW.
LOJA - Ramos - A 100 m da
Cardoso de Morais, c/ [Irãu —
Serve p/ q. q. ramo. NCr$....
1 500,00. Travessa Romariz, 5.B.
Telefene 480147. 
LOJAS ¦ NÒ MEIER - VÓndí~4
lojas, sendo 1 vazia, ótimo ne-
gocio. Ver todos os dias na R.
Capitão Jesus, 22, lojas A-l, A.,
C e D, das 8 òs 17 horas. Tralar
Av. João Ribeiro, 396, Sr. Soares.
49-1996 de 2a. a sábado, Vá
ao local.
MÉIER - loia - Vdo. ótima lo|a
no centro Comercial do Méier,
com ]ÓOm2, preço nunca visto,
pagto, a comb. en. 3 anos. Rua
Carolina Méier, ótimo ponto, Inf.

23-6314.

2 SALAS separadas, banh. kitch,
para escrit. ou resid. esq. B. Ri-
beiro ccm Paula Freitas. Vendo,
melhor oferta. Enfrega 00 dias,
Tel.: 36-2154.

C GRANDE - SANTA
CRUZ - SEPETIBA
CAMPO GRANDE: - Vendo éti<
mo terreno 10x100, com casa de
quarto, sala, coz., banh, água e
luz, entr. 1 200. Tratar na Rua
Glaziou, 62 — Pilares.
CAMPO GRANDE - Vendo 4
terrenos juntos ou separadas a 5
minutos a pé do centro comercia!
— Tratar Praça 8 de Maio, 135,
ap. 201 — R. Miranda.
ÁREA — Compro para lotea-
mento. Tralar à tarde. 52-9074.
CAMPO GRANDE - Inhoahyba.
Vendo terreno 20 x 40. 2 ml-
Ihões fin. Tel. 58-6200.
CAMPO GRANDE -=- Vende-se
casa de lage, 2 quartos, sala elc.
Rua E 408. Jardim Sanla Rita.
Tratar Rua Marechal Simeão 155
casa ó, Realengo, Sr. Almir. Tel.:
CETEL 93-0536.

CASA DE CAMPO em Conrado,
Estado do Rio. Vende-se. Telefo-
ne_2914644.
CABO FRIO -Centro da cidade,
casas e lotes financ. inf. Av.
Pres. Vargas, 509, gr. 1 602. Tels-:
43-8694 - 23-1071 - Sr. Roberto.
CAXAMBU - Vendo ótimo ap.
de frente com 2 qts., saleta, ba-
nheiro e coz., arm. emb. dec.
lambri. Ed. Anice. Tratar tel.
47-0706 Lopes à noite.
CABO FRIO - Vendo urgente
por motivo de viagem uma ca-
sa c| 2 quartos, saia, banheiro,
cozinha, varanda 5 000,00, sal-
do do 1 570,00 em 15 meses.
Inf. Av. Pres. Vargas, 509 -
Gr. 1602,

Cinelandia
Juntos ou separados. Ven-

dem-se os grupos 1 901
2 001 c 2 002 da Rua Alva-
ro Alvim, 31. Facilita-so o
pegamento. Procurar o Sr.
Afonso Braga no 19.° pavi-
mento, sala 1 901 — CRECI
894.

em Copacabana
Vende-se uma loja bem si-

tuada em Copacabana, moda
feminina, clientela feita, inclu.
sive crediário. Facilita-se paga.
mento. Telefonar para Sr. Fe-
rias. Tel.: 57-7021.

Negócio de

Ap. construção para entrega
8 meses, Pça. Eugênio Jardim,
4 q., 3 s., 3 banheiros, aprox„
350 m2. Negócio direto com o
proprietário. 22-2687.

CABO FRIO - Arraial do Cabo— V«nde-s« casa ccm sala, d-
quartcs etc, com dependências
para empregadas, na Pralnha. Po-
da ser visitada em qualquer 'dia,
Trata-se na Rua Álvaro Alvim,
31. 19.°> sl 1 901, com o pro
prietário. CONSTRUTORA REBEC
CHI LTDA. - CRECI 894.
CABO FRIO - Vendemos banga-
lôs p| pronta entrega cj parte fi-
nanciada. Vista p| o Canal.
Tratar no Rio c! Fernando. Tet.
43-9811 e 47-4870. Cabo Frio c]
Sr. Guerra — Praça Porto Ro-
cha, 32.
JUÍZ DE FORA - Vende-se caso
na. Av. Surerus. Tratar com D.
Ruth na Rua Benjamin Constant,
n. 364. J. de Fora.

CAMPO GRANDE - Terreno. Rua
Pedro Leão Veloso, quadra 5, lo-
te 12. 12x24 m. Facilita-se. Tratar
Tel. 58-4625.

ZONA NORTE

TIJUCA — Loja d» esq. em cons-
trução. Vende-se à Rua Conde de
Bonfim, próximo a S. Pena. óti
mo ponto. Tratar Av. Rio Bran-
co, 131, s| 802. Tel. 42-0998
Creci 16.

mi, « u i "¦ r, VENDO duas loias com sobrado
rvÍi.ir 107 al0|\/ 

~_ G,,T".' moradia, em Comendodor Soores
_Í'tl '?^-A- Yend» ÍKr* R«» Tomaz Fonseca 1542. Ver35_000,00. Informaçóos 23-6318. „o loca!. Tratar com JoSo. se-
T.-»ma «¦¦• ounda-feira das 10 is 12 horas
*UNA SUL Rua Conselheiro GalvSo 58, sala

414. Madurelra.
BOTAFOGO - Vende-se em ruade grande movimente, loja de
material eléirico o eletrônico, com
oficina. Aluguel barato. Tratar
polo tol. 26-4538, com o Sr. Ja-
neiro — Frente da rua.

VENDE-SE uma loia ci 800 m2.
Preço de ocasião, urgente, Rua
Silva Gomes, 8 o 10 — Casca-
dura.

BOTAFOGO - Loja - Vend. na
R. Real Grandeza, 74, boa loia,
c| 3,00x9,00, ótimo preço e pa- ILHAS
gamento em 2 anos. Tratar c|
Corretores Associados. Tels. —
32-6750 e 42-0425. Crecl 307.

VENDO uma loja vazia no Largo
d_\ Abolição. Av. Suburbana, n.
7 371. Tel. 30-3640. José Maria.

COPACABANA - Loia - Posto
6 — Vende-se a Av. Copac, n.
1.319, Loia A. Tels. 31-2851 «
31-1621. Imob. Luiz Babo. -
Creci 466.
COPACABANA - Vendo loia no
posto 6, com 180m2. Sanitários
e garagem. Av. Copacabana,
1 2BS. Tel. 42-1796. Creci 334.

LOJA - GUARABU - Excelente
ponto comercial, prédio nâvo, es-
quina três ruas, c| grande movi-
mento. Vende-se facilitado e c|
financiamento — Estrada do Ga-
leão, 1470-A (em frente ao C.
Bombeiros). Trotar c| Dr. Guima-
rães. Av. Almte. Barroso, 6, sa-
la 803 - Tel. 42-2990.

ESTADO DO RIO

CONSULTÓRIOS E ES-
CRITÓRIOS - OBRA JA
INICIADA - Vende-sé
junto à Praça Saens Pe-
fia, na Rua Carlos de
Vasconcelos, 123, EDI-
FÍCIO SAN MARTIN, c|
3 frentes — (Carlos de
Vasconcelos-, Av. Heitor
Beltrão e Soares da Cos-
ta). Sinal a partir de
Cr$ 221 376 mil e Cr$
54 180 mensais. Uma
garantia na incorporação
de JAYME GORBERG e
uma "segurança na cons-
trução da MÉSON ENGE-
NHARIA LTDA. - Ver no
STAND DA OBRA, ou na
Rua Sete de Setembro,
44, esquina de Quitan-
da, na sobreloja de "A
Econômica". — Telefone
42-5136 (CRECI 903),

CAMPO GRANDE - Sta. Morga
rida. Terreno l2 x 30, c| agua
e luz, ônibus 841 passando na
porta. R. 31, lote 35. P. 1 200
ou 1 400' com 700. Tel. 52-4858
- Almir.
CAMPO GRANDE - Troco casa
mobiliada em terr. de 720 m2, 2
qts. e demais dependtncias, por
carro nac. de 63|67. Aceito dir. a
longo prazo. Tel.: 46-8327.
CAMPO GRANDE - Vendo 2 lo-
tes de terreno, |unto à Escola
Normal. Tratar com o proprietá-
rio Meneses. R. México, 74, sala
401. Tel. 52-6750.

MINAS — Vendo casa eni passa
Quatro. Trafar Rua Custódio Mo-
ta, 55 ou Rua Angelina, 153, En-
cantado. — Rio.
SAO LOURENÇO - Vende-se no
Jardim Nirvana 2 lotes juntos c|
1 385 m2. Aceita-se oferta. In-
form. tel. 48-2224. Sr. Max.
TERRENO X CARRO. Vendo cm
Cabo Frio, Ó00 m2. Sr. Santos
37-4603.

Praça
Saenz Pena

Vende-se uma loja com 285
m2. Ver no local à Rua De-
sembargador Isidro, 29. Tra-
tar pelos telefones: 22-6578 ou
45-5172, com Sr. David.

com
galpão

VENDE-SE

Área de 2 700 m2 gabarito
8 pavimentos e 300 HP, fôr-
ça, telefones. NCr$ 700 000
Informações 2a.-feira das 9 às
18 horas. Tel.: 42-2169, Sr.
Brahim. Favor telefonar sò-
mente interessados.

VENDO casa mobiliada em C.
Grande, terreno de 720 m2 c|
2 quartos e demais dependências.
Aceito auto nacional, de 63 para
cá como entrada. Dif. a longo
prazo. 46-8327,

Tamarindo
Bandeira

Fábrica, com bastante eíto
que, vende-se. Tratar com Sr.
Daniel h Rua dos Inválidos,
30, das 9 ès 11 horas.

sn
O JORNAL DO BRASIL instalou
em Campo Grande, na Av. Co*
sírio do Melo, 1 549, junto à
Guandu Vafculos, mais uma «gên*
cl* para recebimento d* anuncies

assinatura.
PEDRA DE GUARATIBA - Ven
de-se casa nova cbm Á quartos,
sala e mais dependências, Praia
da Capela, 455. Tratar pelo tele-
fone 29-4216 - No locol com
D. Celeste.

CONJUNTO DE SALAS - Madu-
reira. Vende-se no 4." andar do
Nôvo Mercado d* Madureira.
Tel. 52-4033 - Sr. Almorindo.

SÍTIOS,
CHÁCARAS,
FAZENDAS

ZONA NORTE

CATETE — Vendo sobreloia na
R. do Catele, alugada por CrS
150 000 mensais, mais taxas. Pre
ço CrS 13 000 000 à visla. Infor-
maçõos polo tel. 42-9016. Ave
nida Graça Aranha n. 191903.
FLAMENGO - Vendo loia butf
que, grande comércio, outra loja
Praia _ Botafogo em galeria, serve
também para cutros rames de ne-
gócies, oficina televisão, etc. —
57-0727 - 46-3070.
IPANEMA - Pça. N. S. Paz -
Passo centrato loia c| 50m2 (3
portas), ótimo ponto, 4 anos decontrato c| aluguel do 70 mll.

c-m casa térrea, tendo living de fr?í01 J. "XT?"; Tra,ar 2'«-
12 x 5, quatro quartos com «r. fg'1"- Tel.: 22-1132. Creci ,525^
mários embutidos, 3 banheiros,'IPANEMA - Vende-se slloias ns.dependências para empregada, 1 15 a'16 i Rua Vise. de-Pira:écata de caseiro separada, estrada 452. Preço 6.500000 cada unida'
pavimentada, agua e luz e'6trica de. Sinal 50% saldo a combinar— Ver no Iccal cu telefrnar pa- Tratar Av. Rb Branco 131 sra o Sr. Fred Trápp 47.8957 - 802 - tel. 430998 - Crecl 16
(res.) cu 30-9940 (escr.)  

VENDO casa "com 2 quartcs, 1 sa-
Ia e dependências. NCr$ 10 000
e 50,00 por mês, na Rua Ape-
ria n.o 31 _ Urgente. Motivo de
negócio.
VENDO no melhor lugar da Ilha
do Governador |unto da Igreja,
Rua Uçá 62 - Jardim Guanaba-
ra, casa dè ótima construção fal-
tando acabamento a gosto, em
terreno de 19x50 com boa pate financiada e otimo preço. Tr
tar Rua Conde de Bonfim 190
Tel. 28-1610. Sr. Sérgio.

PETRÓPOLIS - Casa est. alemãcom 4 quartos, 2 s., c/, lar., 2banhs., copa.coz., grande ter.
quase plano c/ piscina, minas de
anua e gramados. Proço: NCr$200 000, financiados. Aceita-se
proposta p/ pagamento. Ver c/
Simas Imóveis na Gal. Profissio.
nal, loia 14, Tel. 3074. CRECIERJ- COPI 28.

VENPE-SE - Um ap. na" Rua An
gai, 295, Vila Kosmos. Vivente
de Carvalho.

¦ VICENTE_DE~CARVÂÍHO~-~Ven.
de---e terreno ccm galpão à Es-trada V. de Carvalho n 510 -
Trata-se em Nil6po'ls na Aveni-
ds Gotullo M-uro h. 1 699 com
Antônio' — Casa Flor do Norte
VENCV :_ teFreno com"500~rn2
b-m ponto, livre e desembara-
cada na Rua das Saflras, 248 -
Hrnorio Gurgel.

VENDE-SE terreno 50x10 na Rua
Jarinu 71, Ilha do óovernador.
Freguesia. Tratar com Sr. Araú-

Rua Riachuelo 333, loia 7.
32-0734.

VENDE-SE c| qts., 2 sls., e de-
pendências na Praia da Olaria,
727 — Ilha do Governador. Acei-
ta-se oferta.
VENDE-5E .casa em ponto de laje— Tratar Rua Emburana, • 53 —
Guarabu,
VENDE-SE um lerreno na Ilha do
Governador, ccm 828 metros quadredos. Rua Correia a Castro -
Tratar tel.: 91-0090, na Estr. VI
conte de Carvalho 526, Antunes.

ILHAS
GOVERNADOR
CASA — I. do Gov. — Freguesia.
pr6x. praia e col. estadual, 2
qts., 2 sls., etc. Terreno c| 250
m2. NCr$ 16 m. ou 10 de ent.,
rest. a combinar — Pio Dutra
544 - Cetel 96-1988 c| proprie-tário.
CASA — Em final de construção.
Vende-se, na Rua General Ban-

. deira de Melo n. 28 - (Começa
na Rua Uçá).
COCOTA - Vdo. ou perm. 2 ca-
sas, praia cond., terr., 3 qts.,
2 banhs., etc. x. ap. pref. Tüu-
co. Tel.t 32-4016.

PAQUETA
ILHA DE PAQUETA - Vende-se
a 10 minutos a pé das barcas,
os ultimes e magníficos lotes de
terreno, medindo 20x40, localiza-
ção privilegiada, Iuntos à Pedra
da Morenlnha e defronte a Ilha
de Brocoió, situados à Praia Dr.
Aristão e Rua Alambarl Luz. Pre-
ço: NCrS 13 000,00, sendo NCrS
5 000,00 de entrada e o saldo
facilitado em 5 ancs. Ver no lo-
cal às quintas-feiras, sábados e
domingos com o Sr. Reinoldo,
que estari á disposição des Srs.
interessados para dar qualquer in-
formação. Tratar à Rua da Qui-
tanda, 49, sala 116, ccm o cor-
retor Nilton Gonçalves Vieira —
CRECI 503. U« Região.

PETRÓPOLIS - Vendem-
se apartamentos de sa-
la-quarto, banheiro e
kitchnete e duplos, qua-
se prontos, e outros pj
entrega em um ano, no
parque do Hotel Sítio
Taquara, da Associação
dos Servidores .Civis do
Brasil, com direito a tô-
das as piscinas, hípica,
tênis etc. Tratar na Av,
13 de Maio, 23-D -
subsolo —Edifício
DARKE.

TERESÓPOLIS - Vende-se ap. 201
Rua Manuel Lebrão 420 (ao lado
Hctel Maguru), Salão, 3 quartos,
2 banheiros, piscina, vele!. Pri-
meira lecação. Tratar proprietário
D. Ester, mesma Rua 681. Tel.:
3229.
TERESÓPOLIS - Vendo-se 6timo
ap. mobiliado NCrS 15 mil, R.
Tocantis, 7061310 - Alto.
TERESÓPOLIS - Vendo 2 casas
na Várzea com 2 qls., 1 sl. o
dep. na Rua Itapicuru n.° 259,
casai 6 e 8, com 8 m. de ent.
rest. a combinar. Trafar telefone
28-6991. . • ' A

LOJA - Catete — Passo erntra
to, ampla c| girau, alvará pj ofi-cina mecânica e peças autes. 12milhões. ' R. Antônio Mendes
Campos, 5 (ao lodo Taberna da
G.oria). Tratar cj sr. Jaír
LOJA para depósito, confoitarla,
etc. Vende-se na Rua das Laranjeiras, 251, vazia, nova, c
192m2. Enorme. Tels. 31-2851 -
32-1621. lm. Luiz Babo. Creci
466.

TERESÓPOLIS - Vendo casa c| 6
cômodos, cj terreno todo plantado
de 2 420 m2, 13 mil c| 50% ent.
saldo a combinar. Tratar Sr. Sa
bastião, Av. Delfim Moreira, 306
- Tol. 25-93 - Teres. CRECI RJ
140.
TERESÓPOLIS - Vendo casa nova
com 2 sls., 3 qts., 2 banhs., dep.
empr., garagem, iardim. Av. Pres,
Roosevelt 660, Várzea. Rio: Tele-
fone 42-5000;

PETRÓPOLIS - Casa de luxo,
ccm piscina, vendo com 4 quar-tos, 2 salas, 2 banheiros em co-
res, iardim, garagem a casa do
coselros. luz, água a telefone.
Ver à Rua Pedro Elmer, 101 -
Itamarati — Quisamã — Telofone
no Rio, 22-6048 a 52-5239 -
NCr$ 150 000,00.
PETRÓPOLIS - Casa nova, cen-
tro lerreno, não habitada, c/ 3
q., 1 s. c7 40 m2, 2 banhs., co-
pa-coz., dep. emp., gar., var.,
estilo moderno, ÓOO m2 de jar-dim. NCrí 95 000 financiados. -
Ver com Simas Imóveis na Av.
15 de Nov. 970. Gal. Profissio-
nal L/14. Tel. 3074 - CRECIERJ
- COPI 28.

TERESÓPOLIS - (Grania Guará
ni) — Vende-se casa, 3 qts., 2
sls., lareira, banheiro, 2 qts. de
empregada, garagem — Terr. 15x
47,50 m. — Tratar com Edilson.
Av. Delfim Moreira, 1)8 — Te-
resópolis
TERESÓPOLIS - VÁRZEA - Lo
teamento — Lotes de diversos ta
manhos a preços — Finenciarren-
to sem iuros — Ambiente seletoAv. Pres. Roosevelt n. 660Informações 42-5000.

CAXIAS - N. ÍGUÃÇÕ^
NILÓPOLIS
CAXIAS - Junto Centro - Ven-
do ap. 2 qts. sl. c, b. varanda,
igua • luz, vazio, apenas 2 ml-
Ihões, prest. 100. Tratar Avenida
Rio-Petropolis 1673, grupo 103.
CRECI 469 (reservas si com si-
nal).
DUQUE DE CAXIAS - Vendo
vila de casas com terreno, á?ua
encanada e luz, rua calçada. Ver
Rua Mauriza n. 390 — Tratar Rua
Euclides da Cunha n.° 78 - Tel.
28-2192 com o Si. Jonathas ou
Fernando,

LOJA - Botafogo - Vendo cont.
da maior e melhor loja do tíair-
ro. 200m2 de área útil para se
construir independência flnancei-
ra. 23-5471 - Nilo.
LOJINHA - Cl 24m2"- ótimo
ponto. Rua Voluntários, vendo
melhor oferta. Gracindo 32-6775.
LOJA - Princesa Isabel - Ven.
do barato - 43-8513 - 43-7522- Creci 967.
LOJA — Copacabana, perto cnnema Metro, Rua Raimundo Cor.rela, 23-A, pegado Casa Garson,88 meiros quadrados sem colu.
nas - Vende-se 40% financiado.
Tratar tel. 47-6833 com Sr. Haridepois das 19 horas diariamente.

LOJA — Passo centr. nôvo, no
melhor ponto de Olinda. Tratar
no local, na Av. Roberto Silveira
n. 287. Com o Sr. Peres. Aos
sábados, das 8 às 19 horas e
segunda-feira a partir das 8 hs
PASSA-SE uma loja, contrato nô-
co, aluguel 30 000. Motivo ou-
tros negócios. Av. Poulista, 160.
D. Caxias.
PASSA-SE - Uma loja c| 80 m
rie fundos. Preço: 3 000 000. Tr,
Rua Rocha Carvalho, 1297 -
Belford Roxo.

ESCRITÓRIOS e
CONSULTÓRIOS

CENTRO
CENTRO - Passa-se contrato de
aluguel de sala para escritório
a quem ficar c| os móveis, to-
Icfcne, geladeira etc. Facilita-sa
tudo - Te!.: 26-4794 ou ....
26-6376.
CENTRO — Cempro sala imedia.
ções Castelo. Dou 6 milhões e
rosto a combinar. 42-5267 ou
47-4249 - D. Selma.
CENTRO - V. salão, banh., kict.
Frentcl 28m2l Nova, mobiliada
c| lelefone. Cr$ 16 milhões fi-
naníicado. Dr. Dirceu Abreu. Av.
Rio Branco, 120 s| loia - 22-3654,
,42-1330.
CENTRO - V.nd.mcs salas *
conjuntos ne Ed. Santos Vahlis.
Tratar Rua San. Dantas, T17, gr.
218. Tel. 32.0306. Dr. Palis.

LOJA - Av. Copacabana, Posto
5, vendo 250 000 000, ampla lo-
ia, com 80 m2, entrego vazia.Teófilo da Silva Graça. CRECI 101.Av. Copacabana, 1 085, sala 301Tel. 27-3443.

t2.J/Lr Av- Copacabana, vendo180 000 000, ároa 70 m2, sub-solo 75 m2, Pasto 3. Thecphilo
da Silva Graça - CRECI 101. Av.Copacabana, 1 085, sala 301. Tel.27-3443.

.?^ ~ E,auin," Bara,il Wbelro,322-A, com P. Freitas 15 m fren.le. Entrego Imediata. Vendo. Pa.S»™«"'° facilitado com Josias.

VENDE-SE ponto magnffico am-
pia loia sem contrato. Av. Bar-tolomeu Mitre, 846. Ver no lo-cal. Tratar 22-7282 - Venerando.
Nao tem contrato. Preço 40 000cruzeiros novos. Facilita-se pa-gamento.
VENDE-SE uma loia, instalações
modernas com r.áquinas parasorveteria ou oulros negócios 1Rua Machado da Assis 31. Ta-lefont 25-4355.

CENTRO - Vende-se o 2.» en-
dar ccm 300 m2 (salão), do mo-
dernissimo edifício silo na Rua
do Ouvidor, 63, esquina da Rua
do Carmo, prédio novo, ainda
nao habitado. Tratar pelo tele-
lone 43-3348. (Horário comer-
ciai). '

GRANJA - Area 30 000 m2 -
Avicola. — Campo Grande —
Produção grande, criação, abate-
douro, força própria. Vendo. -
Facilito. Junto Estr. da -Ilha, an-
tei do Largo. H. Silva, na Rua
Gonç. Dias, 89, s| 405 - Telefo-
nes: 52-3886 - 52-3840 e 29-8903- R. Sanatório, 61, >| 204 -
Crecl 648.
GRANJA - Avicola — Leiteira -
Campo Grande. 201 000 m2. pia.nos, todo cultivado, mais oe 70
cabeças, çyido holandês. Facilito.
Visitem. Estr. Tinquí, 3 240, boa
residência. H. Silva; R. Gonç.
Dias, 89, s| 405 - Tols: 52-3886- 52 3840 ou 29-8903 - Cre-
ci 648.

PEDRA DE GUARATIBA - Vendo
casa do madeira, mobiliada, bom-
ba manual. Trv. Epitânío. Co
ceça na Est. Catruz, a-10 mlnu-
tos da praia. Tratar Rua Tupi-
nambás, 90, ap. 102. — Tel.
30-7154. Ramos.

POR MOTIVO de viagem von-
de-se 1 lota em Campo Grande,
cóm água a luz, perto da esta-
ção, 15 minutos a pá, com uma
melá-água nos fundos, com 4 câ-
medos. Todo cercado da tijolos.
Tratar ccm o Sr. José no Mer-
cada São Brás. Barraca das Se-
mentes c artigos do Norte. Pre-
ço 4 milhões à vista. Na Rua
São Joaquim, 153, entrada pelaEst. Rio do A.
SEPETIBA — Vando terreno lOx
S0 na parto alta a 6 minutas das
praias NCrS 2 000 a vista cu NCrS
3 000 ccm NCrS 1 000 antroda a
20 prestações mensais — Carlos
— Rua Catete, 22 ap. 804.
SEPETIBA - Vendo casa 

"nova,

vazia, 400 m2. Rua Bento Aba-
de, 45. Milton cu Armando. —
CRECI 199. Tel. 42-6617.

VENDE-SE propriedade industrial, si-
tuada em rua calçada, em Cavalcante —
GB, composta de dois terrenos planos, vizi-
nhos entre si; um com área de 3.300m2 e
outro com 3.800m2, este com área coberta
de 1.555m2, incluindo dois galpões, resi-
dência de 72,5m2, escritório, laboratório,
tanque suspenso para combustível, balan-
ça para 15 ton., calçamento a paralelepípe-
dos, subestação nova com capacidade para
225 KVA ligada à rede e telefone. — Car-
tas para a portaria dêste Jornal, sob o n.°
28 761.

SEPETIBA — Vendo casas Doas
em Sepetiba cu alugo. Vendo
geladeira por 150 COO. Ver e
tratar na Rua Branca de Neves n.

Transversal à Rua do late ou
31-3157 - luis.
SEPETIBA — Casa, vendo 2 quar-tos, frente 2 ruas, perto praia,terreno 21 x 42, todo plantado
árvores frutíferas. Rua N. Se-
nhorá da Glória, 46. — Telefone
90-1024.

JACAREPAGUA - Vondo lindo
sitio, 8 000 m2., 3 resid., 2 tols
— Todo murado pedra, muito con.
fôrto — Local seco. Ituvarava n.
1033.
JACAREPAGUA - Freguesia -
Estrada do Bananal, 1 546. Ven-
do sitio, 30 000 m2 — 150 mi-
Ihões. Tel. 22-5924.
GRANJA AVICOLA - Vende-se
na Estrada do Magarça, 611, Cam-
po Grande, com orande quanti-dade de fruteiras a diversos ga-llnhelrcs, para aves de corte. —
Tratar ccm o senhor Jcsé no en-
deréço_acÍma diariamente.
Õ JÒRNAl DO BRASIL' instalou
cm Campo Grande, ni Av. Cc*
sário de Melo, 1 £49, junta a
Guandu Veicules, mais uma igcn-
cia para rocebtmento d« anuncies

assinatura.
SITIO GUARATIBA - 26 mil m2,
tedo plantada, 3 nascentes. Det.
45-2023 (CRECI 330). 

ESTADO DO RIO
CHÁCARA - Vendo na Rio-Pe-
trópolis — Pequena 1 600m2 —
totalmente arborizada. Otima pa-
ra passar fins de semana. Tratar
30-8503 a 30-9561 - Dr. Gaspar.
FAZENDA - Vende-se uma a 30
minutos de Volta Redonda, com
42 alq. geom. Sondo 18 alg. em
Vargem de Angola, com sede,
luz, estábulo, moinho etc. Tratar
tel. 37-6670, Macedo. Livra e de
sembaraçada.

CENTRO - Salas comer-
ciais, c| vaga de gara
gem, próx. Av. Rio Bran
co. Construção em ritmo
aceleradíssimo. — Prédio
de alto gabarito. — Inf.
VEPLAN IMOBILIÁRIA -
Rua México, 148, sj 307.
Tels. 52-2830 e 22-6102
— Dias úteis. J. 107 —
CRECI 66 - DEPTO. DE
VENDAS AVULSAS.
CENTRO - Escr!t6rio com deco-*
ração moderna ar condicionado e
telefone. Passa-se na Av. Rio
Branco, 106 - Sala 1 206. Tra-
tar na Av. Erasmo Braga, 255,
tel. 42-1115 com Dr. Ernàni Fi-
lho. Aceitam-se ofertas.
CENTRO - Vendo sala 1217 da
Av. Franklin Roosevelt, 39, le.
mi-imobiliado c/ banh. e kitch.
Chaves portaria, 45 m2. Tratar
32-7323 - CRECI 382.
ESCRITÓRIOS - Ed. Av. CentralVendo grupo da aiquina, 1B.°Ricamente mobiliado. Vaiio, -
Tal. 474327.

ITAIPAVA - Pedro do Rio - In-
confidencia, vende-se sitio c/ 339
mil m2, c/ sede de 500 rti2, mo-
biliada, estábulo, maq. beneficiar
café, criações etc. Tratar telefone
429, Itaipava ou 42-0072, Hélio.

SANTA CRUZ - Vende-se na
Estrada Sepetiba n. 962, bolíssi-
ma propriedade com arca 15 000
m2, centendo ótima residência
mobiliada, grande pemar, 10
minutos da praia. Preço dc 250
mil cruzeiros novos, sendo 60%
financiados. ^ Aceita-se oferta à
vista, também troca por casas
ou aps. na Guanabara. Trstar
Sr. PALMIERI - Tel. 36-0552
SEPETIBA - Pç. Da. Luiza. R.
Café Filho, 125. Vendo casa nova
laje, toda murada, 2 qts. e de
mais dependências. Preço 12 ml
Ihões, sendo 2 de entrada e res-
tante 200 mil mensais. Ver local
e tratar pa Silveira Martins, 20-
711. Flamengo. Aluga-se tam-
bém — 150 mtl mensais.
SEPETIBA — Vende-sa casa
Rua Nessa Senhora da GI6ria n.°
395 em terreno de 10x30, mura-
do a arborizado. Tal.: 29-5637.
SEPETIBA - Praia Da. Luiza -
Vendo casa moderna, sala, 2 qts.,
b|c. em côr, varanda, copa, co-
zlnha, ctc. Rua Dr. Rafael Jam-
beiro, 45 - Inf. 49-2662.
SEPETIBA — Vendo casa de quar-
to, sala, cozinha, banheiro, em
terreno de 20 metres de frente
mais um alicerce para cutra
:cnstruçã^. Ver na Rua Juiz OU-,

veira e Silva, 77. Tratar na Rua
Aristides Lobo, 53 - Tel. 54-2725

Aceito oferta — Benjamim.

Compra-se terrenos
A Cooperativa Habitacional dos Ser-

vidores do Estado da Guanabara procura,
oara compra, terrenos desde 360 m2, en-
tre o Méier e Centro. Pagamento à vista.

Tratar à Rua da Quitanda, n.° 86, loja,
esquina de Rosário, das 14 às 17 horas.

(P

(EM ANCHIETA)

Vende-se, récem-construída, para pronta en-
trega — Sala — Dois quartos — Varanda — Ba-
nheiro — Cozinha — Quintal — Centro terreno.;

Facilita-se o pagamento.
Tratar, Rua do Ouvidor, 98, 2.°. - Telefones

31-2004 - Ramal 36.

BANCO LAR BRASILEIRO S/A V ,:

IMÓVEIS

00VENDE-SE uma casa, Estr.
Jcari, 219, frente, porto da Esta
5ão de Campo Grande.
VENDE.SE um terreno iunto Es-
tação Paciência. Preço 1 000 à
visto. Tratar Rua Acapu, 224 —
Marechal Hermes. •
VILA MAR GUARATIBA - Ven-
dem-se dois lotes iuntos. Preço
de ocasião. Tel.: 37*5747.
VENDE-SE casa vazia, 3 qts., 2l„
varanda; dep., quint. murado.
10 mil, parte fin. s/ Iuros. Rua
Itapaci n. 45 — Est. Cosmos. Tel,
47-4255.

ACEITAMOS P/VENDA:

Edifício alugado
Edifício cm incorporação
Vilas residenciais
Casa ou apartamento '
Lota ou galpão
Sala pl escritório
Tarrano urbano

OFERECEMOS:

Tranqüilidade na vendo
Bom fichário do comprador
Corretores ospecializadot
Notificaçõoi aos inquilinos
Assistência jurídica a lagal
Examo do documentação
Dcsm. do inscrição
Avarb. no Reg. G. Imóveis

SECIL-SOC, ENG. COM. IND. LTDA.
Rua Teófilo Otôni, 82, 20.* andar

Tais. 23-5000 • 230175 - Sr. BARRETO - CRECI SCT

GRANJA COM TERRENO - Ven-
de-se em VILAR DOS TELES, íi-
nanciada, uma granja ccm terre^
no todo murado, capacidade pa-
ra 5 mil frangos, ccm 5 galpões
de alvenaria, água o luz, fundo*
nando perfeitamente. Preço: Cr$
10 000 000 (dez milhões de cruzei-
ros), ccm 50%, aceito carro ha-
cional no negócio. Tratar com o
Sr. Aácio, na Rua Sio Januário,
939, São Cristóvão.
GRANJA — Vende-se moderna-
mente instalada com água, luz
própria, c/ 9 mll poedeiras em
franca produção, negócio urgen-
te de excepcional oportunidade.
Ver e Iratar com o proprietário
no Pasto Shell de José Bulhões
em Nova Iguaçu, sábado a do-
mingo das 8 às 17 horas.
NOVA IGUAÇU - Vendo ou tro-
co sítio, casa de luxo por ap.
em Niterói ou GB. Tratar tel*:
2-0010 Niterói, segunda a sexta-
feira — Amorim.

VENDO 3 000 milhões, facll. si-
tio plant. casa nova, luz, pisei
na, trem, ônibus diário. Fotos ç!
proprietário, Tel. 38-7061.
VENDE-SE — Uma casa em Se-
petiba. Rua Pedro Leitão, 37ó c|
A. Tratar com o Sr. Almir.
VENDE-SE um terreno lote 3 Q.
154, na Rua 12 — Jardim Ma.
ravilha. Campo Grande. Tratar
na Rua Barreiros n. 397, com
Silva — Ramos.

DIVERSOS
ARCOZELO - E.. do Rio. Ven-
do. ótima irea com 104 mll me-
tros. Apenas 4 milhões, pag. fa-
cilitado. Procurar o Sr. lufs Cce-
lho no Bar da Estação para ir
ao local. Tratar no Rio -à Rua
Míxico, 111, gr. 1 106. - Tel.
52-4609. CRECI 47.
ARARUAMA - Vendo ap. fren-
te pj lagoa, c| sl. qt. separa-
dos e demais depds. Preço 8 500
mil facilitados. Tratar tel. 42-0597
- CRECI 525.

PAULO DE FONTIM, 5 - Cha.
caras. 20 x 80, juntas ou seps.,
lotes 12 x 50 e 1 sitio 46 000
m2, todos na Av. S. Inês — Luz
Light, igua e próx. cachoeira, Paso, 23, sala 503. Tel. 314710
i prast. ou troca — Tal. 42-9743. da segunda a sexta-feira.

ARARUAMA — Vendem-se terre-
nos de frente para a Rod. Ama-
ral Peixoto, km 90, com entra-
do de NCrS 300,00, reitonte a
combinar. Tratar à Travessa do

Propriedades em Portugal
Luxuosa casa no Porto, c/ 7 quartos, 4 salas,

2 cozinhas, lavanderia, 4 banheiros, garagem,
dep. de empregados, jardim inverno, rinque pati-
nagem, piscina, jardim c/ lago, criação de ani-
mais, telefone, tudo mobiliado, construção re-
cente em terreno de 10.000 m2. Preço NCr$ ...
280.000. Conjunto de 8 quintas a 60 kms. do
Porto, cada uma c/ casa de caseiro, adega, insta-
lações modernas p/ criação de animais, 50.000
fruteiras, 250.000 videiras, 400.000 pinheiros,
produção de 1.500 litros de azeite, nascentes de
água, inclusive mineral, grande casa moderna c/
todo o conforto, garagem, telefone, com todo o
recheio, inclusive um Furgão Austin nôvo, alam-
biques, lagares, moagem elétrica etc. — Preço
NCr$ 420.000.

Vende-se ou troca-se por propriedades no
Rio. Para mais detalhes c/ o próprio pelo tel.t
25-7881.
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O IMÓVEIS - ALUGUEL

EL
ZONA CENTRO

CENTRO |AIUGA-SE, Rua Sacadura Cabral,
[117, ap. 1 108, lalo-qf., banh..... ,.,.. . .v. .,.  ,.,„„..KjENTR0 - Aluga-se apartamento

ALUGAM-5E 
"vagai 

para S^õzêíl£*._!• '-col: C.hai- P<"t-- ?.'. .I2L".. ._"*£_ 
e»-d7maii cle.P.n

COPACABANAIÍlUGA« ">¦ 50,< R- Bu:h6=- <>_ aluga-se
Carva.ho> ól*l, c| 2 sis., 3

v^do Co„^ ^IÍF^^. ÍíÍS^ÍSS^Í^ r^^^O _^üffif £ 
AI7JALUG^ — -oniugado^n LW£ra-pensao. ¦;¦__ ,|j. Trai.-.,, RM Sina*,, Danlas, mais dep na ft 

'Catete99 
C |,17 Calcfe Guaratl. 

movei, •_> geladeira. Crí 250 000.. Lt,V't

CENTRO - Aluga-se sala e ^ J,£I'J« ~ ™* -«-970:-- *-* ná eàea 6. Tratar na R. Re-'„,.',-'„• 
'V- -_-.—,--,- ¦-¦-.;- ?.3ia 

de 
Hfl^F. 460' »P* 608* ÃV COPACABANA ii_ —nMleoz I >

quarto a umj^az 
feM.íteWtJ^^Urso.^. S. Fran- -a Rua do Catete 66 .ci sala o 2 de Da-ambl., 2™ ,„".'%. 

Rua!4l 
..^.j.-™-.r™--_ Çr$ .350 000_. . Chaves no loca!cise» .£&, ap. viy. Canlro. [quarto separado, bcnheiro e kit.

1.» Cad., CLASSIFICADOS, jornal do Cadi, domingo, 5, 0 2.".f.lrn, ... 67 - _

50 mll Rua Ebroíno Urugua
53 - atr.'s da Central.

cem refeições -- Av. Beira M
216, apt. 203 - Castelo.

ar.

ALUGUEL FIADOR com 6 imó-
vois — Irrecur.ávrl — Forneço —
Prara Tiradontes n.« 9, iata, 802

Junto 'ao Cinema São José.
ALUGO ap"árt. 818 dã' Rua RÍT-
chuelo, 119, sala, qto., co;. e ba-
nheiro, c/ Dr. Ferreira, Av. Eras*
mo Braga, 277, _.' 310 - Telefo
ne 22-1751 - Ver local.
ALUGO ctima vaga em aparta
mento cj direito a cozinhar e
lavar a meça que trabalhe fora

Gomes Freire n. 474, ao.
39.
AlUGA-SE um quarto indepen*
dente para rapaz. Av. Augusto
Severo n. 264 - ap. 12. Pça.
Paris.
ALUGAM-SE 2 ap"s". 7ÒT-70- -
Av. Henrique Valadares n. 47.
Ver com o porteiro. Tratar: Tel.
-18.2772.

IGAB - T. Otoni, 72
- CRECI 183.
ALUGA-SE Rua Frei Caneca, 148,
ap. 1 107, qto., hall, banh. kit,
Chav. pert. Trat. IGAB. T. Otoni
72. 23-1915 - CRECI 183.
ALUGUÉIS? — Arranjamos casas,
aps., loias o fornecemos os ma*
Incros fladcras da Guanabara. —
Rua do Res-ndo, 39, sala I 103.
ALUGA-SE ótimo quarto em ca-
sa de família a senhor c| refe-
rências. Rua Barão São Felix n.°
142, seb.

23-1915|°!ênc,as na ""O André CavalcSn-
ti, 8 ap. 211 - Tratar na Av.
Henrique Valadares, 158.
CENTRO

ALUGO 1 quarto p' 2 mocas, Crí
80 000, Rua Cesta Bastos, 90 ap.
402. Tel. 32-3952, Centro, Fátima.
ALUGA-SE — Vaga ou quarto a
moça ou senhora. Telefonar se-

Quartos — Alugam-
se ótimos, pode lavar e coz.
na Rua Teotonio Regadas n. 18-Amb. familiar, exige-se depo-¦ito ou desc. em folha.

PROFESSORA — Aluna vaca i:aro!Chaves com o porteiro. Tralar na
moca ou senhora só. Centro. Res-!.'REDIL IMÓVEIS LTDA. - Rua
posta para 228073, na portariajMesico, 119, 16.° ondar, grupo
deste Jornal.

" 
.1 603;6.

QUARTOS desde 40 a 90, casaijCAT-T- "- Aluga-se o apt." 202 .... _...,
ou solt., um de quorto e urriãf°a> Rua ¦'«•'ro Américo, 348, cj 42-1314
«...nh,. „.-„ n-.ivels rie ,-.,_, df^^.d.p. 

^^77]^^^^^!?^
fogão 4 B. R. do Livramento 94.
QUARTO - Aluga-se grande
casal que trabalhe fora NCrS

—r_r.í "*: "Ç* 2 P--*oa», •li.Mlow.lxIeè, 41
p. VOljconfprtavel, próximo praia. Rm 122-8441.

-, ap. 116 - Sala e quarto conj.! gado, banheiro e kitchnette cornbanh. kitch Cr* 1.50 000. Chaves] cortinas, recém-pintaclo. Alug. Cr$
170 000. Chaves na portaria c/
Sr. Davi. Tratar na Rua México,
41, s/loia. CIPA S/A - Teleio-
nc 22-8441 e 22-8155.

. porteiro. ADMINISTRADORA
NACIONAL - Av. Pres. Anto-
mo Carlos 615 — 2° pav. Tel.:

CATETE — Aluga-se na Rua Pe-
dro Américo, 166, bloco B, o ap.

CENTRO - Aluga-se apT, sala _
quarto coniugado, banheiro e kitNCr$ 160,00, 3 meses de depól
sito. Ver Av. Gemes Freire n.<
315, ap. 1 102. Chaves na por-
WíÁÍSlS*.0' Sr' Ce'Mo, telefone
4*-'9/9,_horário comercial.
CASTELO - Quartos senhor sé
e quo de referência. Tel. 52-1665,
depus das 12 horas.
ESTÁCIO Aluga-se, Rua São

gunda-feira 32-3276 ou 42-2269 Roberto, 175, sobrado, c| 3 qts.,2 salas, banheiro, cozinha e quin-tal. Aluguel 200 000 mais taxas
Tratar "ACIR" - ADMINISTRA

ALUGA-SE ap. 501, frente, com
3 qts., sala saleta, área, dep.
completas empreg. Av. Gomes
Freire, 559. Ver no local. Tratai
22-2838.
AiÜGÀM-SE quartos a duas cu
três moças ou rapazes. R. André
Cavalcanti, UO, esquina da Ria
chuelo.
ALUGÃ-SE uma casa na Rua do
Resende, 113, casa 3. Telefone
32-4115._Manoel. _
ALUGO quarto a casal cu vagas
¦ duas moças; dou tcdos os di-
reit?_. — Av. Mem de Sá. Tel.
32-0256. D. Lucy.
ALUGA-SE vaga para rapaz — R
Lavradio, 202, sobrado. Centro.
ALUGO quarto, residência ou co
mércio. Av. Marechal Floriano,
176, sob. — Sr. Ribeiro.
ALUGA-SE à Rua de SanfAna n.
15Ó, ap. 1 104. Chaves na por-
toria. Tratar Rua Buenos Aires
n. 289 - loia.
ALUGAM-SE quarto e vagas £
rapazes. Rua Riachuelo n. 224, so-
brado.
ALUGO 4 salas, copa-cozinha,
banh., também pode-ser para ca-
aais, tem loja, pode ser junto ou
separado. R. Costa Barros, 14. Ent.
Ladeira Madre Deus Largo Ca-
merino. Tratar tel.: 52-6623
Centro.

Rachel.'
ALUGO — Quarto frente,.senhor
respeito, fino trato, com móveis,
referências. Av. N. S. Fátima 67]
702.
ALUGA-SE — Vago a rapazes. Rua
Riachuelo 405 ap. 408 — Centro.
ALUGA-SE — Cnsa de saia, quar-
to e dependências 100 000 com
fiador. Rua de São Carlos - Es-
tácio. '
ALUGA-SE - Rua André Cavai-
cânli, 142, ap. 307-B, qto., sl.
sep., coz., banh. Ver cl porteiro.
J___l _tel._45-5090.
ÂTUGA-Ê Rua Carlos Carvalho,
60, ap. 308, fte., sala, qto., banh.
dep. Chav. port. Tratar IGAB, T.
Otcnl, 72, 23-1915 - CRECI 183.
ALUGÃ-SE um quarto de frente
mobiliado para 2 cu 3 rapazes
na Rua Azeredo Ceutlnho 38, —
ap. 101. Campo Santana — Ca-
sa Moeda — Cenlro. '
ALUGA-SE 1 quarto a casal, ou
rapaz de trato, mobiliado. Tratar
52-7375 - Centro.

CÃO •
iocal.

Tel. 32-9738. Chave» no

EVARISIO DA VEIGA, 35, ap.'
1 308, aluga-se conj. por Cr$ ..
220í_maU _t«xas, tel._57-6464.
ESTÁCIO - Aluga-se," Rua~Sã_
Roberto, 79, ap. 201, fle., cl., 2
qls., coz., dep. Chev. op. 102
„, lüfi IGAB - T- °'°"i. 72 -
23-1915 - CRECI )B3.
FÁTIMA - Av. n.o 42 apto.404, aluga-se 2 qtos. saio, depen-
dencias. Chaves com porteiro.

120,00 com toda condução nai90?. coniugado, linda vista- para
porta. Rua Frei Caneca n. 388! Baía da Guanabara. Chaves com-Sob. j porteiro e tratar 22-8587 de 2a.
QUARTOS mobiliados. 

~ 
__i„__:._<s 6a.-feira

He,
quartos, i. inver., banh., coz.,
area. CrS 250 000. Chaves cl por-teiro. ADMINISTRADORA NACIO-
NAL. Av. Pre.;. Antônio Carlos,
615 - 2.0 pav. Tel.: 42-1314.

Avenida Mende ds
Aluga-se ________£? VAGAS no Fiamençio confortáveis

CASAL, com um filho maior, de- Para môçâs om direito — Bua
sejo alugar ap. da Zona Sul com:t!ue.__d___M:.cejfoL_36, ap. 131.
2 qts., sala etc. Dá de si as me-!'VAGA — Sra lhores rererôncis-.. Cartas pfiii trabalhe fora - única inquilina"
Z°"™ ^*ste Jornal sob o n.»Rua Sen. Vergueiro, 238, èp 11121°_2?2.: |--.16-18 heras:
CATETE — Aluga-se vaga paralyAGAmoça cnsa de familia cem move' '

ALUGA-SE Rua Gen. Severiano,
180, op. 103, fte., sala,
banh.

,„.„„ ¦¦- ADMINIS.j ALUGA-SE ap. 401 RTRADORA NACIONAL 
_- A^vjsampaio, 358, c[ 2 sis., 3

-áv' Tei'°ni?,ÍY_l01 
Ò,S ~ 2°kaz" b",k- !-«¦• im- d-P- emppav. Tel. 42-1314. I Tratar APSA. Tv. Ouvidor 32 2°

i?_\-l___-7__h}-._iy-___5'2_}r_7. ' ''
ALUGA-SE ótimo ap". luxo. 20V,R. Alberto do Campos, 74, c| sla.,

ALUGAM JE ótimes ap_. 1; 2,0 i
qts., peni temporad.., mobiliados,
geladeira, roupa de cama t-fc. -
Basirnar — Barata Rioefr^ «0
coni. 203. Tels. 36-3822 e 3Ó-2-/72.

Liirh .:-, r:  qto.,;ALUGAM-SE apartamentos pãrã
Trat 

'•IGAB 
T 
''ff ' 

Ço"-- temporada curta cu lonoa, tem
23.1915 -^'CRÉCI ' 

'e[-:dezen:'. dí> todos tamanhos,
a i. „-.»-.¦-.--., .. _,?!">•,'»] oaragem e telefone, mo-ALUGA-SE Edifício Barão Luco-!b»'ados e| tcdos pertences dc co-

Senhora ?.!uaa a cutrá
ç;m direitos. R. Siivei.-a Martins,

para rapazes

RÚA DO RIACHUELO n. 119 -
ep. 1 211 — Centro — Aluga-
se uma vacja para moças ou se-
nhoras _que trabalhem fora.
RÜA"2Õ" DE. ABRIL, 28", op. 3Õ5

Aluga-se fte., Io. loc oto,.i ti _ i - ¦ -*  - ••¦¦ i,i; ¦;¦¦¦¦>:. i.. ... \"q-.;,. ,•_.¦¦ -tr*
kitch e banh. c! boxe. - Tratar|/f* 'el^,!a0 con'°"0* CsM(1 127, ap. 213, fundos 1 Tel. .'IGAB. T. Otoni, 72, 23-1915. *. Ji'^?P*__?.*  45-7661.
CRECI 183. ICATETE - Aluga-se ap. 527. - "'

SOLTeTros - Ãiuaam-sa -para 4-rS.0 d° «achado n. 29. Sala,
qt., coz., banli. P/ moradia ou
escritório. Ver no loca!. Aluguel
NCr$ 240,00. Tratar SACI - Imó-
veis Ltda. — R. Álvaro Alvim n.
27, gr. 123. - CRECI 292.
CATETE — Àluga-se ap. c| 2~qts.,
sala, coz., bann., dep. empr., to-
do mobiliado, estado de novo.
Tratar Rua Artur Bernardes, 48,
ap. 106

. S. Clemente, 158, ap. 904, _Pa e cozinha, temes ernoreeja-
3 quartos, salão etc, pintndo,!aa para limpeza semanal. Basiiic
mobiilado' telefone, geladeira. |<- Cia. - Rua Barata Ribeiro, 87
lnf. 46-6845 ou 26-3811. com o'i_L__)_-02._Tel._37-tl33.

aluga a outra qúe Pc-rtcif'-'

o, 614, C| 2 sl,, 3 qts.,,171 - casa 2 
R- 

Parras5 co'.banhs. sec, d3p. 0mp„ ga. marciais - Chav. casa 4 cu na3 arms. emb. Tr;iar APSA barbearia. Trat. IGAB - T 77•,TTé,°^^Í732- 2'°'de lw|;i7 72 - »-«'s - «e-,7
ALU3A-SE R. Carva*ho Mendcn"-
ca n. 35 - ao. 201 - ft- , 3s.s., 2 qts., deps. Chav. p';rt.Trat. iGAB _ T. Otcnl n. 7223-1915 - CRECI 1£3.
AlUGO ap. 604 Rua Paula Frei",tas n. 32, mebiliado. CrS 2C0

Gusta

dois rapazes, dois pequenos
quartos conjugados, sem rnóveit,
Cr$ 60 COO. Centro. - Telefone;
48-9645. 
SANTO CRISTO - Alugo casa
sl., qt., coz., Rua Conselheiro
Zacarias n. 112 próx. Moinho
Inglês. 23-2B0K
VAGA EM SALA - Alugo parte
de sala, com telefone, à Rua Mé-
xico. Exigem-se referências. Car-
tas para a portaria deste Jornal
sob o n. 34 536.

IARANJ. - C. VELHO
ALUGÃ-SE quarto a moças ou ra-
pazes. Rua Alice n. 107 - La-
ranjeiras.
ÀTÉNÇAr_r^~ÃTug7~-p. edííf-
cio novo de a'lo luxo, Laranjei-
ras 

l";, 
""° ~ ap* o0S' -omp.

de hall, ampla sala, varanda, oti-
n'o quarto — banheiro, copa, co-
zinha,  -' -

ALUGA-SE na
ap. 201,

dap. Chav. c
IGAB. T. Oloni

CRECI 183.

!ALÜGAM.SE aps. mobiliados pãrã\A

2 qis., coz., banh.,'área serv.,! mos taxas. Tratar no local, t: ..>dep. emp., saleta, rn=biliada. Tra-'Lídio.
tar APSA. Tv, Ouvidor 2? 2o aíih-aVé-—l~v.——--•-—
de 12/17 hs. Tel: 52-5007 

' AluGA-SE a bolsistas o funciená-'Àl.lrí-.c ';, 8M s2-5^>7-.  r,_a vagas e quarto cem refei-ALUGA.SE ótimo ap. c| sala e Coes. Te!. 57-5227.

J^M. 36-6182 ,22-97^ 1 ™L, ft_f Inf.Xt' CALUGA-SE ap. mebiliado cl telef. pend. comp. Tratar: Tel. .e ar refrig., r: sala, 2 qts., sén. 42-3330,
um reversível, banh., cer. c ALUGAMOS" Republica do Pe-

Rua Marques, 17 lomporada longa ou cmta. Adm. fh* _'4. -q'?m. i 
ncT 

,df Ja-Íru* 216- *P- 3°2 - 2 sala,.
fte., sala, 2 qt,. Bolívar, Av Copacabana, 605. siiió 6182% t. 97H ' 

,elcf'-nt:!;-i 1'--' - varandas c/ vista p/;| sindico. - TratM.' <">*V - Tal.-36-5565. l£-°^_!Ljl?Il_ mar, depend. emp. comp., gara.-ni n. 72. 23-1915IALUGO __r rr<_<.y)m____:.~.—-. "iueP_.ap. 2 qts., 2 sis.. oeL, Sem. Tratnr Tel. ._.?.->.__por CrS 770 000 men
  sais, mais icxas ou vendo pelaALUGA-SE quarto pequeno a mó- melhor oferta o ap. 902 da Av

ça que trabalhe fora. Rua Gene-ICopacabana, 479.
rai Polidoro, 69, ao, 107. — CrS rÃTiTrÍATE oW-Tn y- ¦;—-OiYin V'* AIUGA-SE — Rua Gomes Carneiro,'118, ap. 701 - Com 2 sala, 2ALUGO - Quarto frente, areia-
po, 

linda vista, a moça que tra
balhe fora. Alugo outro de fun
dos, Independente. Voluntários
da Pátria, I, ap. 803, esq. Praia

oíatogo.

ZONA SUL
GLÓRIA - S. TERESA
ALUGA-SE vaga para rapaz, en
apartamento - R. Benjamim Cons
tant, 34, ap. 201.

ALUGA-SE 1 quarto mobiilado.
Rua Frei Caneca 256, c| 12.
ALUGA-SE ap. cl sala, 2 quartos,
cozinha e banheiro. Av. Beira
Mar 454, ap. 12. Chave» no ap.
21.
ALUGA-SE qt. ind., p| homem,
Lad. Livramento 16-A, tárreo.
60 mil. Ver local c| Baiano.

ALÜGA-SE urn quarto mobiliado
para um senhor de respeito que
trabalhe fora. Tratar na Av. Hen-
rique V-!adarc: n. 35-705.
ALUGO quarto mcb., casal tra-
lhe fora, pede cozinhar, casa fa-
n-.ilia. R. Didimo n. 3 — Centro
-Esq. com R. do Senado.
ALUGA-SE — Ap.' la. locação -
Centro, Rua Irineu Marinho, 30-
303. Frento Rádio Globo. Chaves

, c| porteiro. Tratar Rua SaniHot
Dantas, 117-839.
ALUGO quarto. R. Livramento n.
209. Sr. Rafael, c/ 3 meses de-
pótito.
ALUGA-SE um quarto bom na Rua
André Cavalcanti n. 173, casa 13.
ALUGA-5E quarto para cavalhel-
ro na Rua do Riachuelo n. .230
— 1.° andar — Frente ao Bairro
da Fátima.

ALUGO ótima vaga de conforto
e scssêgo, sr. oü rapar que trab.
fora, Rua Washington Luís n. 50,
i_.-__50.-L — Cruz Vermelha.
ALUGA-SE um quarto ns Rua
Marques de _Pombal_ 12.
APARTAMENTO Cinel3nd7a7~Ãiu".
go R. Sen. Dantas 19 para resi.
dência ou escritório ou comercio
com sala grande, quarto, banh.
completo em côr, coz. área com
tanque com porteiro Damlão —
Fone: 36-6190.
BAIRRO DE FÁTIMA - Aluga-se
em l.a locação o apartamento
S-101. Rua Cardeal D. Sebastião
Leme, 67. Chaves no local, Tra
tar RIBEIRO - 22-8298.

ALUGA-SE - Ap. c| afnteco de
3 quartos, sala, banheiro e cozi-
nha na Rua Bernardino dos San-
'os n.o 21 ap. i. 301. Telefone:
52-3170 — Santa Teresa — Curve,
lo.
APARTAMENTO pequeno. Crí ..
200 000. Rua Santo Amaro, 175.
Chaves na Rua Santa Cristina n
4, Paulo, (Largo da Glória).
APARTAMENTO - 2 quãrtosTlí
la etc. Cr$ 250 000. Rua Santa
Cristina n. ., Paulo. (Largo da
Glória).
ALUGA-SE ólimo quarto de fren-
te. Santo Amaro n. 5, ep. 1 001.— Gloria.
ALUGA-SE vaga a moças que tra"-
balhem fora, com direitos ¦— 25
mil — Rua Benjamln Constant n,
26 - Glória.
ALUGA-SE (por temporada) apar-
tamento mobiliado com garagem,
no Rua Barão de Guaratlba, 218,
ap. 301, 2 qts.. sala, living, dep.
empregada, WC e área. Aluquel:
NCr$ 800,00 - lnf.: 42-0829.
Glória.

ALUGA-SE por £ meses na Rua
oijyeira Martins apartamento mo-
bihado com telefone, geladeira e
televisão; saleta, sala, 3 quartos,varandas, copa etc, edificio em
centro de grande área. Cr$ 580
mil e mais as faxas. Tratar tel
26-7813.
ALUGA-SE ap. de 2 quartos, sa-
^, saleta, copa-cozinha e depen-
dencias completas de empregada.-Ver na Rua Paissandu, 156, ap.
1 205. Chaves com o porteiro. —
Tratar com Paulo - Av. 13 deMaio, 44, 3,° andar.

,allTGA-Se ap. ó)0 R- Bent0 jjj;boa, 89, ç| sla., qto.-coni., banh.,
kit., NCrí 110,00. Tratar APSA.
Tv. Ouvidor, 32, 2.°, de 12/17
hs. Tel.: 52-5C07.
ALUGO vaga a rapaz, tem 3 jun-tos 30,00 metade de urn quar-to água corrente. Correia Dutra,
144, Paissandu, 272.
ALUGA-SE quarto para 2 rapazes
o vagas Crí 60 000 cada. Rua
P___________rnbro, 141, sobrado.
ALUGA-SE ap. coniugado pôrtemporada ou contrato. Rua Se-
nador Vergueiro. Tratar pelo tel
42-1357.

ALUGA-SE ótima ap, qt., sl. sep
demais dependências. * Vol. da

 -..-, —.Pátria, 371 - 407. Ver local.
™Tf>-,;-:- ^l lu ¦.-• 

""_, c' ,iinclua, quarto e fretar 26-8192 - Aluguel 230COLÉGIO no Flamengo necessi- banheiro de emoregada. Alu-1 mll,
ta urg. casa para se instalar E"_ 285 mil. Tratar tel.s ÃLÜGA^P „__.7--J,'____Í -,
temporária ou definitivamente. 126.0281 ou _46-7603 c! a Srta. \?e\.»-ffi$^TmTcos na%Vr,!Oferece participação 45-4038
Costa.
CATETE -"APARTAMENTOS ^
Rua Sto. Amaro, 29. Aiugam-se
aps. 703 e 707. Chaves _/ port
Sr. Geraldo. Tratar 46-2613.
DOIS RAPAZES alugam a lereei-
ro apartamento n-obillado com
todos os direitos - NCrí 60,00
— Flamengo — Rua Senador Ver-
gueiro n. 98-1 210.
EM CONFORTÁVEL ap. de todo
respeito e de poucas pessoas, alu-
ga-se quarto mobiliado a uma
senhora ou moça quo trabalhe
fora. Cr$ 120 000. Tel. 25-3121.
Marquês de Abrantes, perto do
DISCO.
FLAMENGO — Alugo ótimo ap,
805. R. Son. Verg. 174, c| sala,
2 qtos., dep. emp. etc. Ver cl
porteiro. Tol. 45-1006.

BAIRRO FÁTIMA - Aluga-se ap.
sala e qt. sep. e dep. Ver a
Rua Riachuelo 217, op. • 207, cl
port. ou tel. 52-8394.

ALUGA-SE uma casa na R. C
selhelro Zacarias n. 101 - Cen-
tro — Saúde.
ALUGA-SE uma casa grande pa-
ra família grande, junto da Pra-
ça Mauá. Aluguel de 250 mais
as taxas — Ver na Rua J6go da
Bola n. 79.
ALÜGA-SE apartamento conjug*-
do mobiliado com móveis novos,
marfim — Rua Santana, 73, ap.
403 — Mangue.
ALUGAM-SE quartos no Éstãciõ
para 60, 70 e 90 mil. Pintados
a óleo primeira locação. Rua São
Diniz n.° 12.
ALUGAM-SE quartos pi 50 c. 60
mil. Pode lav. e coz. Rua Viscon-
dessa de Pirassinunga n.° 69. Es-
tácio de Sa.

1AIRRO FÁTIMA - Aluga-se 1
vaga para rapaz, com todas as
refeições. Tratar_ 45-9086.
BAIRR'o"'DE FATIMÃ"~-"~ÂÍügã.
íe ap. 902 - Rua Tadeu Kosclus-
ko, 19, de sala e' qt. coni., «¦
leta, banh. e kitch. Chaves c/
porleiro. Tratar lowndes Sons
Pres. Vargas, 290 - Tel. 23-9525- CRECI 204.
CENTRO - Alugo ep. "de frente.
Quarto e sala seps., persianas
etc. NCrí 220,00. Rua Riachuelo
n.o 217, ap. 1 004. Chaves ci o
porteiro.

ALUGA-SE quarlo para casal. Rua
dos Arcos 82, c| 6, p| NCrí 75,00
(setenta^ e cinco cruzeiros novos),
cj 1 mês em depósito.
ALUGO casa de altos e banco, ser-
ve para moradia ou indústria, à
Rua Rego Barros 61, Iunto è Rua
da América. Tratar no local.
AVENIDA ERASMO BRAGA 255,
3.° andar, sala C do Coniunto
303 — Aluga-se. Informações a
Rua da Alfàndeaa, 81-A, 2.o an.
dar. Tol. 43-6710.
ALUGA-SE temporada apartamen-
to conjugado, com móveis, gela-
deira. Av. M-m de Sá 72, ap.
1 IM. Trafaf: 22.002.
AlUGO ap. Rua 20 da Abrilín.
28J702, de Bala, quarlo, cozinha
« banheiro confsrtáve.s, mobi-
liado. Var das 17 is 19h todos
o« dias. Não lnf. na portaria,
»6 csm o próprio.

CENTRO - Aluga-se o fino
412 fundos, sito a Rua

Marques de Pombal, 172 - C|
sala e quarto coni., banh., cozi-
ha. Aluguel Crí 180 000 mais'ta-
xas. Ver local. Chaves c| porleiroTratar Palmarei Administradora
de Imóveis Ltda. Av. Graça Ara-
nha, 226 - ll.o andar sl l' 110112Tel. 22-6048, 32-6556 e 52^5239.
CENTRO — Aluga-se ap. peã
Telofone 52-6208.

ALUGA-SE ap. 701 R. Benjamim
Constant, 104 com sl., 2 quarlos,
coz., banh., dep. emp., área serv.
de frenle. Tratar APSA. Tv. Ouvi-
dor, 32, 2.°, de 12/17 hs. - Tel.
52-5007.
ALUGA-SE vaga a duas moças
cern mil cada, com tudo. Ruo
Ben.amlm Constant, 121, aparta-
mento 203.
ALUGA-SE Rua Cândido Mendes
n. 173 - ap. 601, fte. sala
qto., banh. compl. e kitch. -
Chav. port. Trat. IGAB. - T.
Otoni n. 72 - 23-1915 - CRECI
183.
GLORIA — Vagas para moças
— Aluga-se com direito a la-
var e cozinhar — CrS 35 000

Rua Santa Cristina n. 59.

CENTRO - Praça Paria - Aluga
se quarto a cavalheiro Crí,...
80 000. Tel.: 42-1371.
CENTRO — Aluga-so vaga para
rapaz casa de família. Rua do
Resende, 21, ap. 601. — Telefo-
ne 52-0024.
CENTRO - Aluga-se ap. 703, R.
do Resenda, 99, sla., qto., ba-
nheiro' e cozinha. Chaves d o
porteiro. Tr.lt>r Teófilo Otdni n.
72. Tel. 23-1915.
CENTRO '—.• Ajuga-se, Ladeira do
Faria, -48, prédio 3 pavimentos
servindo para cômodos obras por
centa do inquilino. Aceito pro*
postas. 23-4602.

ALUGAM-SE 2 quartos, um d*
frente a casal s| filhos ou a ra.
pazes_ que trabalhem fera, com
referências. Tratar com Sr. Antô-
nio, Rua Correia Vasques, 28 —
EsÜtín.
ALUGA-SE ótimo ap. n. 606 sito
a Rua Vinte de Abril n. 28 fun-
dos. C| 1 sala, 2 qtos., banh.,
cozinha, pintura nova — Aluguel
250 000 mais taxas. Ver local cha-
ves cl porteiro. Tratar Palmares
Administradora de Imóveis Ltda.
Av. Graça Aranha, 226 i 1 1101
11112 - Tel. 22-6048 - 52-5239
- 32-6556.
ALUGA-SE qt. e sala. Rua do
Riachuelo, 148(1003. Choves com
porteiro. Tratar 27-2650 d. úteis,
7_às 12, 14 as 19 horas.
ALUGA-SE ap. 507 

'com 
2 sa-

las, 2 quartos, sep., banheiro
compl., cozinha, sinteco, ideai
para república de funcionárias -
Preço de 367 500 mais taxas.
Chaves ap. 1 306 - Rua Carlos
de Carvalho n. 00.
ALUGA-SE um bom qto, c~mo-
veis a moças que trab. f. uma
45, duas 60 - P, coz. e lavar
t- Não falta água — Rua do Se-
nado n. 231-A - ap. 3.

CENTRO - Aluga-ae ap. 402,
Av. Mem de Sá, 189. Ver no lo-
cal. Tratar c| D.? Renata. Av. Epi-
tácio Pessoa, 2 010. Tel. 26-0623.
CRECI 202.
CENTRO 

—- 
Rua do Resenda n>

99. Alugamos o apartamento n.
603, do quarto-sala • demais de-
pendências. Aluguel: NCrí 190,
(cento • noveiita cruzeiros novos)
a mais taxas. Chavas na porta-
ria. Tralar na Rua Buenos Alras
rr. 247, sobrado, com Sr. Adal-
betle. Telefone 43-0586.
CENTRO — Aluga-se ap. quarto e
sala conjugado .. Rua 20 de
Abril, 6, ap. 703 - Ver das 8
às 12 horas. lnf. 42-5248 de
2.a a 6a.-feiro, das 12 is 19 ho
ras.

GLORIA - Aluga-se o ap. S 103
na R. Cândido Mendes, 253, com
sala, quarto, saleta, banh., coz.,
área serviço c| tanque, arm. em
butidos. Aluguel NCrí 260,00. -
Chaves na portaria. Tratar no Ban*
co Ultramarino Brasileiro S.A. -
Praça Pio X, 119.

ALUGA-SE quarto para senhor -
pedem-se referencias. Bento Lis.
boa, 178, c| 3.

ínc G0, R* Marque Macedo, ap.
405, sala, quarto, banheiro, cozi-
nha. Tratar 27-9357. Crí 250.
ALUGA-SE um quarto mobiliado
a um casal ou senhor que tra-
balhe fora. Rua Pedro Américo,
64, ap. 201.

.A7U(.?*.ífi* Pl 3 m°.*>!- Tratar
tel. 45-3321 e 1 vaga p| rapaz,
na. Rua;Ped.ro;;Améf|co; 135.
ÃJWÔA-SE Rua Sanfo~'Ãmarõ~.
196, ap. 310, sala, qto., coz.
dop. Chav. port. Trat. IGAB. T.
Otoni, 72, 23-1915 - CRECI
loj.

GLORIA — Apartamento 3 qts. c
sala amplos, varanda fechada e
depend. Rui Cândido Mendes n.°
3591103. Tratar: R. México, 158,
s! 603, das 10 Js 12 ou 17 às
I9<hõ'rasi
GLORIA — AiutKt-ie ap. com sa-
Ia e quarto separados, ao I, Ho-
tel Gloria, cozinha, banheiro, cj
telefone. Pres» Crí 300 000, ap,
412. Tratar na Rua do Russel,
496, com o porteiro.
GLORIA - RUA HERMENEGILDO
DE BARROS n. 8, ap. 805. Fren-
te, sala e quarto conj., sinteco,
banh. completo, coz. c| fogão.
Chaves c. perteiro. ADMINISTRA-
DORA NACIONAL. Av. Pres. An-
tenio Carlos, 615, 2.° pav. Tel
42-1314.
GLORIA — Alugam-se quartos
para casal — 80,00 e solteiro
50,00, c| roupa do cama, telefo-
ne, banhos quentes e fries. Rua
Hermenegildo de Barros, 67.

CENTRO — Alugo quarto indepen-
dente. 60 mil. Barão de São Fé-

179. Tel. 37-8408.

ALUGA-SE ap. 1024, R. Taylor,
31, c| sola, qto. coniugado, banh.
kit. iratar APSA. Tv. Ouvidor,
32, 2.0, de 12/17 hs. Tel. 52-5007.
ALUGA-SE um quarto, Rua Mala
-ic_eí['__-_.0-_Js__!____de Sá.
ÃLÜGA-SE 1 quarto míbiliadcTpl
casal ou 2 moças. Av. Pres.
Vargas, 2 007,_ap, 1 301.

^G^.~lP- -*13' 
"R-i'da.--:lapí;

120, c| sla. e qto.' conj., banh.,
coz. Tratar na APSA. Tv. Ouvidor.
.32. 2.Q, de 12/17 hs. Tel. 52-500.7
ALUGO, R. Sousa Neves, 30, ap.
301, sala, varanda, Ires quartos,
banheiro' cozinha, área, Crí 280,
tratar 27-9357 - Estácio.
ALUGA-SE ampla sala frente, a
casal, 3 moças, 3 rapazes, refe-
rência, t.' direito. Resende, 21,
ap. 402.

CENTRO — Aluga-se um quarto
mobiliado com entrada Indepen-
dente a um sr. df! re:ponsabilÍ-
dade em cas» de família. Tratar
pelo telefone 52-0679, depois das
10 horas.
CENTRO — Aluga-se em ap.
quarto c| móveis, para dois ra-
pazes. Av. Henrique Valadares,
35, ap. 305. Pedem-se referências.
CENTRO - Alugam-se 2 quartos
pj casal s| filhos, pl lavar e co-
zinhar. Sua Barão de São Félix
n._ 159. Tratar cl Sr.__LÍno.
CENTRO — Aluga-se. uma casa,
com 3 quartos, 2 salas, cozinha,
banheiro e um grande terraço.
Ladeira do Faria 13. Das 9 h às
12 h. ,
CENTRO - Sala, banheiro, kitch,
frente, sinteco. 130 mensal mais
encargos. Dr. Simão — 42-3836.

GLORIA - Alugamos ap. 305 da
Rua Ccnde laie, 22, c| sala e
quarto coniugado, banheiro e kit.
Chaves com o porteiro. Tratar na
PREDIL IMÓVEIS LTDA. - Rua
México, 119 - 16.° andar, grupo
I 603 [6.

ALUGA-SE Praia do Flamengo,
98, ap. 701, fte.. sala, 3 qls.!garagem e dep. Chav. pert. -
Trat. IGAB, T. Otoni, 72. tel
23-1915-,-— /cRECI^iag'*^'' 

_ALUGA-SE Largo do" Machado,
29, ap. 827, sala, qto., dep. -
Cnav. port. Trat. IGAB. T. Oto-
nl,.72,:i23-1915.^-/ÇRECl-"lB3.;
ALUGÀSE Al,e- Tamandaré, 4Í,
?p-. VÂ.1'°- b8nh-. kitch. -
T™*_vJS.Ao: T- °'oni, 72, 23-1915—_CRECI 183.
ALUGA-SE excelente 

"apTT 
frente

Pl Praça L. Machado, 11, ap.
1 102. Saln, salela, 3 amplos
quartos e demais depends. eom-
pletas. Choves t Informações na
portaria.
ALUGXSE^a"^rw._RjrBÍrb;_a7
300, ap. 502. Sala, 3 qtos., hall,
banheiro, cozinha, 2 jard. de Inverno, área com tanque e dep.
empregada. Alug. Crí 500 000'.
Chaves na portaria. Tratar na Rua
t r1*;*.4'' à'loia ~ <-IPA S/A.
h [•Jií_h^_y_s___2_____?s-
ÀLUGA-SE na Rua dò Catete,,214
s/loja 211, hall, banheiro e co-
zinha. Chaves na CIPA S/A -

22Ua8,^XeC02248'44,VIOÍ'-TeWOn"

FLAMENGO — Alugamos ap. mo-
biliado, de qto. e sala sep., coz.,
bnnh., área, na Rua Buarque de
Macedo, 61, ap. 805. Chaves ap.
604. Tratar Imobiliária Sagres
Ltda. Preço 260 000. Largo da Ca-
rioca, 5, salas 401/2. Tel. 42-0072.
FLAMENGO - Alugo quarlo gr.
mobil. a moça ou senhora de
trato, c' referencias. 45-9721,

Lourdes — Chaves com porteiro
p. favor - CRECI 763 - Ver
no local.
ALUGA-SE um bom quarto, em
casa de familia, a rapaz soltei-
rp ou moça solteira que traba-
lhe fora. Tratar à Rua Professor
Eurico Rabelo, 215, casa 6 - Ma-
racanã.
A\UGP 8lP- -érrecTTrenleTTqs.,
sala, banh., coz., deps. emprega
da. Chaves ap. 201 - Rua la
ran.oiras, 343.
ALUGA-SE na Rua Cardoso Ju-
nior n. 76-B - casa do fte., c|
2 pavtos., 4 qts., sala . sale-
Ja e demais deps. Chav. local.
Trat. IGAB - T. Otoni n. 72

23-1915 - CRECI 183.
ALUGA.SE Rua das Laranjeiras
n. 210, ap. 1 205 - sala, 3
qls., vaga na garagem e dep.— Chav. port. Trai. IGAB —
T. Otoni i|. 72. 23-1915. -
CRECI 183.
LARANJEIRAS - Alugs-se ãp.
303, Rua Estêves Júnior, 39, sa-
Ia, qt. separado, banh,, coz.,
irea c/ tanque e dep. emprec-a.
da. Chaves c/ porteiro. Tratar
Lowndes Sons. Pres. Varoas, 290

Tel. 23-9525 - CRECI" 204.
..,.._..,.„ ,, —i LARANJEIRAS' - Aluga._aT.it,
FLAMENGO - Alugamos ap. e/ 1412 da Rua Laranjeiras 210, cou _/ mobília tel., 2 qtos., sala, salão, 3 quartos, pintura novasaleta, coz., banh. em cor, gara- a plástico, em todas deps ba-
gem etc, pa Rua Marquês de nheiro azuleiado em côr até oAbrantes, 152, ap. 202. Ver hoje teto cem boxe. Grande area,
das 12 às 20 heras e tratar na çj tanque, deps. completas dé
Imobiliária Sagres Ltda. Largo da empregada, claro e indevassavel-
Carioca, 5, salas 401/2 - Tele- estacionamento. Chaves pert. —
fone 42-0072. Tratar com Sr. Elis pelo tel. —

23-3060, dias úteis. Aluguel Crí450,00.

lho ou meços nã Rua Ca
.l___o__SaJ.-:mão_p. 57_— Botafogo.
ALUGA-SE 

"ap. 'l026, 
Praia-de-.BÕ

tafogo, 340, d sala, quarto, ba-
nheiro, kitchnete. Aluguel Crí ..
190 000 mais taxas. Ver e tratar
com Eugênio Henriques, dia 5
domingo, no local.
ALUGA-SE vaga garagem. Guilher-
mina_Guinle,_29_ó;ó01._Cr$ 30 000.
ALUGÃ-SÈ 

"ap. 
301 da Rúa .Capi".

lao Salomão, 63. Tratar tel.
22-3313 - Dr. Luiz.
ALUGA-SE na Praia de Botafogo
356, ap. 218, ap. coniugado -
Tratar na Rua México 41, slloia.
Tels.: 22-8441 e 22-8155.
ALUGÀ-SE Rua" Bambina 49, casa ALUGO ..-"7_"iT~-?- T"
2, com telefone. • ALVGO ap., sala, 3 quartos

ALUGO ap. 2 qts., 2 
"sis., 

ocl.,1^
tel; e TV. Temp. 3 a 6 meses! 

~

Çrí 550 e taxas. Anita Garibaldi
42, ap. 703. Tc!.: 36-3443.

quartos, dependência de empre-
gada. Contrato de 2 anos com,..,,,.... ,
linda vista. InformaçSes e chaves ARP0AD0R
com porteiro. ' 

ALUGA-SE ap. c/ ou s/ moveis
quarto, sala c dep. Procurar d
porte,ro. R. Figueiredo Magalhães
n. 741-308.

ALUGO ap. mobiliado até 1 ano
com tudo, de q. s. b. coz. gel.
eletrola etc. Trav. Anqrense, 14-
1 005, frente pj Av. Ccp. 730.
ALUGA-SE temp. ap. mob., óti-
mo local. Rua. Sta. Clara. Tcl.
57-8993.

Casal som filhos
olur;a um quarlo mobiliado parauma meça que trabalho fora.
Tratar no local. Ver Rua Fran-
cisco Otaviano, 1381403 - Co-pacabana'.

30. _
Barata Ribeiro,

ALUGA-SE ótimo ap. entradí
grande sala, amplo qt., banhei
ro compl. com box, copa-còzi".
nha, armários embutidos, qt. em-
pregada, comercial e depend.
completas. Rua Raul Pompéia,
186 ap. 802 - Posto 6 - Cha-
ves no 802 ou porteiro.

r APARTAMEN IO temporada. Alu'.
go o meu luxuoso, com tele
ne, ricamente mcb. e belíssima
decoração. Tudo novo e de fron

ALUGA-SE ótimo ap. com qt. e
sala separados, banheiro e cjzi-
nha. Ver cem o porteiro à Rua
Barata Ribeiro, 450, ap. 309 a
Iratar pelo tel. 22-1674.
ALUGA-SE apart. de frente, mo-
bil., quarto, sala c' gelad. vaga
garag. Aluguel 300 pr. temper.
6 meses — Domingos Ferreira,
125-1209 — Chaves c[ perteiro.

BOTAFOGO - Vaga para moça
distinta que trabalhe fora, em
casa de família mineira. Tratar
26-1667.

FLAMENGO - Aluga-se ap. 605.
Rua Silveira Martins, 146, sala,
quarto, banh., coz., área de ser-
ylçp.77Chaves portaria.

LARANJEIRAS - Aluga-se o apt.
C-07 duplex e| garagem na Rua
Pref. Ortiz Mznloiro, 276, cha-
ves cj perteiro. Tol.: 42-3373.

FLAMENGO, em l.a locação -
Aluga-se magnífico ap. de sala, 
2 quartos, banheiro, cozinha, área, LARANJEIRAS — Aluga-se quar-de serviço e dependências cem- to pl casal ou rapazes." Tratar tel
pletas de empregada. Visitas no 57-3970 das 8 às 12 hora
local c| porteiro, na Rua Mar- iãsãíj— 
quês de Abrantes, 118, ap. 503
e informações na Travessa do Ou-
vidor, 2), s|_603 -Jel. 42-0454.
FLAMENGO" -"Ãluga-se o ap.
101 da Rua Ferreira Viana n.
16, de sala e qto. sep., banh.
coz. — Chaves na portaria e
tratar na Rua Sete de Setembro

58, 2.o - Tel. 52-6065
FIADOR??? Ótimas referencias. -
Resolvo na hora. Pça. Tiradentes,
Rua Imperatriz Leopoldina, fi sl.
404 - 52-2060 R-70.
FLAMENGO - Aluga-se na Rua
Conde de Baependi, 34, o ap.
801, de fronte com 2 saias, 3
quartos, cozinha, banheiro, dep.
de empregada, área e vaga de
garagem — Ver no local » tratar
pelo Tel.: 32-8766.

ALUGA.SE na Rua Catete, 310,
ap. 411, frente,, saleta, quarto,kitchnette, sinteco, 200 000 mais
taxas, 3 meses depósito. Chaves
c| porteiro. Tralar dia 6 no local.

GLÓRIA - Aluga-se um quarlo
mobiliado t 3 rapazes que traba-
lhem fora, com referências. —
Conde Laje, 68, ap. 505.
GLORIA — Aluga-se ap. 407 da
Rua Santo Amaro, 184, de sala e
quarlo separados. Banho comple-
to e kitch. 160 mil mais taxas.
Chnves com porteiro — Tratar:
57-9191.
ÓTIMO ap. 402 R, Cândido M*n"
des 359 (antigo n.o 99), c| 3
qts., gde. :ala, deps. empr., va-
randa - NCrí 340,00 e txs. Ver
com porteiro.

QUARTOS para família. Alugam-
se. Rua Santa Cristina, 4.— Lar-
go da Glória —_ Paulo.
SANTA TERESA - Aluga-se':Vpí
de 2_quartos, sala, cozinha e de-
pendências na Rua Joaquim Mur-
tinho n.o 530 ap. 4, por NCrí
250,00. Tratar na Rua l.o de Mar-
ço n.° 29.

CENTRO - Aluga-se Rua Evaris
to da Veiga 41, ep. 807, com 2
quartos, sala, banheiro e cozinha,
servindo para escritório ou con-
sultório. Chaves com porteiro.
Tratar R. Alfândega 111-A, t
304. 23-3382. Creci 770.
CENTRO - R. Vinte Abril 8, ap.
1 002 — Aluga-se sl. e quarlo.
250 000 mais taxai.'Ver com ze-
lador.

SANTA TERESA - Crí 195MÕ,
aluga-se casa e| 3 qts., 

- 2 sis.
b., coz;, varanda, quintal. R. Dr!
JuhoOtcni 278. Tel.: 28-2226.
SANTA 

"TERESA 
- Àíugá-ía 

"u-

sa com dois quartos, duas sa-
ias a quintal - Rua Paulo deAzevedo n. 72, fora da area
de enchentes e desabamentos -
Telefone 42-0674.
SANTA 

"TERESA 
¦ -"Aluga-se 

"~na

Rua Eliseu Visconti n. 202 -
ap. 301 - fte., sl., 3 qts. dep- Chav. ap. 202 - Trat. IGAB

Ç-RECI^T.' "772-23-'9'5-
SANTA 1ERESA - Aluga-se naLad. Santa Teresa n. 15„ ap. 2.°
andar, com sala a quarto. Chaves
u>li-£c- e_.-.ra,i"' na ADM. FLU-
MINENSE S.A., na Rua do Ro-sino, 129. Tel. 52-8281.'

ALUGO - Ap. 504 da Rua São
Salvador, 84 com sala, 3 quartos,area com tanque a dependen-
_'?ÍrS_ ?mP"*gada. Aluguel Crí
450 000. Ver com porteiro e Ira-
tar Trav. do Paço 23 s| 301.
ÃLUGA-SE - R.a Mã7qü"ês"~dè
Abrantes, 16 ap. 204, sala, qt.,dependências. Chav. porl. Trat.
IGAB. T. Otoni, 72 - Telefone;
23-1915. CRECI 183,

FLAMENGO - R. Senador Ver-
gueiro, 98,'aluga-se o ap.'805, c]
vista pj a Rua — sala, coz;, ba-
nheiro — Falar cj porteiro.
FLAMENGO — Aluga-se quarta em
apart. frente praia, a 1 ou 2 ca-
valheiros, boas referências. Tel.t
45-9509.
FLAMENGO — Aluga-se na Rua
Machado de Aás.s, 30, apartamen-
to de frente, lado da sombra, c;m
grande sala, 3 amplos quartos,
copa, cozinha e demais depen-
dencias. Tratar pelo Tel. 25.2759.

LARANJEIRAS - Alugani.se va-
gas para mocas do responsabili-
dade. A partir de Crí 80 000.
Tel. 45-3172.

BOTAFOGO - Aluga-se ótimo
imóvel mebiliado (de fronte) na
Rua Marques de Olinda, 106, ap.
410, com sala, quarto, coz., ba-
nheiro e iardim inverno — Ver
no local e tratar Predial México
ltda. Rua México, 31, gr. 1 004
Tel._52-1549_e 22-8337.
BOTAFOGO
quarto de frente com" ou 

"sem 
mo-

bflia, moça ou senhora. Telefone
36-2657.

...-. --. de-
pendências, sinteco, arm. embu-
tidos, Rua Rep. do Peru, 136,
ap. 702. Ver pela manhã e do-
pois das 16 horas — Tratar tels
37-3060 - 37-2403.

te, qto. e :a.'a sep. R. Raul Pcm-
peia, 152, ap. 303. Pcsto 6.
ALUGA-SÊ no melhor pento-ótfmo ap. quart, sala erniugado mo-
bi hado ou neo. Ver Av. Copa-
cataria, 371, ap. 504 e 505. -
Chaves cem o perteiro. Tratar
Dr. Orlando, 34-6020.
ALUGA-SE ap. 809, Av. N. SCcpacabana, 542, c| sala, qto.,banh., kit., ároa c Itanque. Tra-
lar APSA. Tr. Ouvidor, 32. 2 o
de 12-17h. Tel. 52-5007.
ALUGA-SE ap. 406, R. FcíipITde
Oliveira, 19, c| sala, qto. sep.,
banh., coz., varanda. Mobiliado.
Tratar APSA. Tr. Ouvidor. 32 2 o
deJ2-17h. Tcl. 52-5007.
ALUGA-SE ap. 3Ò37R. Domingos
Ferreira, 219, c| sl.-qto. coni.,
ban., coz. Tratar APSA. Tr. Ou-

5250Ò732' 
2°' ^ líM7h- TeL:

ALUGAMOS -
668. ap. 303, sala, quarto, co.
nnhe mob., geladeira. Tral.r tel.
42-3330.
ALUGÀ-SE 

"D.p."À~da 
Rua ProfT

Gastão Baiana, 58, c| qto. o ba-
nheiro. Tratar APSA, Trav. ó_
Ouvidor, 32, 2.o, das 12 às 17
urV*'.^ -52-500*'- - Aluguel
NCr$ 80,00.
ALUGO ap. cem sala,-2 qts. sen-do 1 reversível, bar, dep, em-
pregado, mebiliado com luxo.
atapetado - utensilies, cama omesa. R. Ministro Viveircs de
Castro, 62, ap. 407, tel. 57-5438,
NCrí .500,00, mais'-taxas.
ALUGUEL - Apartamento ata-
pelado cem armários e telefcne
3 quartos, 2 banheiros, 3 livings- Sem moveis NCrS 753,00 mo-
binado NCrí 850,00. Ver e tra-
tar na Rua Ronald de Carvalho
n. 21, ap. 3*4, esquina da Ave-

FELIPE^15"''" 
C°m ° For,e:ro

AIUGA-5E. ap. 803 R. Paula Frei-'--', 6'' -I -ala, 4 qtos., varanda,
2 banh., coz., dep. emp., írca
c( tanque, garagem. Tratar APSA.
Tv Ouvidor, 32, 2.0, de 12-171,.
Tel. 52-5007.

ALUGUÉIS? - Àrraniamos casas,
ops., leias e fornecemos os mo-Meros fuderes da Guanabara,

ALUGA-SE apartamento mobilia"
ínA ^!a n° C,u,ar,° --P-t-das, NCrS , .— ,.„.„_„.„. _
300,00, Rua Joaquim Nabuco, 44,1 Rua- do, Rbséndo, 29, sala 1 103•:?.¦ 

£": ALUGUÉIS?, 
- FoTíocemos' .iüdc-ALU-UEl FIADOR com 6 imó- res irrecusáveis. Sclurão imedia

ta. Atondò-ià a qualquer hzra

BOTAFOGO/FLAMENGO - Alu-
ga-se ccnforlável ap. _l 1 salão,
2 quartos, cem armários embuti-
oos, 2 banheires seciais, cezinha
com armário embutido, área cn-vidraçada cem tanque e depen-
dencias de empregada completas
e garagem. Ver na Rua Senador
Vergueiro, 219, ap. 1 201 e tra-
tar na Imóvil Ltda. Av. Presi-
dente Vargas, 417-A - Grup-s
1 101/2. Tel. 43-8092. CREDI 517

veis — Irrecusável — Forneço
Praça Tiradentes n.e 9, sa|a, 802

~ ~ -lonto ao Cinema São José.

í™°..e.*cole7'siAlUGA-si- Wo mobiilado,".dir.
tel., a pessea que trabalhe fera.- Rua Santa Clara, 8 -702, esq,
Av. Atlântica.
ALUGA-SE um quarto para 2 mõ-
ças que trabalhem fora, em casa
de familia distinta, à Rua Car.
valho de Mcndcnça n. 24, ap.
1 202 — Ccpacabana.

LARANJEIRAS - Aluqa-se casa,
centro_ terreno, panorama bellssi
mo sôbre a Baía da Guanabara
3 quartos, 2 banheiros sociais,
living, sala de jantar, escritório,
copa, cozinha, lavanderia, depen
dências empregadas, telefcne, ga-ragem para 2 carros, água abun-
dante. Ver Rua Professor Mauri-
ti Santos, 151. Tratar pelo tele-
fone 45-5603.
LARANJEIRAS - Aluga-se ótimo
ap. na Rua Pinheiro Machado n.
51, ap. 401. Ver no local. Chaves
com Sr. Sindico. Aluguel: Crí
500 COO mais taxas. Tratar c/ pro-
prietário, tel. à noite: 57-5593,
d_e_dia,_CETEj£_93-0243. •
ÍÀRÂNJEÍRAS - ÁJugã"s7"cãs_
3 quartos, sala e dependências.
Rua Cardcso Júnior n. 2H. Te*
lefone 45-5592^
LARANJEIRAS - R"ua"""Estévcs7ir.
n. 62 - 302 - Alugo aparta-
mento de 2 salas, 3 qts., 2 ba-
nheiros e dependências. Ver cl

porteiro. 
LARANJEIRAS - Rua PirThêli-lía".
çnado. Alugo ap. l.a |0c., acab.
luxo: saião, 3 quartos c| arm.
emb., 2 banhs., demais dep. Vaga
garagem. Preço 7O0 mil mais ta

APARTAA',ENTO finamente mobi-
liado, c| tcl., gara-cm, sa!3-\ 3
q.. arm. emb., 2 TV, geladeira,tapetes, c rtinas, coz. e benh.
azuleio teto, a. serv. ampla, cia-

, - L°< 'rosco, tranqüilo. Ver tretar
BOTAFOGO - AIUsamcs7í.72Í0 x__i°_ 

Rii?7cior,0,,C,-_-l0 2' "V?-
da Rua Voluntários da PátriaVl 

2°f- Tel- 
f;3673 

Chaves sáb.
98 c| sala, 2 quartos, banheiro 1^™' 

pc'r° An,an'°-._ ¦
cozinha. Chaves com o porteiro.!APARTAMENTO GRANDE - Alu-
Tratar na PREDIL IMÓVEIS LTDA.'í1"'-0, <¦.* o=1uina, 4 quartos, 2 sa-- Rua México,'119 — 16.° an-|*"*?'l","-'' iardim da inverno, cepa,
dar.grupo . 60316. ccifnha, banheiro e doíjehdSrí-
BOTAFOGO - ^n-íaTn^irAÍ0/^0]"^ „%"& gmoças, csm tcdos os direitos,
em edifício novo. Ri-a Lauro
Muller 26, ap. 1305 (próximoao^Tunol Novo).
BOJAPOGO*-; Alugo, ap.-smobll.,1
3 qts. demais dependncias c/
tel., ar refrigerado. R. Humaitá,
243, ap. 501 - Tel. 26-1097.
BOTAFOGO - Aluga-se vaga pa-ra rapazes. Rua da Passagem, 48.
casa 7.
BOTAFOGO - Aluga-se ap. de
sala e qt. conj., banh. e coz., 220
mil e taxas. Ver R. Senador Ver-
gueiro, 203, ap. 822. Tratar Av.

52°5997nC°' 
13,,*°0* ~ f^-fone

702. Tol. 38-0268. Prcco NCrS
700,00, n-ais ta:-as.

Inclusivo domingos. Tcl. 49.5547.
ALUGO quarto grande, claro, c
vista p| floresta, cj sinteco,
senhora. Tratar Rua Barata R,
beiro, 93, ap. 301. Tininha.
ALUGO saleta e quarto coniu^.
banheiro e cozinha. Av. Atlãn-
lica, 928, ap. 605. Lemo. Tratar
Barda Ribeiro, Có, ap. 1203
ALUoA-SE temp. cu não, qto.
grande, i. inv., sala, feda _/ m--
veis, ge'a.3ira, TV, c/ tedo di-reito, p/ 1 cu 2 s-as. do resn.,•jerto praia, 1IU mil p/ môs. 

'R.
Da-, R-cha, 25/..05.
ALUGO ctimo c_.n|tinto 3 sala'
eni excelente r-difi.ic. Av. Ccrr'
cabana; 613/903. Chaves _nr> Í02
ALUGA^E"-"' Ap.f.en!o""c[ 

"sala,

3 qts., finamente mebiliado, tel.,
ad. Tel.: 26.6647,

ALÜGO 
"ap. 

127 — conl.'-naÍR.
Sá Ferreira n. 223 — Crí 170
mil mais lavas - \/er das 15 às
18 - Talofrme 57-726'.

ALUGA.SE tp. do sala, 2 quoí.Ics, na Av. Ccpacabana, 256, ai.'n'' — Chaves c-m r rt.-.';-
BONS HADOKE-i - Oí.ilçj , , _
i'.B*_,-i-'' ,-m '-da a Guanabara,
li. Alcindo Guanabara, 24, s] 702
Cinelãndia, -Tel, 42-2647.
BAIRRO PEIXOTO.'.'-.'Alugo lliti
do ap., sl., qt, sep., armários
embutidos, banh., coz. Ver Rua
Maestro Francisco Braga, 350, ap.
206, perteiro. Tratar seounda-fei.
ra, de 9 às 12h. 37-8609 - CRE-

BAIRRO PEIXOTO - Aluga-se aí".
c| sala, quarto, banheiro e cczi-
nha. NCrS 250,00. Tratar: Aires
Tel. 26-4587. - Rua Maestro Fran-
cisco Braga, 184, ap. 103. Chaves
cem o pcrlcira Amsrc
COPACABANA - Alugi ap. mo-'
biliado, para temperada. Sala, 2
quartos etc. Perto da praia. Tel.
36-2569.
COPACABANA - Rua Sá for",
reira, 138, ap. 705. Alugo ap,
c!e sala, quarta ccn;urcdrs, I. . h
e tenhoire. Ver no fecal c1 eo-
lader. Tralar na Av. Rio E.-cne-,
103, sela 203. Sr. Lúcio. Alu-uel
Crí 220 COO e rn-arec.

ALUGA-SE _ Rua BoíivarM'"esq' 
|Cepa, grupos 604 o 605 do f;

50 000. Av. N. S. Copacabana Tr^Tc.
n. 2C9/I02. ALUGA-SE ap. tipo casa, 2 salas,

3 quartes, banheiro, cozinha. Ver
na Rua General Barbcsa lima 45.
Tol. 37-9892, D. Nair.

ALUGA-SE ap. Sala, quarto, dep.
empr., área serviço. Tratar tel.
37-9778 — Copacabana. .

BOTAFOGO - Alugam-se, vagas
moças com direito a lavar

cozinhar. ¦ 40 mil cruzeiros. Rua
Fernandes Guimarães, casa 59
Telefone 26-5341.

FLAMENGO - Quarto aluna..»!"""'''';'"' •""•'•- /uu mu ma'S ta-rmriimw uuarto, aluga-se .as. Tratar ,e 44.2385i,- 1 .cnh?/a ou m?. ——-—— _í___i __

BOTAFOGO - Alugo ap. 2 q.,i., sala, dependências de em-
pregada. Voluntários da Pátria
n.o 264, ap. 701. Tratar 46-4994
BOTAFOGO - Aluga-so um 

"quar-

to independente, para uma se.
nhora. Palmeiras, 69, ap. 104.

com direitos, . _. ,„ „_, „„.-----.— ---_-.
ças.. Tratar à Rua Marquês de 1 _.AR.ANJ_,EIRA,SAl ... __ 1. nt -ta. AAjlrin P-*l_i »Abrantes n.o 26, ap. 704.
FLAMENGO - Alugo ap. sl., 3

ts., demais depend. R. Paiscan-
u, 46, ap. 802. Tel. 36-1878.

Chaves c| porteiro.
FLAMENGO - Aluga-se-para mô-
ças uma vaga e um quarto pe- _-._. __,_^_
queno na Rua Senador Vergueiro1 BOTAFOGO — URCA~ 2. _ a part amento 605.
FLAMENGO - AÍugo 

~2 
vagas

Aluga-se — R.
Mano Portela, 71, ap. 202, de
frente, c| 2 qts., sala e dep., ar-
mário embutido e sinteco. A'u-
guel 350 000 mais taxas. Tratar"ACIR" - ADMINISTRAÇÃO. -
Tcl. 32-9738. Chaves no ap. 301,
cl Sr. Luís.

ALUGA-SE uma vaga a moça quetrabalhe fora, Rua Senador Ver-
gueiro, 203, ap. 1 007. (Bas80 000 cruzeiros).
ALUGA.SE quarto para cavalheiro
ou senhora, Largo do Machado,
37, _! 76 - Vila dos Correios.
ALUGO apartamento a partir de
1.0 de abril. Preferência Flamen.
go ou Botafogo até Cr$ 400 000.Dou fiador idôneo. Telefonar pa-ra 45-9069, falar Capitão fie.
rcnides.
ALUGO um quarto mobiliado pa-ra 1 ou 2 pessoa Cr$ 60 mil -
casa de familia. Rua do Catete
92, casa 8.
ALUGO ap. 306 da R. Sto. Ama-
ro, 23 entr. sala, banh. Aluguel
loOOOO e taxas - Tratar Dr. Ar-
naldo - Rua Andradas, 96, s| 902

ChBves c| porteiro.
ALUGA-SE quarto grande pessoastrabalhem fora - Referências. R.
Senador Vergueiro, 243, ap. 202— Flamengo.
ALUGA-SE ou vende-se ap. saleta,
sala, qt. coz., banh., área ql. de
empr. Tratar 25-3240.

ALUGA-SE ap. 1 108, R. rTÍ
chuelo, 257, cl sala, qto., jard.
Inv., coz., banh. cómp., tanque.
Tratar APSA. Tr. Ouvidor, 32,
2^ de 12-17h. Tel. 52-5007.
ALUGUEIS? - FIADOR? - Dou
a V. S. c» melhores fiadores
da; Guanabara -r Irrecusáveis —
Fiadores com muitos milhões em -_..,..-» ., - ¦ - .
rmóvels a , ótimas referencias - <-tNTRO - Aluqo ap. de sala, 2
Eficiência e rapidez — Rua* Mé- c,,s- e dependências c| telefone
*!co n. 74 _ ralj ] 103. íe a.guns móveis. Aluguel: 300—fmjl e laxas com 2 meses de de-

li" E?!Jt°. Tra,"r .-gunda-feira. Tel.

CENTRO - Alugam-se 2 aps. na
Rua Riachuelo, 111, cl 11. Ver c
tratar no local corn^Sr^ Guintas.
CENTRO — Alugo bom aperfamen-
to com Iodos os móveis na Rua

.Joaquim Silva, 60, ap. 306 po-". dsndp ser visto a tratado no lo-~ ca!. -

ALUGO ap. de sala, quarto, de-
pend. Rua Buarque do Macedo,
25, apt. 801 - Tel.: 45-2606.
ALUGA-SE na Rua Senador Ver-
gueiro, 218, ap. 1 112, de sala, 2
quartos, com sinteco. Ver no Io-
cal, com o apontador Geraldo. -
Tratar na CIVIA - Tel.s 52-6166,
la. locação.

para moças ou senhoras de alto
gabarito em quarto com tel., ar
condicionado e televisão. Preço:
NCR$ 100,00, únicas inquilinas -
Tel.: 45-6211. Pedem-se referên.
cias. Tel.: dc 8 às 12 • de 19
às 21 horas.
FLAMENGO - Aluga-se otimo
quarto mobiliado, cem varanda,
casal que trabalhe fora. Rua Se-
nador Vergueiro, 128, ap. HO1- Tel.: 25-4919.

ALUGA-SE lindo ap. Praia de Bo-
tafogo, 2 quartos, 1 sala, saleta,
2 banheiros, grande área com
tanque, cezinha, tudo pintado do
novo, tudo espaçoso. Rua Vo-
lunlários da Pátria, 25 ap. 803.
Chaves com porteiro. Tratar Tra-
vessa do Ouvidor n. 4. Sr. Pinto.

FLAMENGO - Aluga-se aparta-
mento bem mobiliado, de frente,
quarto e sala separados, cezinha
e banheiro completo, área e WC
de empregada. Chaves com o por-
teiro. Av. Osvaldo Cruz, 90, ap.
905. - Tel. 36-7M7.
FLAMENGO - Aluga-se 1 ap
mobiliado c| telefone, cortinas -
tapetes, 1 salão, sala, 2 quartos
e dependências completas em-
pregada na Praia do Flamengo
n. 98, ap. 1 013 c| porteiro
FLAMENGO - Aluga-se ap. com
2 salas, 4 quartos, 2 banheiros so-
ciais, cozinha, quarto de empre-
gada, WC, área de serviço, vaga
de garagem e telefone. Visitas no
local c| porteiro à Rua Marquês
de Abrantes, 11 ap. 802 e infor-
mações à Travessa do Ouvidor. 21-' 603. Tel. 42-0454.

SANTA TERESA - Alugo casa
de sala, quarto, cozinha, banhei-
ro e area com tanque. Rua Mi.
guej_Resende n. 653.

CATETE - FLAMENGO
AlUGA-SÉTüm quarto~p| 2 rapa-
zes que trabalhem fora. R. Sil-veira Martins, 164, ap. 1003 -
Catete.

ALUGO - CENTRO - 25 0Õ07va-|:
. fiáa rapaz, casa família, mobi- 22-5595.liada, rcupa cema. Rua Machado
Coelho n. 112.

ATENÇÃO - Av7MenTde" Sá,"20,
esquina do Passeio'. Al. sobrado
ci 9 sis., 2 wc, coz., área, todo
wform., pint. óleo, multa ag.,
excelente pj pessea dinÂmica ex-
piorar com,, fim residencial, escr.,
ranch-n., péns. e cabeleireiro. Ins-
talação iá adiantada i. luvas.
52-4638, Patrakis.

AlUGA-SE Rua dos Inválidos".
196, • ap. 502, fte., qto. c| |.Inv., banh. e coz. Chav. port.Trat. IGAB, T. Otoni, 72, tel.
23-1915 - CRECI 183.

CENTRO - Alugo 1 quarto gran-
' Cr$ 50 000, ambos com direitos.

Rua do Propósito, 66, térreo -
Saúde.
CENTRO - Aluga-se ap. c| telafone, de sala, 2 qts., banh., coz.
etc, ns Rua Carlos Sampaio, 246,
ap. 403. Aluguel: 300 mil e ta-xas. Ver e| porteiro e tratar na

52V.'59970 °- 
,3*1*60' ~ Tel

B**"ÍP.,r Alus° -P- 303738
Rua Guilherme Marconi, 74, el
quarto a sala (conj.), banh. e kit.
ÍÍ.T?'••« chaves portaria. - Tratar
32-7323 - CRECI 382.

AIUGA-SE, Rua 20 de Abril, 8,
«p. 705 - saleta, qt„ banh., coz.
Chav. pert. Trat. IGAB - T. Oto-
nl, 72 - 23-1915 - CRECI 183.
ÃLUGA-SE Pça. João Pessoa, 

' "9,

ap. 806, fte., sala, qto., depend.
Chav. port. Trat. IGAB. T. Oto-' 72, 23-1915 - CRECI 183.

ALUGAM-SE vagas em quartomebiliado. a moças que traba-
lhem fora com café pela manhã
pode lavar, cem todos direitos.- Praia do Flamengo n. 164 —
1 103.
AIUGA-SE - Ãv. Osvaldo Crui,
apartamento com hall, três salas
(cend» uma ravorsival), varanda,
dois quartos e demais d.p.ndin.
cias. Inteiramente mobiilado, ta-
petas, certinas, ar condicionado
no- quarta principal e telefone.
Marcar entrevista para 45-3074.
Não se admite Intermediários
AlUGO quarto a casal, maças ou
rapazes. Rua Marquês de Paraná
n. 128, ap. 403.

ALUGO - NCr$ 24000 - Apt.
916 da Praia do Flamengo, 70 -
Quarto, sala, banhoiro e cozinha
Tratar c| o proprietário ;,o local.
ALUGO quarto p| 2 moças ou
vaga p 3 moças trabalhem fora.
ç| ramflia, única inquilina — Rua
5!n.*?,.li,bo-' •*, ap. 1 _ Tel.,
.í 5-6712.
ALUGO 1 vaga p| rapaz amplo
quarto, frente perto praia cl ou s|
refeições - Buarque de Macedo
32, ap. 102.

FLAMENGO - Alugamos ap. n.
503 da Rua Paissandu n. 139, c/
sala, 2 quartos, banheiro, cozi-
nha, dependências de empregada
c/ banheiro. Chaves com o por-
teiro. Tratar na PREDIL IMÓVEIS
ITDA. - Rua México, 119, 16.°
andar, grupo 1 603/6.

BOTAFOGO - Aluga-se, em edi-
flcio de censtrução recente, ma-;-
nifico. apartamento, pintado de

ALUGA-SE.um quarto p/ casal ou
2 moças. Tratar Rua Santa Clara
n. 308, ap. 207. - Copacabana.
AILTON aluga aps. mobiliados,
1, 2 e 3 quartos. Temperada lon-
ga ou curta. B. Ribeiro, 90, ap.
210. 57-1264 e 57-7599
AIUGA-SE temporada ap. mcb
multo conforto, 2 qls., 2 salas!
Tel. e garagem etc. Rep. do Peru,
216, ap. 602. - 37-1365.
AVENIDA ATLÂNTICA - Alu-
go apartamento do saía, 2 quar-los e demais dependências. Ver
no local, sábado e demíngo n.
752 — apartamento 501.
ALUGO vaga em ap. de rapa:

60 mll — Mobiliado, tcdos
o» dlreltrs - Barata Ribeiro, 200- ao. 602.
AlUGA-SE, l.a lecaçío, ap. de

. _.  __„ quarto e sala separades, banhei-
novo, andar alto e de frente, la-íro e cezinha azu!e|ados até o te-
do da sembra, érea de 150 m2.i'o, tanque, e sinteco — Rua Go-
Salão com 60 m2. 3 orandesimes Carneiro, 130. ap. 607
ciuartos, 2 banheires sociais _.
demais dependências. Vaga priva-tiva na garagem. Aluguel NCrS
700,00 mais taxas. Rua Voluntá
ries da Pátria, 220, ap. 701. Cha
vos na portaria. Tratar no Banco
Mercantil de Niterói — Srs. Er-
nesto ou Lemes.
BOTAFOGO - Aluga-se conjuga-
do grande, banheiro, kitchnete —
Praia de Botafogo, 356, ap. 751
- Aluguel 170 000 e taxas. Ver
ç tra tar hoje na portaria.
BOTAFOGO - Aluga-se 

"quarto "p|

rapaz cernerciário ci cu s| refei-
çôes, único inquilino em casa de

aí i/r a >'. 7*.—-X-, —:--- familia. Rua São Clemente, 103,ALUGA-SE - Sao Clemente 58 c1 7. ao 101ap. ?04, 3 quartos, mobiliado, Sn^í^rT—.: ír_ ipinlado, geladeira, telefcne etc , .,OGO 
~ Em lmda cas- c!

Preço NCr$ 850,00, livres lnf" i Aluga-se quarto indep. a uma
46-6845 - 26-3811 com o pnr.' 

sfa- _______\ '"1- Tel. 46-6675.

ALUGA-SE um 'quarto a um se
nhor de respeito que trabalhe
fora. R. Voluntários da Pátria n.°
I ap. 316.
APARTAMENTO - Aluga.seT~de
numero 203, da Rua Barão deMacaubas, 21 - Botafogo. Quar-
to, sala, saleta, cozinha, banhei-
ro social, e de empregadas. Cha-
ves c mais informações nos apar.ta mentos 201 e 202
ALUGO ap. 2 sis., quarto, do-
pendências na Rua Lauro Mui-
ler n. 26 - ep. 503 - Chaves
cem porteiro.
ALUGO Praia Botafogo 340 ap.
214, s„ q., conj. Chav. pert.Trat. Palmares Imcb. Graça Ara-
nha 226, ll.o. Te|. 32.4554,

FIAMENGO - Aluga-se ótima a
confortável casa com 2 pavtos.
e garagem, na Rua Dois de De*
zembro n. .9. Chaves no ap. n.
206 do mesmo local.

ALUGA-SE na Rua Sâo Clemente
127, apartamento 402 frente, sa
Ia, 2 quartos, banheiro em côr,
area com tanque e dependÊn
cias empregada, peças amplas,
recem-pintado e sinteco. Aluguel
300 mil mais taxas, chaves na
portaria, tratar na Imobiliária
Zrrtaeb, Rua Alfândega 81-A l.o
andar.

BOTAFOGO" - Alugam-se 2 oli-
mas vagas a rapazes. Exigem-se
referencias. Praia de Botafogo —
Tel.: 32-3944

Alu-uel: NCr$ 300,00. Tratar Tel.
57-9133 - Visitas das 12 às 15
heras.
ALUGA-SE ótimo quarto mob. r.
de cama, direito a tel., caia de
família, a sr. sendo único in-
quilinoL Inf^ 57-5832. _
ALUGA-SE confortável pequeno
quarto a rapaz ou senhor que
tyba^he fera. Tel. 36-3193.
APARTAMENTO, s| conju.T-vltrT-
ficado, 180 mil. Barata Ribeiro,
200|1128, Ver no Iccal das 8 ãs
12h. ou tel. 31-3470 - Dr. Car-
rilho.
ALUGO — Temporada curta ou
longa ap. mob., 2 salas, 1 qto.,
dep. empreg., arm. emb., tel.,
louças, panelas etc. 57-3225.

ALUGAM-SE dois apartamentos,
um per andar, 2 salas, 3 qls.,2 banheiros, garagem. Luxo, a
óleo, cj sinteci. Rua General
Barbosa Lima, 95, aps. 101
102. Tel. 37-9892, D. Nair. -
A_partlr _de_sequnda-feira.
ALUGA-SE R. Belfort" Roxo,. 146.
ap. 202, fte., c| 2 sis., 4 qts., 2
banhs. sociais, garagem e dap.
Chav. Iccal. Trat. IGAB, T. Otoni,
72, 23-1915_- CRECI 183.
AVENIDA ÃTLANTICA~4 Ó22~
Alugo ap. 1 001 c| 3 salas, 3
qts., ¦ dep. completas, 2 banhs.
seciais . tel.t Luxuosamente mo-
biliado. Ver no. local e tratar
n-> Laroo de S. Francisco 26 qr
1315, das líliSOm às IBh c| Dr
Jrsé. Aluguel NCr$ 800 mais ta
xas.
ALUGO — Ap. sala c quarto se"
paredes, jardim inverno, cozinha
c-m Nautilus, banheiro com b;x. .,_¦_.._¦ .„.-„„_.•
2.0 000v. Sossego de sitio, água CCPACADÃNÃdemais fre_(-ij[«*«.:m_ r.:*-!,-.,. m ^rM^MUANA

CC;jACAB/NA - Hua Raimundo
Ccrrcia, 60, tp. 303 - Alugo
ap. de sela, quarto c^njusatírs,
pequena cezinha e banhoiro. Ver
no local czm o ze!ad:r. T-ülar
na Av. Rio Brinco, 108, sala
203. Sr. Lúcio. Aluguol Cr$ 220
mi! e encargos.
COPACABANA - Alugo ao. de
sala e qlo. separades, frenle.
- Prcco de CrS 300 mil. Tel.i
27-5C00.
COPACABANA - Ap. m^b. cem
tol. e gel. Alugo ap. fio. andar
alto, claro, indev., fodo mobilia-
do, 2 qts., 2 sis., 2 var., c=z.,
banh. ccmpl., qt. e banh. empr.
área c] tq. etc, pintado. Bar. Rib.
Posto 2. Tr. Graça Aranha, 174
7.°, das 9 às 12 heras.
COPACABANA - Alugo om Ed.
novo, à Av. Prado Jr., 297, ap.
802, do fr., 4 aps. p/ and., c/
ampla sl. e r.t. sop., j. inv., ót.
banh., kitch. c/ sinteco. Al. NCrS
220 e taxas. Ch. c/ pert. Tratar
c/ prepr. Av. Rio Branco, 108, s/"01 - Tcl. £2.5137.
COPACARANA - Sala, dois quarTlos. Barata Ribeiro, 669/303. -
Aluguel_500 mil.
COPACABANA" ¦-. Alugámos» Ba-
rata Ribeiro n. 503, ap. 204 c|
st., 2 qts., deo. Chaves p.rtei-

Tratar CIVIA - 52-8166.
COPACABANA - CrS 220 C0Õ
mais ta::as, conjugado grande
cem caixa de água privativa e
mebiliado. Rua Barata Ribeiro,
418, ap. 615 — Ver com o por.tciro_Ac.r:_:no.
COPACABANA - Alura-:e um
quarto grande. Tcl. 37-2441.

demais frcsqulssima. Djalma 
"ul-

rich 229 ao. 910. Ver porleiro.Tralar 42-9748. _
AlUGO — Uma vaga _~~môças C7s
45 000. Rua Gustavo Sampaio 520
ap. 801 - Leme,
ALUGA.SE — Quarto para pesseade responsabilidade, único injui-
lino. Rua Anita Garibaldi n. 14ap. 202.
ADMINISTRADORA IMOB L. H'-* Alugo sala e qt. mob. gela-deira. Av. Ccpacabana 1 1501317,
chave 306. Tr. Gonç. Dias 84Í602
Tel.: 52^0982. CRECI ó36.__
ALUGO - Ap. mobiliadoTCopã:
cabana p| temporada. Tratar tel.
26-4850.

BOTAFOGO - Aluga-se ap. 104
Praia Botafogo, 154, de sala e
qt. con|., kit., banh. Chaves e
tralar Lowndes Sons. Pres. Var.
gas, 290 - CRECI 204 - Tel.
23-9525.
BOTAFOGO - Aluga-se ap. 905,
Rua Gen. Góis Monteiro, 156 -
Sala, qt. conj., banh. e coz. —
Chaves c/ porteiro. Tratar lown-
des Sons. Pres. Vargas, 290 -
Tel. 23-9525 - CRECI 204. -

BOTAFOGO - Aluga-se à Rua S.
Clemente, 98, o ap. 801, de 2
qts., sala, coz., banh., área e dep.
empr. Ver c| port. Tratar telefo-
ne 43-7912 - ADM. ORION.

FLAMENGO - Cruz Lima, 33-101.
Alcio apartamento, 3 quartos,

ar con licionado, 2 banheiros so-
ciais, '.' salas, cozinha etc Tel.
37-9415. ,

ALUGO apt. 709 - Buarque de"
Macedo, 36, tel.: 25-6212.
BUARQUE DE MACEDO," 08 -
Amplo salão para fins comer
ciais, coni. 203. Chaves porleiro,
_rata_ri_CIV|^ S. A.
CATETE - Aiugo ap. de sala,
qt., banheiro, cozinha e área com
tanque. Ver na Rua Pedro Amé
rico 560, 180 mil e taxas. Te
lefonar depois de ver. Tei.: ....
36-0328.

APARTAMENTO - Centro - Alu-
oa-ae, R. Andrí Cavalcanti, 142,
ep. 303 - BI. 0, ll., qt., dep.
Chav. port. (João). Trat. IGAB=: T. Otoni, 72 - 23-1915 -CRECI 183.

CENTRO - Aluga-se prédio 2
grandes povimentos, reforma
aprlmcrada, esquina de Riachue-
m com Senado - ladeira Frei
Orlando n. 7 - Ved das 8h 30m
as llh 30medas lóh 30m às
IBh 30m.

CENTRO - Aluga-se"" belíssimo
sobrado de tala, 4 quartos gran-
des áreas etc. esquina de Ria-
chuelo cem Senado — Ladeira
Frei Orlando n. 7 - Ver das
8h 3C-m às llh 30m e dai lóh
30m àt 18h 30m»

ALUGO quarto e sala para ca-
sal ou a cavalheiros na Rua Sto.
Amaro n. 144 — ap. 207 -
Calete.
APARTAMENTO - Alugo quar-
to, sala gde., saleta, cozinha, 1
banheiro e area, duas entradas- P. Américo n. 314 — 204 -
280 000. Tel. 48-0696.
APARTAMENTO - Alugo, exce-
lente, Flamengo. R. Correia Du-
tra, 47|802, c| 2 qts., sl., coz.,
banh., depend. de empregada, to-
do pintado, mobiliado, com te-
lefone. Ver no local - Chaves
por favor ap. 803, cl D. Olga.
Tratar 22-9023 - Segunda-feira
-pói II horat.

CATETE — Aluga-se à Rua Ben-
to Lisboa, 89, o ap. 4106, de qt.e tala coni., banh., coz. Ver cl
gort* Tratar tel. 43-7912 - ADM.
ORION - NCr$ 160.00.
CATETE - Quarto de frenle alu-
ga-se ótimo pode lavar e coz. à
Rua do Catete, 32 tob. Exige-te
deposito.
CATETE — Senhora só aluga va-'
gas a moças respeito, trabalhem
tora, café manhã, 1 quartinho —
Silveira Martins, 146, ap. 304 -
Tel.: 45-4640.

FLAMENGO - Aluga-se ap. mobi-
liado, c| 2 qts., sala ,banh., coz.
e dep. empreg. Por 1 ou 2 anos

Vrr R. Machado de Assis, 63
602.

FIAMENGO — Alut.sn.-so casas
da 2 salas, 2 ou 3 qls. e demais
dependências. Rua Marquesa des
Santos, 42. Tratar Av. Rio Bran-
co, 151 t| 313. Tel. 31-1361.
HOTEL -, Aluga-se quarlos p».

ALU<f A-SE ap. s„ qt. separados,
mobiliado, geladeira, pintado do
novo. - Roquete Pinto, 60|107.
Ver no local. Chaves c| porteiro.Tratar 26-1550.
ALUGA-SE um quarto para rapa-
zes ou moças com café. Praia
de Botafogo. Tel. 26-3921.

BOTAFOGO - Rua Barão de Lu-
cena 8, ap. 2. Aluga-se, 2 qts.,
2 sis., gara;em, 2 ap. ar con-
dicionado, atapetado, cem tele-
fone. 6 Salários minlmcs. Cha-
ves no apt. 4. Tratar 23-5317.
Dr. Jcsé

ALUGA-SE ap. sala, quarto sep.,
cozinha e banheiro. Ver Av. Pra-
do Júnicr, 281-914, com Severino,
Tratar: 52-2232 Dr. Lima. Alu-
guel Cr$ 210 000 mais taxas
ALUGO — Ótimo quarto, de fren-
te, amplo e csnfcrtável a senhor
que pessa dar referências, úni-
co Inquilino. Tratar p| Telefone
57-1017
APAP.TAMENTOS - TEMPORADA
— Ccpacabana, de quarto, sala
banheiro o kitchnette, finamente
deicrado, cem ar «ndicienadr,
geladeira, roupas da cama • ba-
nha etc. Vende-se ou alura-so.
Informações ne local. Av. N. S.
de Copacabana n.° 1 035. ao.
1 11S. Tel.: 4743561.

CASA OU MANSÃO NA ZONA
SUL — Preciso para alugar, casa
cumansão na Zona Sul — Para
fins comerciais — Ofertas para
Mauro no Tel.: 43-7857, diária-
mente no hcrarls comercial, Hoje
ne Tel.t 27-5406.

ÍDTFICÍCr_ürão^e~lucen7.-Sliõ
Clemente, 158, ap. 801 - Aluga-
se ap. atapetado, 3 qls. CrS 650
mil. Tratar CIVIA - Travessa Ou-
vider, 17.

ALUGA-SE ap. de _., 3 qtos., coz.,
banh., dep. completa, garagem.
Ent. de sen. e social, à Rua Mal. __ _
M-iwná? 

M.ur"' '£'• Al--"-! FIADORES para casa £. aparta-crí 350 000 o taxas. Depósito de'mento. Solução rápida. L. São
j.T"!5 

ou liador idôneo. Tratar'Francisco, 26, i\ 1 119 — 23-2232

ALUGA-SE ap. mcb., tel., gel.,
roupas, utens., gar., 3 qts., 2
salas, 2 banhs., copa-coz. Tel.:
36-6278. ___
ALUGA-SE vaga para moça. Tel.:
57-2459, D. Maria, Copacabana.
Posto 6.
ALÚGA-SE, c| sali, 2 quartos c)
armários emb., banheiro em cór,
cozinha e dep. de empregada
completas, na Rua Santa Clara,
340, ap. 302. Chaves com portei-ro. Tratar em João Fortes Eng.
S/A. Rua México, 21, grupo 202.
Tels. 32-3929 e 22-2215.

ALUGA-SE — Apartamento, quar-to-sala separados, 37-6914 — Co
pacabana.
ALUGA-SE - 1 quarto, mobiliado
amplo e arejado com roupa de
cama, banho quente, café da ma-
nhã e telefone. 36-0439 —
42-7796 -_Ccpa.
ALUGA-SE - Quarto e vaga. SÍ-
queira Campos 36-6901.
ALUGA-SE - Vasa moça traba-
lhe fora N. S. Copacabana, 455
ap. 701. Tcl.: 57-7476. 

"__

AIUGA-SE - Rua Belfort Roxo
58 ap. 206, frente Praça Lido,
mobiliado, decorado, quarto, sa
Ia, cozinha grandes e armários
Trater no Iccal até 12h.

Temperada —
Apartamento três quartes, sala,
d-is banheires, cozinha, dcpr.n-
dência^ de empregada, mobiliado.
Rua Júlio de Castilho oito, esqui-
na do Av. Atlântica. Infcrma-
S______l___________Z -"amar Vera.
COPACABANA .- A"lugo aj_72"u2.
da Rua Dcmingcs Ferreira, 125
e quarto e sala (sep.), banh. e
kitch.. mobiliado, temporada ou
r___g._Tratar 32-7323 - CRECI 382.
COPACABANA - Alugo a'p~213
da Rua Raul Pompéia, 195, c|
..."po e sala (coni.) banh. ekitch, mebiliado. Chaves portaria.Tratar 32-7323 - CRECI 382.
COPACABANA - QUARTO" pira"dois rapazes ou moças — Barata
Ribeiro n. 105 - ap. 803. -
NCrS 75.C0.
COPACABANA - Aluga-se lu-
xueso ap. grande, frente, entra-
da privativa, armários embutides,
salão, sala, 3 quartas, 2 banhei-
ros sociais, cezinha, área, dep.
garagem. Rua Cinco do Julho,
236-201. Chaves no 202. NCR$
1 050 mais taxa.

ALUGAM-SE vagas para moças.
Tratar Prado Jr. 135 — 1 005
Lido.

ALUGA-SÊ quarto para senhora
Idosa todo conforto e comida -
Tel. 36-2166.
ALUGA-SE qt., sala e quarto se-
parado, finamente mobiliado. Tel.
36-2166.
APARTAMENTO temporada, teln-
fone, móveis, roupas, 2 quartos,
perto praia. Rua Hilário Gouveu
-;_3_6.6920_r_Ccp»cabana.

ALUGA-SE uma vaga para cava-
lheiro com refeição completas.

ALUGAM-SE vagas p.ra Solai; jjforf..,-"--,-.- ."r* í?..' 
Ben'° LisbM 8' " ,3> Ca"

com telefone e mais direites. Tra-'ÍJ- AITA.D- Alu9a-" na R. Joaol^le-

Betai og o.

ALUGA-SE — Temporada ap. mo-
biliado cm Copacabana. Tratar
tel.t 22-3313. Dr. Leonardo ou
Luís.
ALUGA-SE um quarto a dois rapa-
zes, mobiliado e um outro inde-
pendente. Av. Ccpacabana, 589
ap. _3, 1 .o andar.
ALUGA-SE vaga 1 rapaz, casa de
familia - Santa Clara, 327/102.
ALUGA-SE a diplcmata aparta-
mento Avenida N. S. Copacaba-
na, Posto 6. Mobiliado, c| 2
quartos, 3 salas, iardim de in-
verno, varanda envidraçada em
toda a frente, banheiro, corinha,
area grande e dependências de
empregada,1 telefcne, geladeira,
aparelhos elétricos o garagem.
Informações pelo tel. 47-4356, a
partir desegunda-feira.
ALUGO 2 vagas, roupa de-.cama,
tel., a rapaz que trabalhe fora.
Único inquilino. Av. Copacabana
ü_6,_ap. 1 105. Tel.: 47-3343

COPACABANA - Alugamos 
"TS

58 da Av. N. S. de Copacabcna
195, c/ sala e quarto cenju-

gado, banheiro e kitch. Chaves
erm o perteiro. - Tratar na
PREDIL IMÓVEIS ITDA. - Rua
México n.i 119, ló.o andar -
brupo 1 603/6.
COPACABANA - Alugamos ap.
1 207 da Av. N. S. Copacabana,
750, _/ sala e quarto conjugados,
banheiro e kilch. Chaves cem o
perteiro. Tratar na PREDIL IMÓ-
VEIS LTDA. - Rua México, 119,
16.°_andar, grupo 1 603-6.
COPACABANA"--Alugo" epTóuf.
Tcneleros 366 alto luxo, salão,
bar, 2 quartos, armários embuti-
des, sinteco, depend. completas
e garagem. CrS SCD^OO a taxas.
Iratar 27-2164 e chaves com por.teiro.
COPACABANA - Quarto amplo
frente, finamente mobiliado, ce-
de-se a casal ou duas pessoas
de fino trato, c/ ou sem refeiçõei
temporada ou pernanência. Tro-
cam-se referências. Fone 57-0270.

tar Rua da Passagem, 78," * 
ani ¦'A,'*-n.,n' 58,* ° «P- .201, cem. 2

704 — Botafogo. quartos, saia, varanda, banheiro,
_lí i ir a íi"c c ~~__W!_ cesínha e dependências de em-
valhít™. -lí. r" -Va9ae ? "¦ Pfè-ada: Tratar no local. Chaves

. -, ... valheiros cem refeições. Exige-se no ap. 301ra casais e solteiro. Preçot es- re ferência. Pua Voluntários da Pá- 1 __
peciais. Rua Cândido Mendes,j'ria 97. Tel.s 46.-6472. 'RUA DÁ PASSAGEM - Moça

'.'.'_ ¦*" 'J' iam ¦*"» *i *___, I-. Ar_\ w__ _. Ar_\__.t_m.__._-36.
PRAIA FLAMENGO" -"ÀlugtTsr,
qt. coni., cozinha, banheiro. Cha-
ves perteiro. Tratar segunda-feira
de 9 às 12h. - 37-8609 - CRE-
Cl 1078.
PRAIA DO FLAMENGO - Univer-
sitário aluga amplo quarto de
frente a três colegas ou dois se-
nhores c/ ref. em ap. de luxo,
com tel. Inform. tel. 25-2263.

CATETE em casa de família, alu-
ga-se um quarto mobiliado para
um rapaz — " '
Tel.: 25-2648.
CATETE — Aluga-se na Rub do
Catete, um apartamento de fren-
te com móveis, a três rapazes
com referências. Tratar na R.
Machado da Assis, 45-202.

PRAIA DO FLAMENGO - Procuro
sócio meu ap., senhor grande res-

ALUGA-SE vaga ap. com direi-:em "P* c' geladeira a telefone,
: solteiro, referencias. Ifluga vaoa a 2 moças, el direi-tos a rapaz , ._..... ,,_.,„,

Tratar na Rua Góis Mcnteiro n.
176, ap. 101, das 7 às 9 ho.
ras.
ALUGA-SE quarto a moça ou ca-
tal s| filhos. Rua Miranda Vai-
verde, 24 - Botafogo. 26.4850.

ALUGA-SE qto. mob. de frente
a casal ou 4 rapazes ou moças.
Rua Álvaro Ramos, 84, ap. 101.
Botafogo.

A-UOO qto. mobiliado, tel.fone

tos. Telefonar 52-0889.

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA,
389, ap. 201. Aluga-sa, de fren
íe, 3 qts., deps. empr., garagem.
NCrí 400,00. Ver c| zelador Bri-
lo. Tel. 45-1821.

RUA HUMAITÁ, 109, ap. 1 008
— Sala, quarto, ]. inv., banh. e
kitch. Cr$ 180 000. Chaves com
porteiro. ADMINISTRADORA NA-
CIONAL. Av. Pres. Antônio Car-

26-9440 -' 
~Moe*r.r>h-.h- "ir.'_"" lo5' °'5' 2-° pav. Tel. 42-1314. | banh., iard. inv., dep. emp., área

CrS éO milI ' *r-°-lh- •"" -, c| tanque de frente. Tratar APSA," *° m"* 'URCA - Em casa de farrllia dej— Tv. Ouvidor, 32, 2.o, 12/17 hs.i
todo o conforto e re_pei|o aiu-iTel.: 52-5007.

ALUGA-SE ap. 1 007, R. Siqueira
Campos, 43, cl sla., qto., conj.,
banh., coz. Tratar APSA.' Tv. Ou.
vidor, 32, 2.0, do 12/17 hs.
Tel.: 52-5007.
ALUGA-SE ep. 601, Av. N. S. Co-
pacabana, 1 418, c| 2 slas., 2 qts.,
1 banh. soe, cor., dep. emp.,
área serv. cf tel. De frente pj
mar. Tratar na APSA. Tv. Ouvi-
dor, 32, .2.0, de 12/17 hi. Te!.
52-5007.
AlUGA-SE ap. 902,. R. Constante
Ramos, 136, c| sl., 2 qtos., coz.,
banh., dep. emp., área serv. c]
tanq. Tratar APSA. Trv. Ouvidor,
32, 2.o, de 12/17 ht. - Tel.:
52-5007.
ALUGA-SE ap. 704, R. Anita Ga-
ribaldi, 42, c| sl., 2 qts., coz.,ponsabilidade. Só uso à noite

Preço módico. Cartas referências,
portaria deste Jornal, 430 914.
QUARTO - Mob., sehrKtra.-. otil/mi^n _,

^itlM .2oPe307H^ 
« S5S de"'respcnT Ru°aif|-S<!De7 ^ir'? 

"'°b;li"*° -pÃÜJGÃ-Sfíl ouse, ;,óv,;;,

AlUBa-seialALUGA-SÈ na Praia de Botafogo,!1-'"' ~ Tel- -"--8211.

ALUGUEL? FIADORES? Nã~~o pecaFavores, venha buscar um bem
fiador proprietário, comerciante
para aluguel da casas, aps. eu
loja.. Soiução na hora. Viscon-
tle da Pir.iá, 572, ci S das 9
às 20 hs., inclusive, sáb. e dom.
em frante TV Excelsior, Ipane-
ma.
ATENÇÃO — 2 ótimos"" qts." mob!
claros, arej. p| família dist. 4
a 6 pes., resp.. q. trab. fora,
Tel. 36-0569.
ALUGA-SÊ por motivo de viagem
ap. coni., frente, sinteco, c| dor-
mitório, grupo de varanda c me-
sa de jantar c| 4 cadeiras. Von-
dem-se cs móveis. Rua Felipe de
Oliveira, _, ap. 1 009. — Copa-
cabana.
ALUGO o apartamento 104, na
Rua Djalma Ulrich, 201, com te-
lefone — Chaves na perfaria.

COPACABANA - Ãluga-se o ápT.
301 da Rua Bulhões de Carvalho,
530, conjugado. Chav.t. cl por-
teiro. Tel.: 42-3373.
COPACABANA - Aluga-se ap.
mobiliado, de frente, para tem-
porada. Tratar segunda-feira com
Jacominl. Tel. 32*8989.
COPACABANA - Bancária com
apartamento montado procura uma
moça que trabalhe fora para di-
vidir despesas. Base Cr$ 80 000.
Tratar Anita Garibaldi, 22 ap.
...009.
COPACABANA - Aluga-se na
Av. N. S. de Copacabana, 435
ps. 1 007 e 1 107, mobiliado c|
inetalacão, pj cnsal ou duas pes-
soas. Chaves na sobreloia, fun-
dos da galeria c| Sr. Paulo. Tratar
pjjel.____32.2359 - çj ALUISIO.
COPACABANA - Alugo aparta,
monto sala e quarto conjuçado
com garagem. Chaves cem o 

"por-

teiro Adriano. Tel.t 57-8436.

CONJUGADO NCrS 200 - Hilá-
rio Gcuvcia 66|1 C09. Tratar AP3A
- Trav. Ouvidor 32, 2.0 12-I7h.
Tel.: 52-5007.

COPACABANA - KÂTC aluga na
Praça Eugênio Jardim n.o 39 o
ap. 402 de frente, c| sl., 3 cts..

QUARTO mobiliado
isca distin

- Flamengo. f"'"», a„;,;e,,. _ kitchnete. ... .«hi „i, ¦) _,.,,,,,,- -;,,
_______________ Ann Crt. J7_.tv\_. t..... :*,P' 4U ' *aia. * quartos, dep.
QUARTO independente, con, ba-jci'^ §1 t.™ Sc T i/f<fc" gjfi 

*& 
.''-eo,'0"-nheiro, em ^ap. de rapaz. pípe,. lia. Tels. 22-3441 e 22-8155 !l?' —"- -e' *P- -•

pessoa distinta - lnf. Tel. 25-25091406, ap 608, sala - qt conjvÕLUNTARIOS DA PÁTRIA 270,lugaao, banheiro e kitchnette. —'- "** •

ALUGA-SE ap. 406, R. Senador
jCr$ 330 000 mais taxas. Trat*r,Correia, 33, c/ sl. qto. conj. ban.
Dim r..-r.. __.,,__. fi... QK O ft __.í--.- T._*-_ An: A _'*_¦_. #-..'.._»*_.

ap. 1 009, R. Hilário de Gou-
veia, 66, conjugado, amplo c] di-
visão, banh., kitch. c! vista pl
o mar. Chaves na pertari*. Tratai
APSA. Tv. Ouvidcr, 32, 2.o, de
12/17 hs. Tel.: 52-5007.

soa fin» Al «,„.! «riT „•_ d_*i» ' ,--,.„. 
—¦,__;''*- ---*"-*-¦, <-r» j-uuiaj mais taxas, iratír.i-orreia, jj, c/ sl. qto. con. ban.

totilK 218 «, 902 Lu7£ 
"a •*""""• COm ° S'-'*"> Gor-S-I**" Diat, 85, 2.0 in- coi. Tratar APSA. Tr. Ouvidor,Amertco, 218, ap. 902. I Lúcio. dar, ,3 J, ,9 horsl- 32f 2fil d, ,2.i7h, ,,|. 52-5007,

ALUGA-SE o ap. 304 à Av. Co-I
paesbana, 673, sala, 2 qts., ba- ,„. o _,„„.,. , ;, „ . •
nheiro compl., dep. Trat7 GABÍoz-, 2 banhl" .varan^- *>P.
- T Otoni 72 rtíl-íi «mpl. empren., área c tanque.
rt-Fri ia? ¦• -----ivia -|chavos ct porteirc!. Tra,ar na RuaCKtU laj- __ído c»-m° "-A- 

"-o1-' 
32-1774. -

ALUGA-SE Av. Fredo Júnior,!CREa 283-
335, ap. 806, fte., sala.qto.,ír7^"X7^_rjr__iJY
banh. ^mpl.^ki.ch. Çhav._ port.^OP^ANA
Trat. IGAB, T. Otoni, 72, tel
23-1915 - CRECI 183.

Aiuga-se apar-
uxosamente mebiliado

ALUGA-SE Rua Dias Ferreira n.
425 - ap. 3C4 - sala, 2 qts.
dep. Chav. port. Trar. IGAB
- T. Otoni n. 72 - 23-1915 -
CRECI 183.

com telefone, 360 metres. Maio-
res detalhes tels.: 37-9324
570961.
COPACABANA - Aluga-se ap.
cobertura. Rua Décio Vilares n-°
191 C-01. Tratar João. Telefone:
234370.

l"J'.K'«r>-g»-''t-g:.'.fl,'».^-T^ ¦t -^ti^1^^^yw.J*>w*er<Wi
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O IMÓVEIS - ALUGUEL

CCPACABAN A- Alu_.
moça quarto com coma,
do Julho, 47 ap.__503.
COPACABANA - Aluqa-se ir R.
Domingos Ferreira, 123 (Ed. Mas-
tor), an. 9i9, fto. sol» e cito.
cenj., banh. e kltch.! 250 n-.il c
mais taxas. Tratar tel. 38-1617.
COPACABANA - Alugo cio fren
te. Av. Ccp. 1 120 np. 1 207.
Mobiliado. Gol., tanete, cortinas
Cr$ 300 000. Tratar tols.: 42-6613
- 52-3195. 

_s_ par. .GARAGEM - Aluga-se vaga. Rua
. Rua 5 Paujaj*reitaí, 32 ap. 1 112. 

;| IEME — ;,"Aluga-íé ólimo np. nn
R. Gustavo Sampaio n. 662, ap.
1 101. Ver no local. Aluguel: .. '
ICO OCO mais taxas. Tratar ccm "

proprietário. Tc) à noite
57--_93___s-_:--' _sEHL_t3:??íL
LEME - Aluga-se c| salcín, saía,
3 qts., e coz., c] arm. embutido.
Tratar CIVIA. Tel.: 52-8i66. Rua
Gustavo Sampaio 709, ap. 903.
Ver no local c| port._

CASTELINHO - Qt., saia separa-
dos, 2.° quarto, coi., banh. so-
ciai e empregada, área c/ t-in-
que - Chaves porteiro. Rua Go-
:r.es Carneiro, 52/203 - Telefo-
ne 27-1480.

COPACABANA - Posto 3 - M6ça
e] ap. mob. conj. aceita outra
q. trab. fora pl residir. Alug. CrS
80_000._Tel.: 36-7562.
COPACABANA - Aluqa-se ap
902 na Rua Joaquim Nabuco, 130
composto de sala. saleta, 3 quar-
tos, cozinha, banheiro social
completo, área de serviço c! tan-
que o dependências completas do
empregada. Chaves com o portei,
ro. Tratar em CORDEIRO GUER-
RA & CIA. ITDA. Av. Rio Bran
co, 173 - 14.0 andar. Telefone:
31-1895. 

FIADOR.?? É «6 apanhar os do.
comentos, ótimas referenciai. Ro-
..Ivo na hora. Av. Rio Branco, 185
s| 1819 - 32-2503 aot sibados e
domingos. lnf. 52-1537.

LEME — Alugo quarto gde. con-
fortavel, mobiliado ou não, 100
mil, também 2 vo.as. Gustavo
Sampaio 528 ap. 403. Favor nao
se comunicar a. portaria;
LEME" Uníca proprietária pro-
cura moça ou casal para dividir
despesa om ap. de frente pl o
mar — Gustavo Sampaio n. 126
- 401 - Das 7 às 10 h. 19 h
30 rr às 21 horas.

COPACABANA - Aluga-se ap
1 105 na Av. Copacabana, 534
composto de sala, saleta, quarto,
corinha e" banheiro pintado com
sinteco. Chaves com o porteiro.
Tratar em CORDEIRO GUERRA 8.
CIA. LTDA na Av. Rio Branco,
173_-J4.o »rid_r.:Tòl.i_3U1895i
COPACABANA 

~- 
Àluga-so ap.

401 na Rua Siqueira Campos, 232
composto de snleta, saio e quar-
to, corinha, banheiro completo de
dependências de empresada. Cha-
ves com o porteiro. Tratar em
CORDEIRO GUERRA & CIA. LTDA.
na Av. Rio Branco, 173 - 14.°
andar. Tel.: 31-1895. 

ÓTIMAS vagas para duas moças,
com direitos. CrS 70 000. Av. Co-
pacabana' 793-*-Te|-j^36-1331.
POSTO 6 — Vaga de garagem.
____-_-_le*-J^**_iI"i~-!'-
PASSA-SE contraio ótimo apto.
perto da praia com sala, 3 qtos.
cor. banh. e mais dependências
grande órea, garagem, completa*
mente mobiliado p! motivo de via
gem. Rua.Belfort Roxo, 17*4 apto.
301.
POMPEU LOUREIRO n. 126
503 — 2 qts. — ampla sala —
Iardim de inverno — copa - co-
zinha — dep. completa de om-
pregada. Chaves ci o norteiro

FÍADÕR77? Com todos doeumen
tos resolvo na hora. Av. Rio
Branco, 185 si 1819 - 32-2503 e
52.1537 - Sébado o domingo
ÍPÃNEMA - Aluga-se ap. R. Vis.

nde de Piraiá, 646/501, ss a,
2 quarlos, dependências comple-

frente para o Jardim de
Alá - Chaves no 604,
ÍPÃNEMA - Casa - Aluga-so na
Av. Epitácio Pessoa, 396, com 5
quartos, sala, copa o co.inha, ga-
ragemt varandas, dependências —
Chave com o porteiro Sr. José
do edificio ao lado - Telefone
25-4137.

LEBLON - Alugo ap. 307, R. Mar.
ques Canário, 24, próx. Hosp.
M. C, sl., qt. otc. Garagem. Cha
ves c[ zelador. Tel. 23-0024.
LEBLCM — Aluga-se ap. com 2
quartos, sala, banheiro completo,
quarto empregada e demais de-
pendências! Ver Av. Ataulfo de
Paiva, 23, ap. 401, chav.s com
o porteiro. Tralar Av. Nilo Pa-
çanha, 26 sl 1116 - Sr. Batista
das 17 às 19 horas.
LEBLON — Aluga-se apartomonto
safa, 3 ciuartos, garagem. Rua Ve-
nancio Flores, 595 ap. 201. Alu-
guel 600 000, Chaves com o por*
teiro.

ALUGAM-SE cs apartamentos 201
o 402 da Rua Dulce, 138 (Próxi-
mo Praça Saens Pena e Colégio
Militar) ambos com 2 qunrtos, sa-
Ia e demais dependências. Ver
no local hoja das 10 às 16 hor_.s.
Chavos com Sr. Artur. Tratar Av.
Rio Branco. 156, s| 931, tel;.:
42-4727 e 22-3823. _
ALÜGÁ-SE quarto a uma senhora
na Rua Ernesto de Sousa, 73 —
NCrS 60,00.
ALÜGA-SE residência, Rua Do-
mícío da Gama, 20, 3 quarlos,
sala, saleta, banheiro e cozinho.
Próximo ao Instituto Lofayeta —
Chaves no n.« 18.

PRAÇA SAENS PENA - R. CondejTIJUCA - ótimos aps. 806 . 807.1
Boníim — Aluga-se ap. nôvo cjl Alugo iuntos ou separados, com
sala, 2 qts., banh., co.inha, área sala, qt., gde. varanda, banheiro,
e depend. empregada — CrS.... {cozinha, garagem p| ambos > —
350 000 . taxas. Tratar pelo tel.
48.0719.
QUARTO — Alugo a casal sem¦filhes, ambiento familiar, pode
lavar e cozinhar, deposito de 2
meses. Rua Conde de Bonfim,
845 - Muda.

LEBLON — Aluga-sa para tem
porada, ótimo ap. sala, 3 quar
tos, dops. completes, mobiliado
com telefona o garagem indivi
dual. Ver na Rua João ds Bar-
ros 67, an. 301, sibado das 17
às 19 horas . no domingo das
15 às 18 horas.

IPANEMA - KAIC, aluga na Rua
Nascimento Silva n.° 48, o ap.
202, de frente, c/ hall, varanda,
sl.-qt. sep., banh. c/ arm. em-
butido, coz. c/ arm. embut.. área
c/ tanquo, WC empreg., varanda,
pintura nova, sancas e sinteco
Chaves no local de 9 às 18h
Tratar na Rua do Carmo, 27").
_ Tel. 32-1774 - CRECI 283.

COPACABANA - Aluga-se ap.
802 na Rua Barão do Ipanema,
102 composto de sala, 3 quar-
tos, 2 banheiros sociais, cozinha,
área do serviço com tanque e
dependências de empregada. Cha-
ves com o porteiro. Tratar em
CORDEIRO GUERRA & CIA
LTDA. na Av. Rio Branco, 173,
14.0 andar. Tcl.: 31-1895. 

POSTO 5 - Aluga-se ap. 303,- R
Xavier da Silveira, 29. Ver de-
pois de 14 horas.
PARTE de ótimo ap. 811 Av. Co-
pacabana 1 150, fronte, mobilia-
do, pl 1 sr. c| todos direitos, di-
vidindo aluguel c| mais 2 srs.
A noite. __

COPACABANA - Aluga-so ap,
1 007 na Av. Copacabana, 836
composto de sala, quarto, banhei-
ro e cozinha. Chaves com o por-
leiro. Tratar em CORDEIRO
GUERRA & CIA LTDA na Av.
Rio Branco, 173 14.° andar. Tel.:
31-1895.
COPACABANA - PSsto 6. M6ça
procura outra para dividir despe
sas de apartamento. Rua Sousa
Lima, 3631605^

IPANEMA - KAIC - Aluga na
Rua Barão da Torre n.° 698 o
ap. 12, 4.° andar, c| -sl., 2 qts. c,
arm. embutidos, coz., banh., va-
randa. Chaves c/ porteiro. Tratar
na Rua do Carmo, 27-A - Toi.
3M774 - CRECI 263.

LEBLON - Alugo, Rua Dias Fer-
roira, 297, s| 101 - Ap. coniu-
gado, chaves. c| D. Olga — Tra-
tar 22-9023, segunda-feira após

lhoras.
LEBLON — Aluga-se ap. de sala,

quartos e deps., mcb. Tom-
porada. Rua Dias Ferreiro, 228
- 402. CrS 360 000 e taxas

ALUGA-SE o apartamento 205 da
Rua Almirante Gavião, 11 — TI-
juca — Chaver. com o porteiro.
Condições e alugue! Sr. Antônio.
Tcl.: 43-4509, das 9 às 12 o das
14 às 13 horas, na Praça Monte
Castelo, 30, 3.° anclar. 
ALUGA-SE o apartamento n.» 404
da Rua Visconde de Figueiredo,
28, Tijuca, ccm sala, dois quar*
tos, banheiro, cozinha, área, de*
pendências de emp. amplas e
completas, e-evador, garagem e
incincrador. Preço CrS 330 000.
Tratar na mesma rua n." 41, ap.
301, das 10 às 17 hores.

LEBLON — Aluga-so_ ap. 2 quar-
tos, sala e dependências — De
frente, c/ garagem. R. Jeronimo
Monteiro n. 216/404. — Chaves
com o porteiro. '

QUARTO - Aluga-se mobiliado
s| refeições a uma senhora fun-
cionária —- Ambiente -familiar, 1o-
do respeito — Rua Belfort Roxo,
Lido. Tel. 57-0201.

IPANEMA - Aluga-se na Rua Nas-
cimento Silva, 136, ap. 104, com
sala e quorto separados, armário
embutido, quarto empregada. —
Chaves no local. Informações tel.
58-1410.

QUARTO gr., frente,, mob. com
r. cama, junto praia a moça dis*
tinta trabalhe fora. 36-7672.
QUARTO amplo, elugo do frente,
c| roupa de cama, perto da praia,
para 2 rapazes, 200 mll. — Tel
47-9643. ,

COPACABANA - Aluga-se à R,
Toneleros, 25, o ao. 1 002, exce-
lentamente mobiliado, cl geladel-
ra, máq. de lavar, tolefone, 2 qts.
c| armário emb. amplo salão,
banh., copa-coz. grande, área c|
tanque e dep. empr. Ver c| port.
Tratar telefone 43-7912 - ADM.
ORION. -

QUARTO — Alugo ótimo
Posto . 2, de frente, mobiliado,
cortinas, tapetes a senhor de res
peito, único inquilino — Cr$ ...
150 000 — Tratar pelo tel
45-6083.
QUARTO, mob. 100 000, pl casal
ou 2 pessoas, Sra. morando sò,
aluga em seu ap. 2 meses adiant.
Rua Guimarães Natal, 19, ap. 202.
Esta rua começa na Pça. Cardeal
Arcoverde — Copacabana, P. 2.

COPACABANA - Aluga-se à R.
Domingos Ferreira, 25, o ap. 804,
3 qts. salão, copa, coz. banh.,
área, dep. emp. c garagem. Ver
cl port. Tratar tol. 43-7912. ADM.
ORION.
COPACABANA - Aluga-se na R.
Constante Ramos, 131 o ap. 110,
coni. banh. e coz. Ver c| port. —
Tratar tel. 43-7912. ADM. ORION.
COPACABANA - Aluga-se op
301 e 1002, Av. Atlântica, 2 672
— sala, 4 qls., 2 corredores, 3
banhs. soes., coz., dep. empre-
gada, garagem. Chaves c/ portei-
ro. Tratar Lowndes Sons — Pres,
Vargas, 290 - Tel. 23-9525 -
CRECI 204.

ÍPÃNEMA¦— R"» Farme do Amo-
edo, 108, aluga-se, garagem In-
dependente com sala e banheiro
contrato comercial. Tratar no Io.
cal. 
IPANEMA - Aluga-so uma vaga
cm quarto para rapaz. Telefone
27-8684.

PRECISO APARTAMENTO para
locação quadra da Praia Ipane»
ma - l.blon, preferencie i novo
com salão, 4 quartos, mínimo 2
banhoiros, dependências empr»
gados • garagam — Telefonar
42-4377 ou 424379. 
PROCURO para alugar ap. Co.
pacabana ou Ipanema, c/ tel., 2
qls., sala e depend. Telef. hoie
e. amanhã: 57-2802.
PROCURA-SE casa grand. com
jardim, em alugual, lona Ipano-
ma, l.blon, lagoa. T.l. 37-5265.

ÃLUGA-SE apatl. ccm 3 qtos., 1
cala, cozinha, banheiro, dep. do
emp. R. Delgado de Carvalho,
71. Tratar te!. 48-4663.

QUARTO - Tijuca. Alugo, pi
lavar, coz. 45 mil, 3 meses dep.
Ver na Rua Barão de Vassouras,
36. Tratar R. Marcilio Dias 20,

ala 40K
QUARTO na Tijuca — Àiuga-se
ótimo, a cavalheiro de respeito,
em casa de família, poucos mo-
radores. Muito sossego. Não falta
água. NCrS 60,00. Tratar do-
mingo, 9 às.18. R. Uruguai, 486.
Tcl. 38-1685.

Ed. Misto - Pça. SV Pena, 55.
Ver no local das 8 às 15hs. —
Sábado e domingo,
TÍJUCA — Aluga-se apart. ccm
3 qtos., 2 salas c/ mold., lust.,
cristal, banh., cop./coz. óleo, dep.
emo., área. Rua Cotingo, 51 —
Chaves 202 - Tel. 30-5138.

ALUGA-SE ap., dois qts., gde. sa-
Ia 2 áreas, muita água, um por
andar. 300 000 mais taxas — Tre-
tar 45-0780.
ALUGO CrS 500 mensais. Luxo 3
qtos. sala, dependências, 2 ga*
rages casa na Usina. Tratar Du-
tra. Tels. 38-1883 e 34-0305.
ALUGO ap. 310. Tiiuca, qlo., sa-
la separados. R. S. Franc. Xavier
n.° 2, NCrS 240 e taxas. Tratar
na CIVIA. Travessa Ouvidor, 17.
AlUGA-SE quarto com móveis, em
ap. de família, na Rua Conde de
Bonfim, a cavalheiro. Tel
58-5167.

IPANEMA - Aluga-so ótimo op.
quase esquina praia, frente, 1
sala, 3 qts., dep. completas, co-
pa-cozlnha, sde. area serviço, ga-
ragem, completamente mobília-
do - Somente família idônea, —
Prazo 1 ano. Ver na R. Teixeira
de Melo, 10, ap. 102 - Choves
com porteiro. Tratar tel. 47-723B.

TEMPORADA 1 més ou oté 1 ano
— Ipanema, mobiliado, Cr$ ....
450 000, 2 .quartos, sala, saleta,
dependências completas emprega-
da, duas áreas. Tel. S7-0199.

ALUGA-SE quarto a rapazes na
Rua Félix da Cunha 112, casa 2.
Largo da^__**wida;Fe_ra_

ÁLUGA-SE ótimo ap. 2 quartos,
sala e depend. Rua Eng. Pena
Chaves 43, ap. 302. Vor no lo-
cal. Chaves porteiro. Tratar na
Rua do Carmo 38, si. 708. Tele-
fone 32-9689.

JARDIM DE ALA - Sala e quarto
separados, banheiro • kltchnette.
Tel. 46-4688.

RUA DOMINGOS FERREIRA, 236,
ap. 1 007 — Sala, quarto, jardim
inverno, banh., coz. Chaves com
porteiro. ADMINISTRADORA NA-
CIONAL. Av. Pres. Antônio Car-
los, 615, 2.° pav. Tcl. 42-1314.

LEBLON' - KAIC - Aluga na
Rua Gal. Urquiza n.° 242 o ap.
214, c/ sl., qt. sep., coz., bonh.,
área c/ tanque e vg. garagem.
Chaves cl porteiro. Tralar na Rua
do Carmo, 27-A - Tel. 321774
- CRECI 283.

RUA BARATA RIBEIRO, .759 ap.
405 — Sala, 2 quartos, dependên-
cias completas empregada, mobi-
liado, com telefone — Tratar
52-3732.
SENHORA — Aluga peq. quarto
mob. ci banh. indep. moça trab.
fora. Rua Bulhões de Carvalho
619J202 - Cop.

COPACABANA - Aluga-se op.
501, Rua Djalma Ulrich, 23 -
Hall, 2 salas grandes, 2 corredo-
res, jard. inv. c/ piso mármore,
3 qts., copa, coz., área c/ tan-
que, dep. emp., garagem. Cha.
ves c/ porteiro. Tratar Lowndes
Sons - Pres. Vargas, 290 - Tel.
23-9525 - CRECI 204. 

SENHOR DE RESPONSABILIDADE
aceita outro em igual condição
para dividir despesas em apar-
tamento — Copacabana — Cartas
para o n.° 0046 na portaria
dêste Jornal. ____
TEMPORADA - Diárias - Rua
Duvivier, 37 ap. 508, 2 qts., sl.,
mobil., ulcnsil. Trotar porteiro
João ou D. Neli. Tcl. 29-2445.

LEBLON — Aluga-se uma vaga a
moça qüe trabalhe fora, podendo
cozinhar e lavar roupa. Aluguel
CrS 120 000. Rua João Lira, 32,
ap. 113 - Fica perto da praia.
Tel.t 47-3208:

GÁVEA - J. BOTÂNICO

ALUGA-SE apto. tipo casa, dois
quarlos, 2 salas, copa, cozinha,
banheiro e area. Praça Santos Du-
mont 28 apto. 101. Joguei.
ALUGUEL - Casa 3 quartos, 2
salas, CrS 320 000. Tralar tel.:
25-4214. — R. Professor Saldanha
n.o 134, c! 6.

QUARTO — Alugo a moças òu
casal s| filhos, dois meses depó-

ito. Ambiente selecionado. Rua
Araújo Pena, 16._
RÜÃ~"MARÍZ É" BARROS 554 -
Ap. 204 — Sala, 2 quartos, ban
coz. dep. empr. area, arm. emb
e sinteco, Cr$ 270 000. Chaves
Rua Ibituruna 11 com Sr. Fer-
nando cu Boris - ADMINISTRA-
DORA NACIONAL - Av. Pres.
Antônio Carlos 615, 2° pav. —
Tel._42-1314. 
RUA S. FRANCISCO XAVIER 388
ap. 101 — Aluga-se com duas
salas, 3 quartos, varanda, banh.
coz. dep. empr. arca com tan*
que. Chaves no ap. 202. ADMI-
NISTRADORA NACIONAL - Av.
Pres. Antônio Carlos 615 — 2°
pav. Tel. 42-1314. |_ _
RIO COMPRIDO - Alugo aps.
l.a locação 1 de 1 quarto e ou-
tro de 2 quartos, sala e depen*
dências.-Rüa Campos da Paz n.°
111, cl 8 - Tratar c| Sr. Fran-
«_¦__ Ü1* 31*2506- __
RUA S. VÍCENTE 45, ap." 202 -
Frente, sala, 3 quartos, banh.
coz., dep. empr. area com tan-
que, chaves no ap. 102. ADMI-
NISTRADORA NACIONAL - Av.
Pres. Antônio Carlos 615 — 2°
pav. Tel. 42-1314.

TUÜCA — Alugo ótimo quarto
tiíd. p/ senhora só ou guardar
móveis. Preço 90 mil. R. Marquês
de Valença - 34-7093.
TIJUCA — Aluga-se ap. 2 quar-
tos, sala e saleta. Rua Santa Lui-
sa, 443, ap. 201. Chaves no 101
Preço 270 000 cruzeiros.
"ÍTJUCA — % Ãluga-se um aparta
mento com dois amplos qua.tos,
uma sala e dependências^ de em-
pregada na Rua dos Arsújcs, 66,
ap. 303. Aluguel 300 mil cru-

oiros. Chaves no 68, ap. 20j_.

ALDEIA CAMPISTA - Aluga-se c!
2 qts., 2 salas, coz., banh., quin-
tal, guarnecida c/ lustres e lan.
terna. Alug. 200 mais encargos
— Ver Rua Senador Muniz Frei-
re, 65, cr.sa 6 — Tratar Rua
Assembléia, 45 — 5.° andar.
ÃLÜGA-SE casa, sala, 2 quartos,
coz., banheiro, varanda e duas
áreas. Ver e tratar Rua G. Bas*
_.s'__3__*1 _T-V-_ls--bel-
ÃLÜGA-SY ap., 2 qts'.', 1 saía,
dep. emp., na Rua Luiz Gama,

ap. 102 — Chav. porteiro -
Maracanã — Tratar Rua Benjamin
Constant,_55, J^_._10("T
ALUGAM-SE 2 salas do frente

Aluguel baixo - Tel. 49-3375,
p| favor.

TUÜCA — Aluco-so confortável
ap. na R. Barão de Mesquita,
110, ap. 202. Ver e tratar no
domíngo das 9 às 12 hs.

ALUGA-SE — Apartamento na Rua
Cabuçu, -92, ccm direito a gara-
gem. Tratar. Tel.r 38-5607.
ALUGUÉIS? — Fornecemos fiado-
res irrecusáveis. Solução imedia-
ta. Atonrio-so a qua.quer hera,
inclusive domingos. Tel. 49-55-17.
ALÜGA-SE na Rua Paraltlnga, 11,
ap. 202. Sala, 2 qtos., banheiro,
cozinha, área c/ tanque e dep.
empregada. Alug. CrS 220 000.
Chaves c/ porteiro. Tratar na R.
México, 41, s/loja. CIPA S/A -

1?!¦ 22-8441 e 22-8155. 
ÃLÜGÀ-SÊ Rua Condêssa Belmon
to, 176, ap. 104, fte, sala, 2
qls., den. Chav. port. Trat. IGAB
- T. Otoni, 72 - 23-1915
CRECI 183.

ALUGA-SE. ap. c/ sala, dois qts.,
copa, cozinrra c dependências
empregada. Ver Rua Eng. Gama
Lobo, 410, ap. 401 de 10 **
12 horas.
CONFORTÁVEL sala cio frente pa-
ra casal ou rapazes. Tcl. 26-6591.
Maracanã.

TIJUCA — Aluga-se apartamento
com salão, 2 quartos, banheiro
completo cj boxe, cozinha, depen-
dências de empreqada e vaqa^ na
garagem, na Rua José Higino,
254, ap. C 01, 2.° bloco (cober-
tura). Aluguel CrS 300 000, mais
taxas. Ver no local. Tratar Av.
Nilo Peçanha, 26, sl 1 201-203.
Tels.: 42-0448 e 22-7259 - CRE-
Cl 122.

FIADOR??? - Aluga-so c] um
môs de aluguel. Rosolvo na nora.
Av. Rio Branco, 185 >| 1819 -
32-2503. Sáb. ¦ domingo. — T.l.
52-1537. _

GRAJAU — Alugo ótimo ap. c/
sala, 2 quartes e mais dep. —
Rua Oliveira lima, 73 - Ver diá-
riamente.  i
GRAJAU - Aluga-se à Rua Vis-
conde de Santa Isabel, 426 ap.
108, com quarto, sala e cozinha.
Ver no locol e tratar na Compa-
nhia Comercial o Corretora Nôvo
Mundo, à Rua do Carmo, 71 -
2.» andar, s| 201 ou pelo tel
52-2010 ramal 238. CRECI 937.

LINS — Aluga-so ap. com
qts., sala, 2 banhs., coz.. varan-
da, lia Rua D. Francisca, 425,
p. 301. Aluguel 200, sem taxas.
Ver no local. Tratar tcl. 38-5220.
Sr. Maneei Pinto.
LÍNS~^-~~Ap. cj~2 q., c| arm. emb.
sala, coz., banh., depend.^ emp

TIJUCA — Alugara-se os ops. 106
e 107 com sala, quarto, banheiro
e cozinha na Rua Bom Pastor,
43. Chaves com o porteiro. Tra-
tar Predial Andorinha ltda. na
Rua Álvaro Alvim, 48, sala 1 009

Tel. 52-1433.

ALÜGA-SE em casa de família
quarto de frento para casal ou
moças que trabalhem fora. Tra-
tar domingo no local. Rua do
Bispo 168 cj 4.
ALUGA-SE ap. 304, R.. B. Piras-
sinunga, 35, c| sla.,'3 qtos., coz.,
banh., dep. emp. Tratar Tv. Ou-
vidor, 32, 2,o, de 12/17 hs. Tol.
52-5007.
ALUGA-SE - Usina-Tiiuca, 2 aps
cj q., s. sep., c, b., Cr$ 155 e
159 a casal s| filhos. Rua Con-
dcúba, 43, tel. 38-8966,

TIJUCA — Quarto e sala separa-
dos de luxo c| sinteco, banheiro
e cozinha c| vulcapiso. Travessa
Afonso, 28-A, c| 2, ap. 202. Cha-
ves ap. 302.

RIO COMPRIDO - Alugo ap. 2
q. etc. Rua Navarro, 24, ap. 201.
Ch. 301. Tr. Graça Aranha, 174,
7.° andar.
RIO COMPRIDO - Aluga-so o
ap. 506 — Av. Paulo de Frontin
n.° 451, 2 qts., sl., dep. de •¦**.
pregada, lnf. cl porteiro

GRAJAU - Aluga-se, na R. N
Sra. de Lourdes, 54, ap. 303 -
BL 4 - 2 qts., sl., dep. emp.,
lugar para carro - CrS 315 000
— Ver c/ o porteiro — lnf. ...
38-3340 - 42-1337 - Sr. Paula
Lima. - _______________

TÍJUCA — Aluga-se ótimo casa
na R. Carvalho Alvim, 231, c| 6,
c| saia, 2 qts., coz., banheiro,
varanda. Toda pintada de nôvo e
c| sinteco. Chaves p] favor na
casa 1. Tratar Predial Palermo

GRAJAU - Aluga-se ap. 402 à
R. Comendador Martineii, 179,
c| tel., sinteco, sl., 3 qls., ban.
coz., área c| tanque, qt. p| em-
preg., banh., pj empreg. Ver
no local, chaves no ap. e tratar
na Predial Canadense Ltda. R.
Álvaro Alvim, 21 gr. 1206-8. -
Tel. 22-7808, das 9 ás 17 horas
dò 2a. __ 6a. feira. 
GRAJAU — Aluga-so o aparta
mento 202 da Rua Assaré n. 88

Ltda. R. Senador Dantas, 117, s| com sala, 3 grandes quartos, ya-
905, tel. 52-4325 - CRECI 455. randa, dependências completas
- ' de empregada. Chaves na mes-

ma rua no n. 88 "A" (quitan

— Ver sábado das 14 ès 17,001.5.
Domingo das 8,30 às 1 .hs. >.lf.
c| Sr. Ibrahim. Tol. 42-8566 -
R._Aquidabã, 822,_cp. 20K
LÍNS DÉ VASCONCELOS q Alu-
go apartamento cobertura. Ed.
nôvo, grande, Rua Conselheiro
Ferraz, 172. 300 novos —_Fiador.
LINS - Áluga-so casa 2 pavts. c|
sa!ão, 2 qts., grande terraço • do-
pendências. Rua Maranhão, 652,
Ponto final ónibus_230 o_231.
UNS"- Aluga-se" ap., 3 quartos,
sala, mais dependências_ — Tra-
tor na Rua da Assembléia n. 34.
sl. 1 204 - Dr. José Carlos.
Aluguel: CrS 250 000.
UNS — Alugo" ap. c| telefone,
3 qts., tala, banh., coz., copa,
dop. empr. Ver Rua Bicuiba n.°
1411201. Tratar Pedro lessa 35,
sala 1 106. Tel.: 52-1550, Dr.
Rubinstein. Aluguel _350,00.
LINS 

"VASCONCELOS -Aluga-se,
na Rua Zizi, 74, 1 ap. ccm 3
quartos, sala, copa etc. — Ver c
tratar no loca!

ALUGA-SE uma casa com 2 quar-
tos, sala, cozinha o banheiro. —
Tralar na Rua Visconde de San-
ta Cruz, 419. Engenho Nôvo. ¦_
ALUGAM-SE 2 quartos separados,
direito a lavar e cozinhar. Rua
Licinio Cardoso, 277, Estação de
São Francisco Xavier. 58-8028 -
Sylvio.  .
ÃLÜGÀM-SE 2 quarlos separa-
dos, direito a lavar e a cozinhar.
Rua São Paulo, 74, Estação do"ampaio. 58-8028, Sylvio.
ÀLÜGA-SE uma casa com 2 quar-
tos, 2 salas, cozinha, banheiro,
varando, à Rua Fagundes Varela,
451 — Encantado.
ALUGA-SE apartamento' 403 da
Rua Ana Néri, 39, tala, dois qts.
o demais dependências. Chaves
no n.° 28. Tratar tel.: 32-5751.
Sr. João.
ÃLÜGA-SE um ap. R. Monte Pas-
ceai, 16, falar na casa 12, ap.'20] — Mei e r.
ALUGA-SE uma casa do sala a
2 quarlos. Preco: CrS 50 000
mentais. Ver e tratar na Rua
Martela Reis, 9, transversal à
M fi****?*3, (-ar pepter — Aboli ção.
ÃLÜGO aos. grandes e novos —

Carolina Machado, 1 010-A —R
em frente a e:1ação.
ABOLIÇÃO -- Alugo duas óti-
mas casas tipo ap. para uma oj
duas famílias, cada casa tem —
1 qt., sala, cozinha, banheiro,
área c/ tanque e terraço — Ver
na R. Jutai, 60, ap. 101 s 102
ent. p/ Rua Silva Xavier, dai
9 às 15h. - Tratar na FRISA S/A.

Tels. 32-8803 e 22-0087 -
CRECI 205.
ALUGA-SE uma casa na Rua Ho-
nório, 1601 — frente — Cacham-
bi — Tratar condições e alugu»!
com o proprietário na Av. Su-
burbana, 5918, fundos - Sr. Al-
berlo. .

SAENZ PENA - Aluga-so sala
conjugada. Rua General Roca,
913, s| 612, ao lado do Bob's -
ver el porteiro. Tratar 1. 42-9028
ou 22-3158 - 34-8597.

ALUGAM-SE aps. 210-218 - Av.
Itaoca, 897, c| sala, 2 qts., coz.,
banh. Tratar APSA. Tr. Ouvidor,
32, 2.°, de 12-1711. Tcl. 52-5007

APARTAMENTO 2 quartos e sale-
ta. Praça Gabriel Soares, 7, casa
11, CrS 200 000. Tratar Dona
Joana, 34-o494.

SAENZ PENA - Ap. 516, Rua
Maior Ávila 455, 2 quartos, sala,
deps. completas de ompregados.
Aluguel CrS 300 mil. Telefone
38-6754, para ter a chave.

ALUGA-SE um quarto para um
casal ou duas moças na R. Eml-
lia Guimarães. Tratar no n. 50.
Catumbi.

LEBION - Aluga-se na Aua Ti-
moteo da Costa n. 541, o ap.
S-209, c/ sl. qto. e dep. Cha-
ves c/ o port. e tratar Adm.
Fluminense S. A., na Rua do Ro.
sario, 129. Tcl. 52-8281

GÁVEA — Aluga-se ótima casa
na Est. da Gávea n.° 6, c/ salas,
vários qtos., jardins, varanda,
área de serviço, dep. emp., ga-
ragem p/ 3 carros, mobilia de
primeira. Chaves no local. Tratar
segunda-feira p/ tel. 42-9677.

COPACABANA - Alugo o ap.
403 com saleta, cor., e banh.
salão corrido — Av. N. S. de
Copacabana n. 1 072 - Chave:
cl o apontador — ap. 901 •—
Tei. _52-9052.
COPACABANA - Rua Bara-ta
Ribeiro, 502, ap. 902. Alugo
coniugado. NCrS 200,00 e en-
cargos. Ver das 9 às 11 h. e
telefonar para 46-6771.

TEMPORADA - Alugo ap. com te-
lefone todo mobiliado. Ver Av.
Copacabana, 748|1104 - Tel.: ..
57-2673.

LEBLON - Passa-so contrato apar-
tamento de quarto, e sala sepa-
rados, banheiro, cozinha e varan-
da. Rua Dias Ferreira 116-201 -
Chaves com Dona Claudina
n.o 203. Aluguel NCrS 200, mais
taxas de NCrS 15,00 - Previsto
aumento de 20% com a vigência
do nôvo salário mínimo. Telefo-
nar paraJ^^OOTj^^entil.

COPACABANA - Alugo c| tel.
Rua Min. Alfredo--Valadão, 35,
ep. 210, qto., sl. sep., dep. dc
empr. CrS 320 000. Chaves port.
Tratar Civia. Trav. Ouvidor, 17,
4.° andar.

TODO MOBILIADO - Alugo lin
do ap., sl., qt. sep., armários
embutidos, coz., bann., área tan-
que, dep. empreg. — Pródio e
móveis novos. Ver Rua Bolivar,
125, ap. 803, de 9 às 13h. CRE-
Cl_1078._
TEMPORADA -"M-bii7"3 qts.,
2 sls., 2 banhs., dep. emp. .te.,
garagem, 2 ar cond., TV, gel.

57-1646 ou 47-4722.

LEBION - Praia - Aluga se ap,
frente com 2 qts., 2 sls. ji Inv.,
dep. e garagem, moblliado, cj
telefone, aluguel NCrS 650 — R.
José Linhares, 14, ap. 203.

ALUGO um quarto externo mo*
biliado e uma vaga para rapaz
em casa de família — Av. Paulo
de Frontin, 172.

JARDIM BOTÂNICO - Alugo óti-
mo ap. Visconde Graça esquina
Jardim Botânico (duas frontes),
sala, 3 qts., banheiro social, co-
zinha, dep. empregados, duas
áreas abertas, c/ telefono i ele
vador. Tratar tel. 26-0790.
JARDIM BOTÂNICO - Aluga-se
ap. de sla., 2 quartos e dep
R. Pacheco Leão n. 150, bloco
2, ap. 102 - Tratar na CIVIA
- 52-8164.

LEBLON — KAIC • Aluga o op.
309 da Rua José Linhares n.°
117, c/ saleta, sl-qt. sep., coz.,
banh. WC empreg., área c| tan-
quo — Chaves c/ porteiro. Tratar
na Rua do Carmo, 27-A - Tel.
32-1774 - CRECI 283^ '

TEMPORADA - Aluga-SB na Rua
Dialma Ulrich n. 110, ap. 607,
ccm sala, quarto, cozinha, gela-
deira. Ver • tratar com o pro-
prietário.

IEBLON - Alugo quarto de fren-
te a uma ou duas pessoas — Rua
luqulá, 56, ap. 302

COPACABANA — Aluga-se o ap,
203 na R. Figueiredo Magalhães,
470, 3 quartos, sala ampla, cozi-
nho, banheiro completo. Chaves
cl porteiro. Tratar R. México n.°
!!9, ar. 1 902. Tcl.! 52-1123.
COPACABANA — Áluga-so otimo
ap. todo pintado. Rua Constante
Ramos 1361603 — 2 qts., sala,
banheiro, cozinha ,e dèp. empre-
gada. Chaves cj porteiro. Tratar
Locadora Nacional Ltda. Av. R.
Branco, 106 s| llll tel. 42-3437
ou 22-0275 - CRECI 185.

TEMPORADA - COPACABANA
— Em aps. mobiliados iunto; à
praia. Preços a partir de CrS .
6 500 diária. Ver e tratar dire-
lamenta no local. Rua Gustavo
Sampaio n. 854 — Tel.i ...
37-4799.

IPANEMA - LEBLON

COPACABANA — Aluga-se o ap.
201, Rua Barata Ribeiro, 682. Sala,
quarto conj., amplos., coz., banh.
CrS 280.000. Ver no local. Tra-
tar na Av. Rio Branco, 124, 14.»
andar, cl lone, das 14 às 16 ho
ras. Informações tel. 37-4592.
COPACABANA — Quarto para
cavalheiro de fino tratamento,
ap. confortável - Tel. 37-2803,
COPACABANA - Aluga-so 1
quarto para rapaz. Rua Pauh
Freitas n. 45, ap. 1 101. Tra
lar c| proprietário. Preço 90 000.

LEBLON — Aluga-se ap. sala, 2
qlos., demais dependências. Rua
Tubira, 8 - 303. Tralar G. Ara-
nha, 57, sala' 409. Tel. 32-9080.
Euze — Chaves com o porteiro.

PROCURA-SE apartamento no J.
Botânico, com 3 qts., sl., dep.
Aluguel: CrS 450 000. Favor tele-
fonar Nilerói, 2-4726. ' 

,

ÃLUGA-SE na Rua Azevedo Li-
ma n. 86-A - 2 qts., sala, coz,
banh. 'independ. e area com
tanque. Chav. zelad. - Trat.
IGAB. T. Otoni n. 72 - ..
23-1915 - CRECI 183._
ALUGA-SE ná Rua Tobias Mos-
coso n. 98 — ap. 302, sala, 2
qts., dep. Chav. ap. 201
Trat. IGAB - T. Otoni n. 72

23-1915 - CRECI 183
AlUGA-SE na Rua São Miguel
n. 322 - ap. 101, sala, 2 qts.
e dep. Chav. local. Trat. IGAB
- T. Otc:,i n. 72 - 23-1915 -
CRECI 183.

TIJUCA — Aluga-se ap. 401 na
Rua Rogo Lopes, 88, composto de
sala, varanda, 2 quartos, cozinha,
banheiro social, dependências com-

Eleias 
de empregada, área co-

erta com tanque. Tratar em Cor-
deiro Guerra & Cia. Ltda. na
Av. Rio Branco, 173, 14.° andar.
Tel. 31-1895 as chaves do ap.
se encontram no ap. 30K

SAENZ PENA - Ap. nôvo, fren-
te, ult. andar, 1 sala, 2 quar*
tos e dependências de empre*
gada ci vaga, garagem. NCrS ..
300,00 e taxas. R. Maior Ávila
455/607. Exi|o berr- fiador.
SAENS PENA aluga-se ap. 3 q.,
2 s., 2 banh., dep. empregada,
ed. pilotis. Persianas, sinteco, gra-
des, armários, cj telefone. Ver
das 14 às 17 horas. Rua Clóvis
Bevilacqua, 31 ap. 101 — Tratar
27-9973 - Sta. Eliane.
TIJUCA

da) — Tratar pelo telefone ....
43-9575 — Esta rua começa na
Rua Barão da Bom. Retiro, 1J3S9
GRAJAU - Alugo ap'. grande, 1
p| andar, sal., 3 qls., dep. cm-
pregada. CrS 250. R. Campinas,
188 - 101 fds. 9 às 12 horas^

TIJUCA — Aluga-se ótima casa
grande, quarto, sala, ampla cozi-
nha, copa, banheiro — Rua Fran-
ça Júnior, 403, fim Maria Amé-
lia. Tcl. 54-3933.
TIJUCA - MUDA - Aluga-se ap.
de luxo, com 3 qts., sala o de-
pendências, na Rua Guaiaraluba,
44, ap. 401. Preço: 280 mil.

ALUGA-SE uma vaga para moça
ou senhora que trabalhe fora.
End. Rua S. Francisco Xavier,
711, casa 13, ap. \0\.

JACAREPAGUA

GRAJAU - Rua Visconde de Sta.
Isabel 559, ap. 104 - Sala, dois
quartos, banh. cozinha, varanda,
Cr$ 190 COO, chaves com zelador
ADMINISTRADORA NACIONAL
Av. Pres. Antônio Carlos 615
2Q pav. Tel. 42-1314.

TIJUCA - Aluga-se - R. São
Francisco Xavier, 352,_ ap. 503,
3 qts., 2 salas, dependências com
pletas e garagem. Aluguel: 4 sa-
lérios mínimos. Tratar COPEL —
CIA. PREDIAL PENAFIEL - Av.
Franklin Roosevelt n. 23, sl. 607.

GRAJAÚ - Aluga-so ap.-2 quar-
tos, dependências completas. Av.
Eng, Richard 273, ap. 104. Cha-
ves e ínformaçScs c| porteiro.

TIJÜCÃ - Aluga-so casa, 2 quar-
Alugam-se ótimos t0J 2 salas, cozinha, banheiro

GRAJAU — Aluga-se otima casa
à família idônea, com 2 sls., 6
qts., garagem, amplo quintal, co
pa, cozinha — Local residencial.
Ver na Rua Canavieiras, 79 —
Chaves no n. 58 da mesma rua.
Tratar tel. 47-7238.

apartamentos ns. 1 e 2 da Rua
Engenheiro Adel, 62. Tratar com
D. Leda pelo telefona 28-2442 -
Al. 300 OOO e taxas.
TIJUCA - RIO COMPRIDO -
Aluga-se ótimo qt. de frente,
ap. de família. R. Santa Alexan-
drina, 197, ap. 101 — R. Com-
prido.

e área c| tanque. Ver Rua Santa
luiza, 193, d 4. Tel. 28-6431

PAIACETE na lagoa Rodrigo da
Freitas. Aluga-s. um com 5 quan
tos, duas salas, 2 banheiros, jar
dim de inverno . demais depen
dências. Marcar hora para visita
no^olefwiesJ6-*1583_« J7-4604.

S. CONR.-B. TIJUCA

ALUGA-SE Rua Des. Isidro, 29,
ap. 303, p/ 250 000 mensais, c/
sala, qto. e deps. Visita domin-
gos, de 9 às 12 ou horário a
combinar pelo tel. 34-7407. Tra-
tar Trav. do Paço, 23, s/1003.
AlUGA-SE o ap. 207, da R.
Uruguai, 380 bloco B, com sa-
Ia e quarto separado, banheiro
social, cozinha, área cl tanque
o dep. de emp. completas. —
Chaves e tratar na ADALMA —
Av. Almte. Barroso, 90 sls. 610
à 612. Tel. 22-0798.

BARRA DA TIJUCA- Alugamos
ap. 304, com mobília de qto.,
conjugado, na Av. Sernambetiba,
780. Chaves' com o porieiro o
tratar na Imobiliária Sagres Ltda.
largo da Carioca, 5, solas. 401/2,
Telefono'. 42-0072. . . ...

ZONA NORTE

PÇA. DA BANDEIRA -
S. CRISTÓVÃO

ALUGAMOS - Barão da Torre
. 176 - ap. 301 — 3 qts., sa-

15o, depend. completas. Tratar
tel. 42-3330.

AlUGA-SE um quarto em casa de
familia a uma sra. que trabalhe
fora ei direito a lavar e cozinhar.
Tratar c| D. Cibele, R. Bela, 737.
casa 14.

ALUGO ap. de frente p| o maf
— 3 qts., 1 salão e dependên-
cias e garagem na Av. Nieméier
n. 174 - ap. 401 - Tratar tel.
56-0858.

ALUGA-SE quarto mobiliado, na
Rua São luis Gonzaga, 1 835, 1.°
andar. Sao Cristóvão.

ALUGA-SE apartamento quarto e
sala, cozinha, Rua Jangadeiros
n. 15 — Chaves com o porteiro
ALUGA-SE quarto mobiliado de
frente, duas (2) moças ou ra-
pazes — Av. Ataulfo de Paiva
n. 1 175 - ap. BOI - leblon

ALUGA-SE uma vaga a rapaz com
móveis. Rua Figueira de Melo,
245, casa 1. — SSo Cristóvão.

COPACABANA - Moça aluga
quarto ou vaga a outra. Trater
pessoalmente. Barata Ribeiro, 793,
ap. 504 — Posto 5.

ALUGO grande quarto si móveis
para casal ou 2 rapazes. — Av.
Ataulfo d» Paiva, 1235 ap. 301.

COPACABANA - Aiuga-se na
Rua Barão de Ipanema 56, um
apartamento com 3 quartos o 2
salas. Procurar o porteiro. Tel.
23-5510 s 26-2655 Dr. Carlos
Jorge.

ALUGA-SE quarto moblliado a
cavalheiro. Rua Visconde de Pira
iá 98, ap, 3. Pça. Gen. Osório.
Ipanema.

COPACABANA - Aluga-se pertodo Lido, um quarto a duas moças
que trabalhem fora. Toh_57-5772.
COPACABANA — AlugiMo apar"-
tamento de frente, com sala e
q'.j>rto, banheiro completo, cozi*
nha com dois fogões e área de
serviço, todo pintado do nâvo
Ver na Rua Siqueira Campos, 282
ap. 205. Chaves com o porteiro.
Tratar pelos tels. 36-2961 ou
43-8089.

APARTAMENTO - Alugo pl -tem-
porada, mob, 2 quartos, sala e
dep. Rua Barão da Torres, 124,
ap. 302. Tel. 36-7169 - Dna.
Eda.

ALUGA-SE quarto d cozinha, a
casal sem filhos • vagas a mo-
ças que trabalhem fora. R. São
Luiz Gonzaga n. 658, c| 16.
ALUGA-SE cl sala, 2_ quartos de-
mais dependências todas amplas.
Rua Ana-Néri, 332, Edifício 19,
ap. 2 — Ver no local das 13 no
ras as 18 horas — Sábado e do
mingo. — Tratar com Victõrio
Rócco — R. Assembléia, 11, s|
501- ' ' ! 

'

CAMPO SAO CRISTÓVÃO, 182,
ap. 505 .Alugo c| sala, quarto, ba-
nlieiro e cozinha c| área com tan-
que. Chaves na portaria. Telefone
48-7580.
PRAÇA DA BANDEIRA - Casa
altos e baixos, banheiros de luxo.
Serve para escritórios. Telefone
54-2983.

TIJUCA — Aluga-se qto. mob.
para rapaz ou senhora. Largo da
Segunda-Feira. Tel. 28-4692.
TIJUCA — Quartos alugam-se ótj
mos pode lavar a coz. à Rua Lú
cio de Mendonça, 46 — Próx. a
R. Mariz e Barros. Exige-se de-
pósito.

TIJUCA - Alugamos de frenle, c/
sinteco, ept. 601, da Rua Condo
de Bonfim, 214, c| quarto e sala
separado, coz., banh., área de
serviço e dependência de empre-
gada — Ver local na parte do
manhü. Tratar Daviga 5. A. —
Beco dos Cancelas, 8, 2.» andar

Tel.: 31-3746.
TUÜCA - Bonita casa aluga-s.
na Rua Uruguai, 543 b.m am-
pia • const. nova. V.r a tratar
di.riam.nt. das 1* i» 18 ho-

TIJUCA - Aluqa-se Rua Bom
Pastor, 43 ep. 408 c| 2 quartos,
sala c depend. Ia. locação. Cha*
ves c| porteiro. Tratar telefone:
22-2349.

ÃLÜGO op. 403 da Rua General
Canabarro, 78, 2 quartos, sala,
dep. emp., garagem. Chaves por-
telro. Tratar Largo São Francisco,
26, grupo 1 315, das. 16 is 18
horas. Dr._Jaçk._TeJ_._-l3;7686.
ALUGUÉIS? - Forn.comos fiado-
res irrecusáveis. Solução imedia-
ta. At.nde-se • qualquer hora,
inelusivA domingos. Teí. 49»5547.

TUÜCA — Aluga-se ap. sala, 2
quartos de frente, banh. cor, arm,
emb. dependências comp. Ver R,
Conde Bonfim, 1 136 ap. 302 -
Chaves c| porteiro. Aluguel CrS
280 000 mais taxas. Tratar Pai-
maré* Administradora de Imóveis
Ltda - Av. Graça Aranha, 226

Tel. 22-6048, 52-5239, 32-6556.

ALUGA-SE na Rua Santo Afon-
so, 125, atrás do Meiro Tijuca,
o ap. 702, de frente, s/s!., sa*
leta, quarto, banh. e coz., s/tan
que serv. Chavei c/ o porteiro.
Aluguel NCrS 250,00 e taxas,
ALUGA-SE otimo quarto em- ca
sa de pequena familia a senhor
de tratamento. Rua Maria Ama-

148.
PRAÇA BANDEIRA - Vaga, moça
ou senhora, c| direitos. Barão de
Ubá 88, c| 4.
PEDREGULHO - Aluga-so casa c|
2 qts., sala, ccz., banh. o dep.
Rua Ana Néri, 114. Tratar no 72,
sobrado, .

ALUGA-SE ap. 314. R. Almt.
Cochrane, 56 ci sala, 2 qts.,
coz., banh., dep. emp., gara-
gem. Tratar APSA. Tv. Ouvi-
dor, 32, 2.", de 12-17 hs. Tel.
52-5007. Aluguel NCrS 300,00

QUARTO GRANDE - Alugo pode
lavar • cozinhar. Rua Antunes
Maciel, 527, sobrado, próximo
Estação Leopoldina.
SAO CRISTÓVÃO - Aluga-se
quarto de frente, moblliado.
Tratar tel. 34-2486.

ALUGAM.SE quarto e vagas na
Rua Bahia n. 84 - ap. 102 -
São Cristóvão.

SÃO CRISTÓVÃO - Rua Caleiras
96, térreo - Aluga-se casa com
2 qts., sala, coz., banh. e area
— Tratar na Daviga S. A. Be*
co Cancelas n. 8, 2a. — Tel.
31-3746. 

ALUGA-SE cm 1." locação o ap.
301 da Av. Vieira Souto, 186, al-
to luxo, c| telefone, grande li-
ving, sala Jantar, Jard. inv., 4
qts., sendo um cj saleta e banh.
priv., 2 banh. sociais em côr e
box c] porta, galeria cl arm. em-
but., grande copa-cozinha, adega,
telef. interno, 2 qts. p|. empreg.,
garagem c| box pl 2 carros, lnf.
36-6182 e 22-9711.

ALUGAM-SE vagas para moços
que trabalhem fbra, com direito
a cozinhar. Rua Bela, 169 apar-
tamento 302.
ALUGA-SE apartamento, 2 qtos.
sala e dep. Rua .Barão de Igua
temi, 442, chaves ap. 404. D.
Luzia.

COPACABANA — Alugamos ap.
3 qts., salão, sala, deps. etc. cl
tcl. na portaria, na Rua Domin-
gos Ferreira, 121, ap. 802. Cha-
vcs 801 • tratar Imobiliária Sa-
gres Ltda. Preço 650 000. largo
da Carioca, 5, salas 401/2 — Te-
lefone 42-0072.
COPACABANA - Aluguel sala, 2
quartos conv., dep. emp., mob.,
gol. rj, cama. Temporada adiant.
ou 1 ano c[ depósito. Rua Min.
Viveiros de Castro, 621208. Ver
ct porteiro. Sibado e domingo.
Tratar ci Paul. Tel. 32-2363, sc-
qunda-feira.

ALUGA-SE quarlo mobiliado, mô
ça ou senhora, refeições, roupa la-
vada. R. S. Luís Gonzaga, 1 835,
ap. 204.

AV. VISC. DE ALBUQUERQUE,
1 274 aps. 104 a 303 - 3 quar-
tos, sala, etc. CrS 300 OOO. Cha-
ves com porteiro. ADMINISTRA-
DORA NACIONAL - Av. Pres.
Antônio Carlos 015 — 2o pav.
Tel. 42-1314.
ALUGA-SE um quarto em casa de,
família de respeito. Rua Nasci-'
mento Silva, 120, ap. 104, Ipa,
nema.
ALUGA-SE ap.. 401, R. Gomes
Carneiro, 50, c| sala, 2 qtos., coz.
banh. dep. emp. area serv. e ga-
ragem. Tratar APSA. Tr. Ouvidor
32, 2.", de 12-17h. Tel. 52-5007.

AlUGA-SE um quarlo para rapa
zes. Rua Francisco Eugênio n.°
176-B c| 1. - São Cristóvão.

GRAJAU — Aluga-se com telefo
ne c garagem ap. de 2 quar-
tos, à Rua Alexandre Calaza, 145,
ap. 204. Chaves porteiro. Tra-
tar Rua México, 119, sala 308.
Tcl. 42-9441.
MARACANÃ - Aluga-se ap. 202,
R. Artur Menezes, 21-3 qts.,
sl., 2 banhs. soes., demais deps.
Chave c/ port. 

TIJUCA - Aluga-se apartamento
quarto sala separados, banheiro,
cozinha e área. Prédio nôvo, sô-
bre pilotis c| elevador. Rua Vai-
paraíso, 63. Aluguel NCrS 200,00
mais taxas. Informações telefones
45-0322 ou 25-2248. Sr. Wan-
derley.

ALUGA-SE ótimo ap. 3 quartos,
sala, coz., banh. e dependências
completas de empregada. - Alu-
guel: CrS 240 000. Rua Pinto Te-
les n. 591, op. 202. Tratar pelo
tel. 3840 — Teresópolis, RJ.
ALUGA-SE apartamento c/ 2 qls..
Rua Atiningua n. 560. — Jacaré
paguá. ____- '-

ALUGA-SE uma casa com 3 quar-
tos, 2 salas, copa, cozinha e
mais dependência na Rua Arai
588. Camboatá — Deodoro —
Aluguel CrS 170 000.
AlUGA-SE - Ap. 3 qts., sala, etc.
Rua Santos Titara 23 ap. 201. —
Todos os Santos. Esta Rua é pa-
raleis Amaro Cavalcanti. Aluguel
250.

ALUGA-SE casa com três quartos,
sala etc, na Rua Comendador
Pinto 280 - Jacarepaguá.
ALUGA-SÊ ap. à Av. Geremário
Dantas 782, ap. 201. Sala, saic-
ta, 2 quartos o dependências. Alu-
guel NCrS 190 e mais taxas. Ver
das 9 às 12 com_ Sr. Josó, en-
carregado. Tratar à Rua Antônio
Basilio 77, ap. 301, Sr. Lauro.
Tel. 34-9787.

"ABOLIÇÃO - PILARES - Aluga.
se um bom ap. do frente d«
rua c| toe!» conforto, Ia. loca»
ção, 2 qls., 2 sls., copa, coz.
grando, area • dop. empreg.,
tudo grande — Rua Cascmiro d»
Abreu n. 146.
ALUGO apart. 3 quartos, sala,
cozinha, banheiro. Rua S. Brás,
68, 2." bloco, ap. 304 — Todos
os Santos. Chaves cern o zela-
dor. Tratar tel. 38-0BI2.
ALUGO ótimo ap. 2 qls., sala,
etc. Rua Ferreira Sampaio 19 sp.
302. Abolição esq. Av. Suburba-
na. Tel. 48-6022.

ALUGA-SE por 100 o ap. 304 da
Rua Cindido Benjcio 3747 —
Tanque, Jacarepaguá — Chaves
no ap. 303. Tels. 25-9817 c
25-7649.

ALUGA-SE casa com 3 quartos.
Tratar 'Av. Nelson Cardoso n. 57
Sapatarla

MARACANÃ - Quarto bom, de
frento, p| moças ou senhora que
trabalhem fora. Rua São Fran-
cisco Xavier, 646, sobrado.
MARACANÃ - Alugo ap. 2 qts.,
sl., coz., dep. emp. — Ver Rua
Senador Furtado, 51, ap. 304,
Chaves com o Sr. Síndico. Tel
52-9052. . 
QUARTO — Alugo para senhora
ou moça sozinhas, 36-1470. Rosa
ria.  

TIJUCA - Aluga-se na Rua Pa-
dre Champagnat' n.o 27, o ap.
407, cj sala, 2 quartos, cozinha.
ves no ap. 409. Tratar pelo tel.i
32-8766.
TIJUCA — Aluga-se np. de luxo,
sala, 2 quartos, dependências. Rua
São Francisco Xavier 22 ap. 802.
Tratar na mesma Rua 116 ap. .403
das 20 ás 22 horas.

TIJUCA - ÓTIMO apartamento,
fr.nt., varanda • box. alumínio,
salão, 3 qts., qt. «mprogada, d.-
pendências completas. Edifício
Ibituruna. Marli . Barros n. 470
ap^lO._TritarJ.K_27-7202.
ÜsTNA DA WjÜCÀ - AÍuga-se o
ap. 202 da Estrada Velha da Ti-
juca, 38, composto do varanda
envidraçada, sala, 2 quartos, co-
zinha, banheiro e dependências
de empregada. Ver e tratar so-
mente domingo • segunda, das
11 ès 16 horas.

QUARTO — Aluga-se podendo Ia
var e cozinhar por CrS 40 000.
Rua Barão de Cotegipe, 259 -
Praça 7.

ALUGÁ-SÉ uma casa de 2_qts.
sla., coz., area, la.. locação —
garagem. Rua_ Belo Vale n. 413

Jacarepaguá

ALUGA-SE ap. 101 da Rua das
Rosas, 824, Vila Valqueire, com 2
quartos e dependências. Chaves
no ap. 102.
ALUGA-SE casa modesta c| quar-
to, sala, cozinha e banheiro —
CrS 70 000. Rua André Rocha,
2 354. Fone 52-1371.

ALUGA-SE ap. 2 q., s„ coz., b.,
dep. emp-, área c) tanque à Ru»
Pernambuco, 512, play-ground o
garagem. Ver das 9 às 13 ho-
ras com Sr. Paulo. Tel.: 54-4518
a 43-2724. .
ALUGAM-SE 2 aps., q., sala e b.
ou 1 de 4 quartos, garagem. Rua
Figueira n.° 76, Rocha. (29-1537).
ALUGA-SE ap. 202, R. Constanç-
Barbosa, 96, c| sala, 2 qtos., coz.,
banh., dep. emp. Tratar APSA. —
Tr. Ouvidor, 32, 2°, de 12/17 hs.
Tel.: 52-5007. ¦
ALUGA-SE ap. 304, R. Republica,
160, c| sla., 2 qts., coz., banh.,
dep. emp. Tratar APSA. Tv. Ouvi-
dor, 32, 2°, de 12/17 hs. -.
Tel.: 52-5007. .

APARTAMENTOS — Taquara
Alugamos qt., salão etc. Ver R.
Mapendi, 579. Chaves ap. 101 -
Tratar Largo Campinho — Pada
ria. Tel.: M. H. 765 ou 90-2132.

ALUGA-SE ap. 302, R. Constan-
ça Barbosa, 96, c| sala, 2 qtos.,
coz., banh., dep. emp. Tratar
APSA. Tr. Ouvidor, 32, 2.°, do
12-17h. Tel. 52-5007. 
ALUGA-SE Rua Lucidio Lago, 91,
s/ 210, p/ 100 000. Chaves c/
porteiro. Tratar Trav. do Paço n.
23, s/ 1 003.

CAMPINHO - Aluga-se uma ca-
sa grande e um op. na Rua Aras-
suai, 105. Chaves no 54 com D.
Dacila. Esta rua começa na Estr.
Intendente Magalhães, 331.

TIJUCA — Casa — Ãluga-se uma
de dois pavimentos com 2 sa-
las e 3 quartos e demais de-
pendências na Rua Professor Ga-
bizo, 363 — Ver no local e
tratar na Av. Rio Branco, 39 -
11.» »ndar, sala 1109. - .Tel
23-3938 com Marcos.

AlUGA-SE ap. 2 quartos e sala
à Rua dos Coqueiros, 35 ap. 201.
Catumbi. Preço CrS 160 000, fora
as taxas. Procurar no local o Sr.
Oreste das 8 às 17 horas.
APARTAMENTO - Alugo, Tiiuca,1
próx. a Muda, sala, 3 qls-, arm.
emb. coz., banh., depend. emprg,
2 áreas. lnf. 47-7499.

ALUGO ap. 202 da Rua Justino
de Sousa, 100, c/ 3 qts. grande

Ia, coz., banh., area c/ tanque.

SÃO CRISTÓVÃO - Aluga-se ca-
sa com entrada para carro, ser-
vindo para duas famílias, na Rua
General Padilha, 26. Telefone:
43-0163,_Sr._Serafim.
SÃO 

"CRIStOVAO - Alugo casa
cl 3 quartos, 2 salas, coz., ban.
o grande quintal, precisando de
obras. Ver R. São Januário, 614
até 13_horas._Tcl1_52-9052.
SAÕCRISTOVÃO — Aluga-se ap.
101 do Rua Coronel Brandão, 28.
ap. tipo casa, c| 3 qts., 1 sala,
depends. de empreg., banheiro
completo, varanda, terraço em
cerâmica. Chaves no ap. S/102
de 10 ès 16 horas. Tratar:
22-2838.

ALUGA-SE ap. c| sala, 3 qts.
cozinha, banheiro completo, area
c| tanque, na Rua Coronel Ca-
brita n. 33, ap. 302. Aluguel
de NCrS 260 000 a mais impôs-
tos e taxas — Chaves no dp.
S-101 n. 39 - S. Cristóvão.

COPACABANA - Temporada -
Aluga-se apartamento mobiliado,
com saleta e quarto coniugado,
banheiro completo c kltch. Alu-
guel CrS 220 000 mensais. Ver
Av. Prado Júnior, 135, ap. 419.
Chaves na portaria com Sr. Ju*
lio. Tratar pelos tels.: 43-7969
ou 36-2961.

ALÜGÀ-SE quarto próximo da
praia, uma ou duas moças ou
senhoras empregadas ou estu-
dantes, 100 cada ou 150 só uma
— Rua Prudente da Morais n.
1 441 - ap, 705.

SÃO CRISTÓVÃO - Aluga-se
apartamento. — Rua Chaves Fa*
ria n.° 236. ..

TIJUCA - R. COMPRIDO

TIJUCA - KAIC aluga na Rua
Camaragibe n.° 9 o ap. 218 c|
sl-qt conjg., banh. e kitch. Cha-
ves cj porteiro. Tratar na Rua do
Carmo 27-A. Tel-. 32-1774. -
CRECI 183.

QUARTO, sala, cozinha, banh.,
area, alug. 140 preferencia que
dê 220 nos moveis, R. Conse-
lheiro Otaviano, 80, ap. 101, tel.
58-3264. 
RUÁ 

'PEREIRA 
NUNES 241 ap.

201 — Sala, 2 quartos, banh. coz.
dep. empr. Cr$ 250 000. Chavos
no ap. 102. ADMINISTRADORA
NACIONAL - Av. Pres. Antônio
Carlos 615, V pav*. Tel. 42-1314

ANDARAf - GRAJAU -
VILA ISABEL
APARTAMENTO VAZIO - Aluga-
se ou vende-se ap. c| 2 qts., sa-
la, varanda e dependências comp.
de empregada, à Rua Paula Bri-
to 671, ap. 205-B. Visitas a com
binar cl Santana. Tcl. 34-9460.

CASA, sala, 2 qts., banh., coz.,
muita água, luz, ônibus à porta.
NCrS 60,00. Estr. Bandeirantes,
11 079. Km 11.

ALUGA-SE Rua Vasco da Gama,
70, fundos, op. 303, Todos os
Santos, p/ 220 COO, com 2 qts.,
sala, dep. de empr. Apanhar cha-
ves no ao. 401. Tratar na Trav.

lo Paço, 23, sj 1 003. '

JACAREPAGUA - Aluga-se casa
centro terreno, 3 quartos, sala,
dependências. Av. Mananciais,
450 - Taquara. Ver no local -
Tratar RIBEIRO - 22-8298.

ALUGAM-SE 2 casas tipo aparta-
mento, com 2 quartos, sala, co-
zinha banheiro e varanda, na
Rua Leopoldo, 484, casa 3, aps.
101 e 201 — Tratar no local das
10 horas em diante.

ÁLUGA-SE 1 ap. 3 qts., 2 sls..
banh., cox., na Travessa Carneiro
2», Rio Comprido.
ALUGA-SE grand* • confortável
ap. 701 Rua Haddock Lôbo n.°
232-A, alugu.l 550 mil cruxs. •
taxas. Tratar segunda-feira em
diante, Rua da Conceição 105,
tal.^l707KTalj:-23-2200;
XÍÜGA-SÉ — 1 quarto mobilia-
do, para 2 rapazes de fino tra-
to. Rua Antônio Basilio 189 —
Tiiuca. Tel.: 280113.

TIJUCA - Junto ao Colégio Ml
litar. Rua Prof. Lafayete Cortes,
120 ap. 302, 2 qts., sl., área,
dep. empr. Alug. 280. Chaves com
porteiro. Tratar tel.: 52-4910 ou
22-9255 com Dr. Naum.

ALÜGA-SE apartamento 2 quartos,
sala, dependértclas empregada -
Rua Bambul, 27, ap. 101 - Gra
jaú, ônibus 422 na poria.

TIJUCA - KAIC aluga na Rua
Ernânl Cotrim n.° 155 o op. 202
de frente, c| sl., 3 qts-, coz.,
banh., dep. compl. empreg., área
cl tanque e vg. garagem. Chaves
c| porteiro. Tratar na Rua do
Carmo 27-A. Tel.: 32-1774.
CRECI 183.

ALUGO - Ap. 501 - Rua Ba-
rão de Mesquita 459, 2 qts., sala,
de pendèncias._ Chaves_cj|_porteiro.
ALÜGÁ-SE - Sala-ql., banh_ coz.
ind. F. Alzira Brandão 113-A,
cesa 8, saltar C. Bonfim 90 o|co<
me;a, 150 mll.
ALÜGA-SE — Um quarto a uma
senhora de boa referência com
direito a lavar e cozinhar na Rua
Carolina Reydner 29 — Catumbi.

TUÜCA — S. Pena. Vagas rapazes
e moças educados, ambiente fa
miliar. Pedem-se reF. Tel.: ....
34-5267.

RUA PAULA BRITO, 691 [304. Alu-
go quarto e sala, separado, ga-
ragem. Ver no local sábado e do-
mingo e tratar pelo tel. 32-9009.
De segunda a sexta-feira. 
RUÃ" TEODORO DÁ"SILVÃ, 393,
c/2. Sala, 2 qts., coz., banh. e
quintal. Aluguel: NCrS 300,00. -
Ver no local. Tratar SACI — Imó
veis Ltda. R. Álvaro Alvim n.
27,_gr.J23. ^_CRECI 292._
RÜA TEODORO DÁ SILVA, 325,
ap. 104, aluga-se, 2 qts., sala e
dependências, 250 mais taxas. -
Chaves ap. 101. Tratar telefone
42-6734, Dr. Lourenço.
RÜ7TSÍLVA TELES, 3Õ-A - Aluga

JACAREPAGUA - Aluga-se casa
cl 3 quartes, dependências com-
pletas o entrada carro. Rua Pin-
to Teles, 1113. Chaves no 1117.
Tratar tel. 28-6500. 

AIUGAM-SE aps. de 3 quartos,
sala e deps., na Rua Coração c'e
Maria, 123, c/ 6, p/ 300 000
mensais. Chaves no ap. 201. Tra*
tar na Trav. do Paço, 23, s/
1003.
ALUGA-SE na Rua Fagundes Va-
reia n. 140 - ap. 104, sala, i
qts., dep. Chav. ap. 101. Sr.
Alair. Trat. IGAB - T. Otonl
n. 72 - 23-1915 - CRECI 183.

ALUGA-SE apart. c/ telefone na
Rua Caruaru, 624, ap. 302. 3
qtos., 1 sala etc. Chaves no 301.
ALUGA-SE op. sala, 2 quartos e
demais dependências — Rua Jor-
ge Rudge, 67, ap. 205 - Chaves
com o porteiro. Tratar telefone
54-1789.

JACAREPAGUA (Freguesia). Alu
go p| CrS 260 mil (égua e luz
inc). Grande prédio c| 2 aps.
(14 peças e 1 pinteiro), em cen-
tro de grande chácara plantada,
tem 4 mil m2, serve para resi-
dência e criação. Ver na Rua
Inácio do Amaral, 281. Tratar
c| Walter, na Rua Teófilo Otôni
n. 72, 2.o pav., IGAB. Telefone
23-1915.

ALUGA-SE na Rua Barcelona n.
12 — ap. 506 — frente, sala, 2
qts., dep. Chav. port. Trat.
IGAB - T. Otoni n. 72 — ..
23-1915 - CRECI 183. .

ót. ap., saleta, sala, 2 qts., gde.
dep. emp. depósito, ver com
Antônio.
VAGA — Aluga-se a moça que
dê referência. Tratar hoje de 9
às lóh na Rua Pontes Correia,
3A — Andara! com D. Almerinda.

JACAREPAGUA (Freguesia) - Al.
p| CrS 80 mil (incl. égua e luz)
casa c| sala, 2 qts., bom quin-
tal. Ver na R. Inácio do Ama
ral, 281 o tratar c| Válter na R
Teófilo Otôni, 72 (2.° pav.). -
Tcl.: 23-1915 - IGAB.

TIJUCA - Rua Barão de Mesquita,
424, aluga-se um ap. Ver no
local. Tratar com o proprietário:
Rua Beneditinos, 10, slloja.
TIJUCA - Alugo R. José Higino.
14 (Travessa Marceliana) casa 4,
aps. 202 e 102 com sala, 3 quar-
tos, área etc. p| 260 mil cruzs.
Tratar c| Walter — R. Teófilo
Otoni, 72 (2.0 pav.) - IGAB
Tel. 23-1915.

AlUGA-SE 1 sala gr. ou quarto
peq. por 130. ou 100. a 1 senho-
ra idônea, pode cozinhar e lavar.
Em casa de 2 senhoras. Tratar
Em caso de 2 senhoras. Tratar
sáb. depois das 12 hs. ou domin-
go dia todo. Rua Gonzaga Bss-
tos 306, c| 3 ap. 101 - Vila
Isabel.
ÁLÜGA-SE unt quarto a rapaz
solteiro. Rua Grajaú, 160-A ap,
102.

VILA ISABEL - Aluga-se ótimo
apartamento 101 da Rua Heber
de Bôscoli, 144, c| sala, 3 quartos,
cozinha, área, quarto o banheiro
de empregada. Chaves ap. 302 —
Esta é paralela à R. Eng. Gama
Lôbo. ¦ Tel. dias- úteis 48-0627
D-minnc3_28-1699.

APARTAMENTO 102, Rua Sta. Ale-
xandrina 888, sala 2 qts., coz.
.banh., varandi e área dep. empr.
Trat. 8 às 12 e 14 is 17h.

AlUGA-SE um quarto a 2 moças
que trabalham Tora, dando refe-
rencias — Praça da Bandeira 109
ap. 301. Tel. 54-0717.
ALUGA-SE a cem metros da Quin-
ta da Boa Vista, um ap., 2 qts.,
sala, cozinha, banheiro, dep. em-
pregada. Rua Chaves Faria," 390
ap. 204. Informações com o por-
telro.

ALUGA-SE ap. conj., de fundos,
c/ luz e gás, área c/ tanque. —
Ver chaves-p/ favor'no ap. 301
du Rua Cândido de Oliveira, .52.
Tratar Rua Haddoclc Lobo, 33-D,
Américo.

COPACABANA - Temporada -
Aluga-so apartamento de frente
todo mobiliado, inclusive gela--deira, com saleta, sala e quarto
separado, cozinha, banh. com-
pleto, armário embutido. Alu-
guel CrS 370 000 mensais. Ver
Av. Copacabana, 420, ap. 804.
Chaves com porteiro. Trotnr te*
lefones: 43-8089 ou 36-2961.
COPACABANA — Aluga-se ap.
mobiliado, 2 s. 2 q. 1 q. em-
pregada, geladeira. Ver dcmln-
go. Rua Duvivier, 99, ap. 504.
DIVIDE-SE apartamento com uma
ou 2 moças. Tratar ná Rua Min.
Viveiros de Castro, 71, aparta*
mento 304.
FIADOR??? Ind. na hora • ótimas
ref. bancárias resolvo na hora,
Pça. Tiradentes. Rua Imperai rit
leopoldina, 8 >| 1404. - T.l.
52-2060, R-70.

ALUGA-SE o ap. 102 da R. Vis-
conde de Piraiá, 12, c/ 3 qtos.,
%/, 2 qtos., c/ arm. emb., sala,
banh,, dep. emp., coz., p/ & óleo
e garagem. Tratar APSA. Trav.
Ouvidor, 32, 2.o, de 12 às 17
horas. Tel. 52-5007. Aluguel NCrS
600,00.

ALUGO 1 qto. grande com co-
zinha, a casal sem filhos, 2 me
ses deposito — Rua ' Barão de
Itapagipe n. 90.

ÀLUGÁ-SE um quarto para rapaz;
Praça da Bandeira, 109 ap. 606.
APARTAMENTO - Aluga-se. Rua
General José Cristino, 114 ap. 201
(1 por andar), 3 quartos, sala, va»
randa e demais dependôncias. —
Tratar no Campo de São Cristo-
vão, 81 

ALUGA-SE na Rua Antônio Par-
reiras, 94 — ap.104 — frente,
sala, 2 qls. e dep. Chav.-port,
Trat. IGAB - T. Otoni n. 72 -
23-1915. - CRECI 183.
ALUGO ap. 301 da R. Jangada,
ros, 42. Chaves c/ porteiro. Tra-
tar 42-9734, dias úteis das 12 is
17 horas. ALUGA-SE 1 quarto entrada inde*
AlUGA-SE Rua Alberto de Cam- pendente, para 1 ou 2 pessoas. R.

ALUGA-SE cl _ Rua Marechal Jar-
dim, 106, c| 2 qts., sala, 2 ba
nheiros, cor., área e terraço. —
Aluguel 200 mil. Próxima à R.
Prefeito Olímpio de Melo. Tel.
28-2207.

ALUGA-SE. casa. Rua Miguel de
Frias, 58, c/ II — Tijuca.
ALUGA-SE ap. 401 da Rua Ma
jor Ávila 455, tratar pelo telefo*
ne 23-3589_— José Maria.
ALÜGÃ-SE casa 

"de~2 "pavs., 
R.

Uruguai, 478, c| 4 qts. e banh.
em cima e 2 sls., 2 qts., banh. e
coz. em baixo, garagem, jardim
e quintal. Cisterna c| bomba. Alu*
guel 650 mil. Tratar no 476.

ALUGO ap. sl., qt., banh., coz,
área cl tanque. Sua Barão Mes-
quita, 591, ap. 403. Chaves por-
teiro. Tcl. 58-0354 - CrS 200 000
e taxas.

ALUGO ap. 3 qts., 1 sala, j. in-
verno, banh. social, dep.- emp..
etc. R. Visc. de Figueiredo n.
4, ao. 506. Chaves c| porteiro
ou 38-2895 - Emil.

ALUGA-SE quarto para moças ou
rapazes que trabalhem fora ou
casal sem filhos. Rua Alzira Bran*
dão n.° 483 ¦ Tijuca.
APARTAMENTO - Aluga-se com
2 (dois) quartos, sala, cozinha,
área e quarto de empregada, na
Rua Major Ávila 455, ap. 329 -
Chaves por favor no ap. 430.
Aluguel ' NCrS 220,00, mais ta-
xas, impostos e condomínio.

ALUGA-SE apartamento. Rua Ma-
toso, 109 fundos. Praça Bandeira,

pos, 51. ap. 314, fte., sale, 2
qts., garagem, dep. Trat. IGAB
- T. Otonl, 72, 23-1915. CRECI
n. 183.

Francisco Éug6nlo, 176-B cj 7.

AVENIDA Gomes Carneiro, 64/
602. Alugo mobiliado c/ lel. Tra-
tar Av. Rio Branco, 156, sl. 1327
- Tel. 52-1002. Predial Olímpica.

AIÜGAM-SE quartos a R. Bela,
224, S. Cristóvão. XrS 55 000.
local de respeito. . 

FUNCIONÁRIO - Admito aenhor
para dividir despesas em apar-
tamento.' Rua Barata Ribeiro,
450, ap. 402. .

AlUGA-SE Av. Ataulfo de Paiva,
143, ap. 304, fte., sala, 2 qls.,
dep. Chav. port. Trat. IGAB, T.
Otoni, 72, 23-1915, CRECI 183.

FAMÍLIA FRANCESA - Alugo
grande quarto frente, a 2 rapa-
zes, com referências. Av. Copa*
cabana, 363, ap. 201.
FIADOR — Forneço -ótimos c| es-
crítura definitiva e Imposto Pre*
diai do ano para locações. Tel.:
57-8349.
FIADOR PARA ALUGUÉIS - For-
neço com absoluta garantia. So*
íução rápida. Rua Santa Clara,
33, sala 815.
FIADOR? FIADOR? - Forneço óti-
mos fiadores com absoluta garan*
tia. Fiadores com 120 milhões tm
imõveis. Segurança e ripldei. —
Sua México, 74, sala 1103.

ALUGA-SE è Rua Des. Alfredo
Russel, 174, ap. 104, 2 qtos., sa-
Ia, coz., banh., área, dep. com-
pleta empregada, NCrS 370,00 —
chave c/ porteiro, tel. 26-9574.
ALUGA 1 qt. mob. coni. p/ 1
senhor de respeite, único inq.,
perto do Castelinho — Tel."...
47-3650 - loanema.
ALUGA-SE quarto moça ou se-
nhora que trabalhe fora — Rua
Barão da Torre, 100, casa 21
Ipanema.
ALUGA-SE Ia. locação, óleo, sin
teco, arms., garagem, 3 qts., 2
sfs., 2 banhs. Afranío Melo Fran
co, 84, ap. 402 — 800 mil mais
taxas - 37.7070,

ALUGA-SE quarto e vagas para
rapazes, quitinete para casal. —
Travessa Filgueiras, 1. São Cris-
tovão. - 
ALUGO — São Januário, casa, 3
qts-, 1 sl., na Rua Justino de Sou-
sa, 32. Chaves no n. 3. Aluguel
220 mll a taxas. Bom fiador. -
Tratar tel. 37-5967.

ALUGA-SE apartamento na Rua
Haddock Lôbo, 303, o de número
302, próximo da Igreja dos Bar-
badinhos. Chaves com o porteiro.

TIJUCA - Rua Aguiar, 55
Alugamos os belíssimos aps. 304
e 308, em primeira locação, edi-
fido de luxo, pilotis, iardim, ga-
ragem, sala, 2 quartos, banheiro,
cozinha e dependências comple.
tas de serviço e empregada -
Aluguel CrS 300 000 e taxas -
Ver no local ccm o porteiro e
tratar na Avenida Pres. Vargas,
435 - 9.0 - grupo 901 - Tel.
43-3179, com os propiretárlos.

ALUGA-SE um quarto indepen*
dente a rapaz solteiro, na Rua
Sousa Franco, 101 — Vila Isabel

VILA ISABEL - Aluga-se casa
luxuosa, 2 pavimentos — Telefone
48-8914.

APARTAMENTO - Alugo, exce-
lente — R. Duquesa de Bragan-
ça, 85, ap. 101 c/ 2 qts., sl. e
demais dep. Ver c/ porteiro. Tra-
tar 22-9023, 2.a-feira após 11 h.
ALUGA-SE um apartamento com
3 quartos, sala, cozinha, 2 ba-
nheiros. Rua Barão do Bom Re*
tiro, 1 455, ap. 302. Grajaú.

. ap. 1
Cochrane 56, q sl., 2 qts., coz.,
banh., dep. empr. Tratar APSA.
Trav. Ouvidor 32, 2.», das 12117
horas. Tel. 52-5007. Aluguel NCSr
280,00.

TUUCA — Aluga-se belíssimo
ap. 2 qts., sala, banh. e coz,
em còr, cj arm. embutido, gran
de área c[ tanque, acabamento
de luxo s| sinteco e sancas. Ver
R. Padre Champagnat, 35 ap,
310. Chaves porteiro. Base Cr$
250 000. Tratar c| Sérgio Cas-
tro Imóveis. Dep. Administra-
ção de Bens — R. Assembléia,
40 - 12.0 antl. Tel. 31-0717.
CRECI22

ALUGO — Andaraí, casa de frçn-
te, 2 quartas, 2 salas, dependên-
cias da empregada. CrS 280 000
e taxas. Rua Agenor Moreira, 74
- Chaves no 51. lnf. 48-1765.

ALUGA-SE ótima moradia mobi-
liada, só a rapazes, senhor etc
pedem-se pessoas de trato e res-
peito, é casa de familia. Rua Sil-
va Rego, 47, cl 21. Largo do
Jacaré. Toda condução que disser
via Jacaré. .

JACAREPAGUA - Casa aluga-se
Estrada do Rio Grande 1348 - 70
mil. Tratar Rua Uruguaiana, 24,
1.° andar.
JACAREPAGUÁ - Aluga-se casa
com 3 qts. Rua Memore n.° 77.

ALUGUÉIS? - Arranjamos casas,
aps., lojas • fornecemos os me-
ihores fiador.s da Guanabara. —
Rua do Res.nde, 39, sala 1 103.
ÃLUGA-SE uma casa nova com 3
quartos, sala e coz., banh. com-
pleto. Rua Alice Albuquerque,
47 - Méier.
ALUGA-SE - Casa: sala, quarto,
cozinha, Travessa Jacaré 34-fds.
Riachuelo. Chaves no ap. 201.

JACAREPAGUA - Aluga-se na R.
Retiro dos Artistas, 352, o ap.
201 ,c| 2 qts,., sala, dep. Chaves
ao lado e trntar na Adm. Flumi*
nense S.A., na R. do Rosário,
129. Tej. 52-828J.
PRAÇA SECA - 

~R. 
Pedro Teles

n.o 309, c/20-A, alugo ap. 201,

ALUGO - 1 casa c| 2 qts., sal.,
coz., banh., copa, qulnt. gde.,
toda murada R. Albérico de Mo.
rais 146, perto Est. Senador Ca.
mara. Trat. R. Leopoldina 105 c|
8 - Piedade.

VILA ISABEL - Alugamos ap.
402 da Rua Padre Francisco La-
na, 96 c| sala, 2 quartos, ba- _- ¦¦- . . .
nheiro, cozinha e dependências. 2 q-, 2 s. com. etc, fogão, per-
Chaves no ap. 204. Tratar no sianas. Tralar c/ proprietária.
PREDIL IMÓVEIS LTDA. - Rua

ALUGA-SE — Um quarto de ma.
deira indep. CrS 60 000. Rua Con.
de de PôrtoAlegre, 204. Rocha.
ANCHIETA"- Áluga~se casa de
qt., sala, coz., banh. c quintal
na Rua Ernesto Vieira 867;

México, 119, ló.0 andar, grupo
1 603!6

CENTRAL

VILA ISABEL - Aluga-se ap. 409
da R. Torres Homem, 710, cl 2
qts., al., coz., banh., área, dep.
empreg. Chaves c| port. Tratar
R. Uruguaiana, 24 - 1.° and.

O JORNAL DO BRASIL instalou
em Campo Grande, na Av. Ce*
sirio de Melo, 1549, junto a a
Guandu Veículos, mais uma agon-
cia para recebimento d* anúncios
e assinatura. ¦

VILA ISABEL - Aluga-se ap. 301
da R. Padre Francisco Lana, 96 —
Edif. Catú, c| 2 qts., sala, coz.
dep. empreg., áren, varanda.
Chaves ap. 104. Tratar R. Uru-
guaiana, 24, __ andar.

BARÃO. ITAPAGIPE 3861307. Alu.
ga-se saleta, salão duplo, 2 qts.
e depend., garagem, lnf. 54-3478

ALUGA-SE ci 2 qts. e 1 sala,
copa c qt. do empregada, o ap.
202 da Rua Carlos de Vasconce-
los, 81. CrS 350.. Tratar na Rua
Acre, 77, ap. 703.
ALUGA-SE 1 quarto a 1 ou 2
moça, cu 1 casal de respeito e
responsabilidade. Rua do Bispo
n. 50, ap. 303 — Rio Comprido

CATUMBI - Aluga-se na Rua
Vista Alegre, 17, ap. de quar-
to, sala, cozinha, banheiro e
área, CrS 140 000. Tratar ccm o
Dr. Adalberto. Rua Ouvidor, 58
3.a andar.
CATUMBI - Rua Eliseu Vlscontl,
120 c| XV. Aluga-se olimbs apar-
tamentos de frente, 2 qts., sala
e demais dependências. Chaves
no local com Sr, Vitalino. Tra-
tar na Rua México, 164, sala
66|67. Tel. 32-0816.

ALUGA-SE ap. quarto, sala, coz.
e banh., com água quente, sem
crianças. Rua Ferreira de Araújo
n.° 82. São Cristóvão. Telefone
480650.
BENFICA — Aluga-se grande ap.
Av. Suburbana, 1496, bloco 2-A,
sp. 401. Preço NCrS 200,00 -
lnf. 30-4335.

ALUGO - Tiiuca — R. Gonçal-
ves Crespo 85, áp. 202, com sala,
3 quartos, banheiro completo e
demais dependências. Ver e tra
tar no local. Chaves no 201.
ALUGO sala grande de frente c|
água corrente, 100 mil c| dep
Rua Uruguai ,133.

CASA — Aluga-se, com 2 qts., 1
sala, banheiro, cozinha etc. na
Praça Pinto Peixoto 21-fundos
CrS 230_e_taxas. .__
CASA — Aluga-se 2 quartos, 2
salas c, b., q. Rua Lopes Fer-
raz, 140 — São Cristqvão. Tra-

tar 47-4136.

ALUGA-SE uma casa na Rua Te*
nente Marques de Sousa. 346.
Muda.

ALUGA-SE Pça. Edmundo Rego
n. 12 - ap. 204, sala, 2 qts.
dep. Chaves no açougue. Trat.
IGAB - T. Otoni n. 72. 23-1915

CRECI 183.

TIJUCA - Aluga-se na Av. Ma
racanã, 343, ap. 601, c| 3 qts
2 salas e demais dependências,
parcialmente mobiliado. Trafar
na Imobiliária Marvít Ltda.
Av. Rio Branco, 37, gr. 407
TIJUCA — Aluqa-se ótimo ap n,
405 - Sito a Rua Carlos Vascon-
celos n. 60 cj sala, 2 quartos,
banheiro social, cozinha, 1.° lo-
cação — Tratar Palmares Admi*
nístratícra da Imóveis Ltda — Av.
Graça Aranha, 226 - Tel. 22-6048
- 52-5239 - 32-6556.

VILA ISABEL - Aluga-se ap. 304
à R. Teodoro da Silva, 392, cl
hall, jardim de inverno, sl., 2
qts., banh., coz., érea el tanq.
qto., banh. p| empreg., vaga na
garagem. Ver no local. Chaves
c) porl. e tratar na Predial Ca-
nadense Ltda. R. Álvaro Alvim,
21, gr. 1206-8. Tel. 22-7808, das
9 is 17 horas, de 2a. à 6a. feira.

ALUGA-SE Rua Visc. de Santa
Isabel, 131, ap. 204, sala, 2 qts..
vaga garagem e dep. Chav. c|
port. Trat. IGAB, T. Otoni, 72.
23-1915 - CRECI 183.
AlUGA-SE Fonseca Teles n. 29
ap. S-102, qto., banh., coz. —
Chav. port. Trat. IGAB - T.
Otoni n. 72 - 23-1915 - CRE-
Cl 183.

VILA ISABEL

ANDARAÍ — Aluga-se _ Rua Max-
wel, 419 ap. 106, coniugado com
banheiro e cozinha e com telefo-
ne. Para ver tratar na Companhia
Comercial e Corretora Nôvo Mun-
do, ò Rua do Carmo, 71 — 2.°
andar. S| 201. CRECI 937, ou pe-
lo tel. 52-2010 ramal 238.

AÍUGA-SE apartamento de 2 quar-
tos, sl., coz., banheiro t depen-
dências de empregada, na Rua
Iguapé, 26. fundos, ap, 201 -
Caseadura. Chaves na casa da
frente.
ÁÍ.ÜGA-SE - Um quarlo Indepen
dente a rapazes. Rua Magalhães
Castro 230 — Riachuelo.
ALUGO um quarto a moça que
trabalhe fora - NCrS 60,00 e
uma vaga NCrS 30,00 - Tel
49-5666 — Abolição.
ALUGA-SE - Um quarto indepen-
dente. Rua Pompllio de Albuquer-
que 213 - Encantado. Tratar com
Pedro Dias. 

....... -Aluga-se ap. 401
da R. Cosia Pereira, 4 c| 3 qts..
sí,, coz., banii.. área, dep
compl. empreg. Chaves c| port.
Tratar R. Uruguaiana, 24 - 1.°
andar.
VILA ISABEL - Alugo quarto
indepen. bem areiado. Rapaz ca-
sal ou moça. Rua Teodoro da
Silva, 228. *__,

APARTAMENTO em Todos os San-
tos, em la. locação, aluga-se c]
3 q., s., o, b.. Rua São Bras,
68, Bloco 2, «p. 301. Ver no
local c| o Sr. índio ou Sr. João.
Tratar na Rua Relação 55, si 207.
Sr. Augusto.

VILA ISABEl - Aluga-se -ap. c|
sala, 2 quartos e dep. de em-
pregada, cozinha, banheiro. R.
Torres Homem n. 1 196-A.

TIJUCA - Alugo ap. 3 q. dep.
empr. etc. Rua Medeiros Pássaro,
49, ap. 302. Ch. 47. Al. 250,
mais 20 ene. Tr. Graça Aranha,
174-7.°.

ALUGA-SE - Av.- 28 de Setem-
bro, 299, c/ 18, salão, 3 qts. co-
pa, cozinha, banh., area etc. —
Tel. 34-7579.

VILA ISABEL - Casa - Aluga-se
Trat. Rua Visconde Sta. Isabel
142, casa 5.

LINS-BÕCA DO MATO

FIADOR??? Não dependa d. t.r-
ceiros. Rose Ivo ni hora. Pça. Tira-
dentes. Rua Imperatriz Ltopoldi*
na, 8 sl 1404 - 52-2060 R-70.
FIADOR??? Alugue na hora com
um mis adiantado só. Resolvo ne
hora. Av. Rio Branco, US »|
1819 - 32-2503. Sib. • dom. -
52-1537.

TIJUCA — Aluga-se ap. de fren-
te, primeira locaçSo, 3 quartos,
dependências completas. R. Ma-
ria Amélia, 470, ap. 401. Chaves
e Informações com porteiro.

MUDA — Aluga-se apart. de sl.,
2 qtos. e dependências, por um
ano. Cr$ 250 000 • taxas. Tele-
íone 58.0140.

ALUGO quarto a rapezes. Rua
Professor Gabizo, 57. Tijuca.

ADMINISTRADORA IMOB. I. H. -
Alugo ap. IA leC3*rão Rua Had-
dock Lôbo. 419-202, sala, 2 qts.
e dep. comp. lnf. 520982. -
CRECI 6.6.
ALUGA-SE quarto na Tijuca para

imoca ou senhora, Tel. 48-3994 das
Il9 ás 21 hs.

PRAÇA SENZ PENA - Aluga-so
quarto com banheiro e tanque.
Em aoartamento vazio. Tratar tel.:
47-1032.
PRAÇA SAENZ PENA - Ap. em-
pio, 2 salas, 2 qts-, coz., banh.,
qt. emp, conversível, irea, de-
pendências, estacionamento carro

ALUGA-SE ap. 707. R. S. Fran-
cisco Xavier, 352, c| 2 ils., 2
qts., coz., banh., dep. emp.,
érea serv. Tratar APSA. Tr. Ou-
vidor, 32 2.°, de 12-17 hs. Tel.
52-5007.

TIJUCA - Aluga-se ap. S-101 da
R. Carlos Vasconcelos, 33, c| qt.,
sl.* coz., banh., irea c) copa. Cha-
ves cl port. Tratar R. Uruguaia-

24, 1 .o endar.
TIJUCA — Aluga-so o apartamen-
to 204 Rua Conde de Itagual,
16. Sala, 2 quartos, cozinha, ba-
nheiro, dependências de emprega-
da. Chaves das 9 às 12 horas no
local. Tratar Rua do Carmo, 17,
7.° andar. Sr. Américo.

ALUGA-SE — Casa, 2 quartos, 2
salas, cozinha e demais depen-
dências. Rua Sta. Luiza 193 q
5 — Maracanã. Tratar cl 7. Tel.i
28-4431.
ALUGA-SE na Rua Barão de
Vassouras, 31 - ap. 203, saleta
sala conj., 2 qfs., garagem e
deps. Chav. port. Tratr. IGAB
T. Otoni n. 72 - 23-1915. -
CRECI J83. __^
ALÜGÁ-SE R. Visc. Santa Isabel,
131, ap. 404, sala, 2 qts., dep
Chav. port. Tratar IGAB. T. Oto
ni, 72, 23-1915 - CRECI 183.

TIJUCA - Aluga-se casa na Rua
Henrique Fleluss, 232, com. tres
quartos, duas salas, saleta, dois

ALUGA-SE um quarto para dois
rapazes. Rua Teodoro da Silva,
463 - Vila Isabel.

ALUGA-SE uma casa, sala, 2 quar-
tos, cozinha, banheiro completo
e uma grande área, Rua Zizi n.
62, casa 101. Uns da Vasconce-
los.

ALUGA-SE um quarto com mo-
bilia a uma senhrra que trabalhe
fora. Rua Magalhães Couto 34
ci 10 ap._101. Méier.
ALUGA-Sl qt., sala, coz., CrS
150 000 casal s, filhos que trab.
fora. Rua Dr. Ferrari 485. Todos
os Santos. -
ALUGA-SE um ap. de qt., sala,
a casal sem filhos. Rua Castro Al.
ves, 234 — Méier.
ALUGA-SE casa, 2 ¦ qts., «ala,
coz. e banh., quintal grande.
Aluguel 160 000. Rua Cataguasa
682. — Osvaldo Cruz. Chaves nos
fundos. 
ANCHIETA — Aluga-se casa no-
va, sala, quarto, cozinha com
desconto «m falha. Aluguel 120
mil. Rua Zanini 204.
ALUGA-SE casa com dois quar-
tos à Rua Teixeira de Pinho, 159,
Piedade. Tratar no n. 163.
ANCHIETA - Aluga-se casa com
érea, 2 quartos, égua, luz. CrS
100 000. Rua Prof. Luís Melo
Campos, 198. Trsal. Estr. Eng.:
Nôvo. 

ALUGAM-SE QUARTOS indepen-
dentes. Preço 40.000. Var e tra-
tar na Rua Souto, 488 - Casca-
dura.

ALUGA-SE casa 3 quartos, sala,
cozinha, Est. Eng. Nôvo, 148 c|
11, perto Estação Anchieta. Cha-
ves casa 5.

ALUGA-SE uma casa, 2 q„ sL
coz., banh.,- cop., varanda, toda
murada. Rua Itaici Ricardo de
Albuquerque. Tratar Rua Tagua-
ruçu, 245_-_J*_*>b__n_R]cardo.
ÃLÜGÀ"SE casa nova, safa, quer-
to, cozinha, WC, varanda, quin-
tal. Rua Silvia n. 44. - Pieda-
de.

ALUGA-SE Rua Maranhão, 157 ap.
104, sala, 2 qts., dep. Chav. lo-
cal cl vigia. Trat. IGAB. T. Oto-
nj' 72 - 23-1915. CRECI 183.
ALUGO casa, quarto peq., saleta,
banheiro, coz., grande, a casal
ou vago, para rapazes. Rua 17,
quadra 34, casa 2, Guadalupe
Deodoro. 
ALUGA-SE, Rua Meira, 7, ap.
201, fronte, sala, 2 qts., dep. -
Chav. ap. 101 - Trat. IGAB -
T. Otoni, 72 - 23-1915 - CRECI
183. ,

ÁLUGA-SE ap. 101|103|104 - R.
Christovão de Barros, 370 - Qt.,
sl., banh., coz., érea. Tratar no lo-
cal apenas de 9 às 12 horas.

AlUGA-SE apartamento, 2 qts.,
sala e coz. e érea nâvo, tipo ca.
sa. Rua Lins Vasconcelos, 458.
Tratar no mesmo local.

ALUGA-SE ap. de 2 quartos, sa
Ia, cozinha, banheiro e dependên-
cias de empregada, na Rua Éden,
11, ap. 402. Lins de Vasconcelos.
Chaves ccm o 2e!ador.

ALUGA-SE ótimo ap. na Rua Frei
Pinto. 75-A c 1 »p. 201. Estação
do Rocha.

AIUGAM-SE aps. de 2 quartos, sa-
ia, cozinha, banheiro e depen-
dências de empregadas e^ aps. de
tala e quarto e dependências —
Rua Cerar Zama, 74 - Chaves
com o zelador. Lins. '¦
ÁTUGÃ-SE Í57.50 - Un»; .Métu
ap. s., q., b., c, érea - R.
Vilela Tavares, 374 ap. 214. Ch.
zelador. Tr. Tel. 34-2484. Dr.
Fernando. Domingo o dia todo e
seg. a sex. até 17 hs.

AlUGA-SE casa, Madureira, Rua
Agostinho Barbalho, 585, da lado
de João Vicente. Ver das 7 is
18 no local.

ALUGO grande sala de frente,
entrada Independente com móveis
a dois rapazes cu casal sem ti-
>ho. Rua 8 de Setembro, 148 -
Méier - Cachambi - Seguir R.
Baldraco.

ANCHIETA - Aluga-se casa cl
2 qts., sala,, copa, coz., banh.
e boa érea, 1.*. locação. Tratar
R. Cardoso de Castro, 19.
ALUGA-SE pequena casa è Rua
Gravataf, 84 - Tel.i 54-1865 -
Rocha.

ALUGAM-SE 2 casas de 2 quar-
tos, sala, cozinha, banheiro com-
pleto. Aluguel 150, fiança ou 3
meses de depósito _ R. Maturi,
104, entrar pela Rua Simas Brito
— Quintino. Ver e tratar pelo tel.
52-0246 com Sr. Queirós.

privativo. R. Conde Bonfim, 225, banheiros, loiliete, garagem «de-ALUGA-SE quarto em casa de
,p. 202 - Alugual 350,00 - Ver pendências da empregada - T.l. fam.ha para rapaz -..Ru. Pon«
bolo 9 4» 13h. . 34-0645. .'W»"". »<.«.?- Vil. Isabel.

ALUGA-SE casa com quarto, sa-
la e dep. à Rua Caparão, 10, fl-
nal do ônibus Lins-Casttlo...

ALUGO ou vendo uma cosa va-
zia cm Senador Camará, próximo
à Estação. Tel. 34-9748. - Silva.

AVENIDA SUBURBANA - Aluga-
se ótimo ap. 2 qts., 2 sls., coz.,
banh.. érea, gás de rua. Ver
Rua Jui, 81, ap. 102 e/ zelador.
(Av. Suburbana, 9 556). Alug. 200
mais encargos. Tratar Rua Assem-
bléia, 45, 5.° andar.

ÁLUGA-SE — Sala, quarto e co-
zinha, com dependências e quin-
tal. NCrS 90,00 do preferência a
casal sl filhos ou que trabalhe
fora. Ver Arm. Jau, Estr. Acua
Branca, esq. de Rua Manaus -
Realengo»'

ALUGA-SE uma casa com tala,
quarto, cozinha e banheiro, con-
dições desconto em folha, em
Olinda. Rua Dr. Manuel Rei3, 731

Eslado do Rio.

ALUGA-SE um quarto para moçi
que trabalhe fora. R. Magalhãe
Couto, 26/202 - Méier.
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ALUGA-SE quarto ou vaga p.iral ENCANTADO
moça do respeito em casa de ia- -'¦• ",

mi lia, com ou sem móveis. Ver
24 Maio, 915, casa 6.
AIUGO cnsa quarto, sala, cozi-
nh-, b. - 90 000 - Rua Iguaçu,
¦j 194 — Madureira. i
ÃLÜGA-SE casa 2 quartos, 2
Ias, cozinha, copa-banheiro com-
pleto, dependência empresada —
Enlrada para carro e grando quin-
tal. CrS 320 000. Ver à Rua Frei
Pinto n.° 50 — Estação do Ro
eh-i. •__ ¦

ÃLÜGA-SE parte de uma casa_c|
ciuarto, sala o demais dependen-
cias. Rua Vital, 386 - Quinti-

BANGU — Aluga-se ap. de 2 qts.,
t\„ qt. empregada, 2 banheiros.
Av. Ribeiro Dantas, 15, ap. 304
— Cr$ 150 000. Chaves no bar,
em baixo, c/ o Sr. Wilson. 
BENTO RIBEIRO - Caso do sala,
quarto, cozinha, banheiro, forr.,
taqueada de frenle. Aluguel CrS
100 000 mediante desconto em
folha. Tratar 48-733.. '

Rua Podro Do-
mingues 40 — Alugam-ce apts.
com sala, I, 2 e 3 quartos, ba-
nheiro coz. arca a partir de Cr$
130 000 — Chavos cem zelador
ADMINISTRADORA NACIONAL-
Av. Pres. Antônio Carlos 615 —
2° pav. Tel. 42-1314.
ESTAÇÃO de Comendador Soares,
aiuga-so tima casa sala, quarto,
cozinha, bnnheiro, água e luz, 3
minutos da Estação. Rua José
Gouveia n.° 47. Preço 65 00_0.
ENGENHO DE DENTRO - Ãlugn-
se casa com 3 quarlos, 2 salas,
copa, cozinha, etc. à Rua Dr.
Niemeier,_280._ V_
FIADORES para alugufli; fiado-
res irrecusáveis. Solução imodiata.
Atendo-se a qualquer hora, in
clusivo domingos. Tel. 49-5547.
FUNDAÇÃO DEODORO - Alugo
casa sala, quarto, varanda, CO'
pa, etc. 110,00 - Rua 2, Q. 1
cl 20. ¦ 

BENTO RIBEIRO - Alugo ótimo
casa sl:) qt., cozinha, bonheiro
compl, c| grando área. Rua Alo-
xandre Passos n. 20?,' frcnlo de
rua. .
BENTO RIBEIRO- - Alugamos ca-
sas da 1 qto., 1 sala, coz., banh.
ároa otc. R. Juba!, 137. Ver no
local e tratar Imobiliária Sagres
Ltda. Largo da Carioca,» 5, salas
401/2 - Tel. 42-0072.
BANGU - Aluga-se otlma casa
c| quintal. NCrS 160,00, sala, 2
qts., copa e cozinha, banheiro.
Rua Capitão Vordier 331, chaves
no local, tratar Locadora Nacional
ltda. Av. Rio Branco 106 s| 1111
lal. 42-3437 e 22-6275 -CRECI
185.
BENTO RIBEIRO - Estação — Alu
ga-se conortável ap. de 2 quar
tos, sala, coz., banh. Ver e tra-
tar na Rua Picui n.° 124 na Pa?
daria. Preferência a militar des-
conto em folha.

GUADALUPE - Aluga-se otimo
ap. à Rua Joaquim Sarmento, 121
ap. 101, cl sala e qto. sep.,
coz., banheiro c| box o área c
tanq. Aluguel CrS 130 000. Cha-
ves no loca!, das 10 òs 17 hs.

MADUREIRA — Aluga-se 1 quar-
to mobiliado a marinheiros. Rua
Doulor Passos n. 26.
MEIER — Aluga-se ap. de sala,
cozinha, banheiro. — Rua Paulo
Silva Araújo, 30. Esta principia
na' Ruai Venccslau.
MEIER - Alugo aps. 202 o 402",
na Rua Cònego Tobias, 158, por-
teiro. Esc. 52-7498 - CrS
262 500 e taxis. Entrar pl Rua
Lopos da Cruz,

ALUGA-SE casa. Sala, quarto, co
zinha, banheiro. Dr. Nunes n.°
905. - Olaria.

BONSUCESSO - Alugo ap3. no-
ves. Tel. 30-9083. Sr. Santos.

MARECHAL HERMES - Aluga-se
uma casa na Rua Pereira da Nó-
brega 338, c| 2 qts., 2 sis. e de-
mais dependências, entr, carro
etc. Chaves no local. Tratar com
Dr, Elpídio, seg.-feira, das 9 às
11 horas na Rua Carvalho de
Sousa, Madureira, n.° 247, sala
505. Aluguel 150 mil.

ALUGA-SE ótimo op. n. 302, sito
a Rua Cte. Vergueiro dn Cruz,
41 c[ 3 quirtos, sala, cozinhaj
banheiro. Aluguel CrS 180 000
mais taxas — Ver Iccal, chaves
np. 303 — Tratar Palmares Admi-
nistradora de Imóveis Ltda. Av.
Graça Aranha, 226 11.° andar

1 110| 12 - Tol. 22-6048
52-5239 - 32-6556.

MEIER — Aluga-se ótimo aparta-
mento com sinteco, 3 quartos,
sala, cozinha, banheiro compl. -
Ver e tratar na Rua Cap. Re-
sende, 206 cl 31 ap. 301.

JACARÉ - Aluga-se um quarto
pequeno para pessoa que dè re-
(erencias. Rua Lino Teixeira n.°
206, np. 201.
JACARÉ - Aluga-so o aparta-
mento n. 303 da Rua Lino Tei-
xoira, 206, com 2 quartos, sala
o dependências. Chaves no 203.
Tratar pelo tel. 45-9468.

MADUREIRA - Aluguel 130 mil.
Alugam-so 2 ótimas casas la., lo-
cação, granda quarta (daria 2),
ampla sala, cox., banh. completo,
ároa lateral e da serviço. Ver na
Rua Mnroim, 50, cj 5 o 11. Nota:
Essa rua cemaça no n. 626 da
Av. Ministro Edgar Rcmero. Tratar
na Av. Pres. Vargas, 590, 14.°,
sala 1.407. Tal. 43-9359, 8 is 11
o 14 às lflh 30m. Temos também
uma de 2 salas • 4 quartos. Alu-
guel 260 mil.

JACARÉ — Alugo ap. de frente,
cômodos completos c[ 3 qts., 2
banheiros c| chuveiro, fogão f
lustre e érea c| tanque. Rua Brau
lio Cordeiro, 856, esq. Lino Tei
xeira.
MEIER - Alugo ip. 703. Rua
Hormengarda, 20, qt. sola o dop.
Ver local. Tratar tcl. 23-3049 -
Dr. Jcsó.

BÀNGÜ — Alugo uma casa do 2
quartes e mais dependências na
Rua Evaristo Pires 185, fundos,
casa II, perto dajestação.
BÃNGU — Àiuga-se 2 casas na
Rua. Santa Cecília n. 564, próxi-
mo da tôdas as conduções para
cidade, 1 de 2 quartos, 2 salas,
•wzinhas e mais dependências. —
Aluguel do Cr$ 160 000 velhos,
outra de sala, quarto, cozinha, de*
mais dependências e grande área.
Ver no local diariamente. Alu-
guel de Cr$ 120 000. Telefon?
23-5980.  

MAGALHÃES BASTOS - Aluga
sc ótima casa com sala, 3 bons
quartos, cozinha e banheiro, na
Rua Literato Bitencourt, 187. —
Chaves na casa 137 c| D. Lúcia.
Tralar em João Fortes Eng. S/A.
Rua México, 21, grupo 202, tols.
32-3929 e 22-2215. 
MÉIER - Vencéslau, 135/201
Alugo 2 qts., sl., dep. de frente
— 250 mais taxas. Ver hojo 8 ás
12h. .
MÉlER - R. Soares, 37, np. 308,
alugamos 3 qts., «ala. NCrS
200,00 mais taxas. Ver hoje ató
12h. Tratar 2a. feira. Av. Rio
Branco, 10B, s/l 804 — Telefone
22-6881, 42-0313.

BONS FIADORES - Oforeço para
aluEuéis em tôda a Guanabara
R. Alcindo Guanabara, 24, s| 702
Cinolündia. Tol. 42-2667.
BENITO RIBEIRO - Em frento (
O-.Í0Ç-.0 alugo-se ótimo aparta
mento 'Rua Emilia Ribeiro, 88 -
Tratar 49-0220.
CASCADURA — Aluga-se uma
cata C-.m 2 quartos, sala, copa,
corinha e banhoiro na -Travessa
Policio n. 84 — Aluguel de ..
CrS 180 000 e impostosl Dos.
conto em folha e vende-se um
apartamento de quarto, ,. sala
dependências.
CASA tipo apartamento, quarto,
sala, cozinha, banhoiro comple-
to, área Cr$ 120 000. cruzeiros
velhos. Rua Buriti, 93 — Madu
reira.•___ _
CAMPINHO - Aluga-so na Rua
Maria Jssó, 171, antigo 71, casa
cj; 1 sala, 3 quartos, cozinha, ba-
nheiro, jardim, quintal c| entra-
da p' carro, contendo um anexo
composto de 1 sala grando, área
r-»-berta e banheiro. Chaves por
favor no n. 155, da mesma rua,
cem Dona Noómta. Tratar pelo
tel. 32-8766.
CASCADURA —""Aluga-se o pré-
dio n. 331, da Rua Miguel Ran-
gel, c( 1 sala, 1 saleta, 5 quar-
toj, banheiro, copa, cozinha, iar-
dim, -quintal, garagem e porão
habilável. Ver no local e tratar
pelo tel. 32-8766.
CASCADURA - Aluga-se resid
modesta para casal. Aluguel CrS
100 000, com fiador. Av. Ema-
nl Cardoso, 259 casa 15.
CASCADURA — Aluga-so ótimo
ap. 2 qls., 1 tl., coz., banh. c/ou
a/ garagem. Ver Rua Quintão,
104,. ap. 403. Av. Suburbana, n
9 688. Alug. mais encargos. Cha-
ve c/ zelador. Tratar Rua Assem-
bléia, 45-5.° andar.
CASCADURA - Aluga-se ótima
casa à Rua da Pedreira, 198 c/
13 — Chave» n» casa 14. Por fa
vor.
CASCADURA — Alugam-se 3 ops.
novos e uma casa de 3 qtos., sa-
t$, còz. etc Trat. R. Lemos Bri-
ío, 327, Quintino, com o pro-
prietario. Tel.: 29-9898.

OLINDA — Alugo casa com 2
qu&rtos, sala, coz., banheiro,
quintal. Rua Serra Pulcberio, 89,
Chaves com o Sr. Ivo no 108.
Tratar Av. Pres. Vargas, 542,
sala 309.

ALUGO quarto bom, barato, co-
sal sem filhos ou duas moças que
trabalhem fora. Todos os direi-
tos no local. Sr. Dias, R. João
de Deus n. 44 — Penha.
ALUGA-SE — Apartamento- sala,
quarto e demais dependências.
Rua Eudoro Berlinck, 5 ap. 404
esquina do Av. dos Democráticos,
Chaves no 403.
ALUGA-SE uma casa com 2 quar-
tos, sala, corinha com água, luz
as despesas por conta de quem
aluga. CrS 100 000 - Com boa
referência. Rua Saturno, 428.
Vigário Gera[._RÍo^.
ÃPÀ"RTÁÁÃÊNTO dò lo. locação à
Rua Soldado Vasco, 216, Bairro

BRAS DE PINA - Aluga-se um
apEriamento de 2 quartos, sala,

zinha e banheiro, na Rua Idu-
mé, 522. fundos. Preço CrS ..
U0000.
BílAS" DE PINA - AÍuga-se casa,
2 qis., 1 sl., coz., banh. côr, va-
randa, entr. de carro. Cr$ 160,
Rua Augusto Conte n. 60, fie.
final da Av. AntcnorNavarro.
CORDOVIL 

"-Aluqo 
ops. 101

102. R. Gen. Carvalho, 796, sl.,
2 qls., banh., coz., área c| tq.
Chaves p. 202. lnf. R. México,
41|1 203. Tels. 22-6917 e 42-6948
- CRECI 643.
CIRCULAR DA PENHA - KAIC
aluga na Rua Jacorau n. 63, por
250 mil cruzs.. o ap. 101, com
vestíbulo, sl., 3 qtos., ccz., banir
WC empreg., área c[ tanque. -
Cliaves semente aos domingos de
8 às 12 h. Tratar na Rua do Car-
mo, 27-A. Tel. 32-1774. CRECI
283.

RAMOS - Rua Uranos, 1 181, op.
202 — Sala, 2 quartos, banh.,

„ área c) tanque. Cliaves c|
zelador. ADMINISTRADORA NA-
CIONAL. Av. Pres. Antônio Car-

615 - 2.° pav. Tel. 42-1314.
RAMOS - Ãluga-se np." 403 da
R. Peçanha Póvoas, 50, cl 2 qtr..,
sala, coz., banh. em côr, depend.
Chaves d port. Tratar R. Uru-
guaiana, 24 — 1.° andar.

VAZ LOBO - Vicente de Carva-
lho, 709, op. 101. Alugo ap.
com tala, quarto, cozinha, ba-
nheiro, .área de serviço. Marcar
visita pelo telefcne 23-3401, c'

João Ramos. Tratar na Rua
Gonçalves Dias, 85, 2.° andar,!
das 13 às 19 hora:.

RAMOS — Aluga-se apartamen-
to com 3 quarios, sala, cozinha
e banheiro. Ver e tratar na Rua
André Pinto, 104.
RAMOS — Aluga-se casa 2 qts

salas e dependências, CrS .
200 OCO — Fiador comerciante ou

meses em depósito — Rua An-
dró Pinto n. 40 — Chaves ao
lado no n. 44.
RAMOS — Aluga-se ap., 2 quar-
tos, sala, cezinha, quintal, des-
conto em folha. R. João Pizarro,
122. Tratar Rua André Azevedo,
66 - Olaria.

Dourado
200,00.
30-6723.

CASA, 'sala, quarto, banheiro, co-
linha .quintal. 100,00, ap. 3 quar-
les, sala demais dop., érea coni|VILA PENHA
tanque, 160,00 — Almirante In-

Ra.iV.CS — Aluge-se na Rua Pe
reira Landim n. 96 — 1 ap. de

jquarto, sala, cozinha e banh
Alugo ap. nòvo,

(Penha). Preço NCrS gran, 518 - Vila dí Panha. Sal'-
Informações pelo Tel tar Estr.. Gultunçto, 1 55£0.

ALUGA-SE apartamento à Rua En-
genheiro Alberto Rocha, 56 ap.
201, Vila da Penha, com dois
quartos, sala, cozinha, banheiro e
área de serviço. Chaves no ap,
202. Tratar com Sr. Bento. Tel.
43-3058 e 30-9571, nos dias úteis
das 2 horas às 5 horas, na Rua
Senhor dos Passos, 83, loia.

ESTRADA VIGÁRIO GERAL 2 025
ap. 402. Alugo NCr$ 180,00 -
nôvo, 2 quartos etc. i Desc. em
folha. Domingos e sábados até
16 horas.

OSVALDO CRUZ - Aluga-se 1
casa, com 3 quartos, sala^ cozi-
nha c banhoiro e quintal à Tra-
vessa Vitalina, 378 — Tratar todes
os dias no local até às 12h. Esta
rua ó paralela a Henrique de
Melo.

ALUGA-SE um quarto mob. ra-
paz — Av, Democráticos, 485 —
Tel. 30-1491.

OSVALDO CRUZ - Aluga-se ca-
sa pequena, sala, quarto, cozinha
e bf-Jieiro, na Rua Piuna, 386.
Tratúr Av. Almirante Barroso, 72
salas 100111004.
OLINDA — Aluga-se 1 casa, água
e luz, rua calçada, 5 minutos da
estação. Rua Nilo Peçanha 331
ou 337.
PIEDADE — Alugo a noivos de
gosto mimoso ap. sala, quarto,
banh., área, jardim, entrada para
carro. Rua' Belmira 183.

MEIER — Aluga-se casa, 2 quar.
tos, sala, cozinha, copa, banheiro

área à Rua Engenheiro Julião
Castelo, 63, casa 5. Ver de 14

18 heras e tratar pelo lele-
fcne 37-4160.

PIEDADE - Alugo ap. gde. R.
Torres de Oliveira n. 250, ap.
202 - Chaves c| zelador Sr.
João, 244, fundos. Aluguel NCrS
____-<»•_ 
PIEDADE - Aluga-so por 1,75%
do salário m. casa nova, 2 qts..
Rua Ada 355, esq. com Padn
\_\óbrega, entrada para carro.

A1EIER — Aluga-so ótimo ap. na
R. Vai Toledo, com var., sl., 2
qts., e dep. emp. Chaves na R.
Miguel Fernandes, 626 ap. 102.
Tratar na R. Relação, 15 com Sr.
Carvalho. ,
MADUREIRA - Aluga-se uma ca.
sa na Rua Maroim, 77, transver
sa! com a Rua Min. Edgar Ro-
moro, 626, com 2 qls-, sl-, coz.,
banh.," érea c| tançiue, amurada,
tôda pintada de nôvo, etc. Ver
e tratar no local segunda-feira,
de 8 às 14 horas. Aluguel CrS
150 COO.

PIEDADE — Aluga-so ap. c| gran-
de sala, quarto, banheiro e gran-
de cozinha, .com garagem. Rua
Cardoso Quintão 59, com o Sr.
Manuel.

MARECHAL HERMES - Alugo ca-
sa com 2 qts., e sala e quintal
a mais dependências. Prç. NCrS
130,00. Rua Mifilna, 415.
MADUREIRA - Aluga-se bons qls,
para rapaz. Rua Dr. Passos, 18.
Tratar na mesma. ______
MEIER — Aluga-so Rua Maior Mos-
carenhas, 56, casa 11, dois aps.
com sala, 1 e 3 quartos, etc. Tra-
tar lelefone 49-0904. - D. Mor-
cedes. CRECI 770. ,

PIEDADE - Aluga-se ap. 2 quar-
tos, sala, cozinha e dependências
na Rua Adalgisa. n.° 141 casa 2,
ap. 101 por NCrS 150,00. Tratar
na Rua 1.» de Março n." 29.

ALUGA-SE apartamento com sala,
dois quartos e demais dependen-
cias. Rua Conselheiro Paulino n.
21 - Ramcs. '

ALÜGA-SE 2 quartos, cozinha e
banheiro para casal ou rapaz sol-
teiro. Tratar na Av, N. S. da
Ponha, 564-A.

FIADOR? FIADOR? - Forneço óti-
mos fiadores cem absoluta garan*
tia. Fiadores cem 120 milhões em
imóveis. Segurança '• rápidas. —
Rua México, 74^ sala 1103.
HIGÍENÓPOLIS -' Bonsucesso -
Aluga-se ap. c| sl., qto., cozinha
e copa, sinteco, na Rua Aaírá n.°
1001102, _por NCrS 150,00.
HIGIENOPOLIS - Aiugo 

"2 
óti-

mas casas juntas ou separadas —
Estr. Velha da Pavuna n. 60 —
perto da Av,' Suburbana. Cha-
ves no n. 88 - Te!.: 30-6259.

ALUGAM-SE ótimas casas; uma de
qto. e sala e 2 qts., sala, copa,
coz., de frente, acabamento de
l.a. Rua Cap. Duarte Cruz 127,
esquina Bom Jardim. Cordovil
ALUGA-SE um ótimo apartamento
com sala, 2 quartos, cozinha, ba<
nheiro — Vila da Penha — Tel.
57-8323.
ALUGA-SE uma casa nova, 1 qt.,
sala, cozinha, banheiro, varanda
e área, a casal. Rua Joaquim
Rodrigues, 192, fundos, cm Pa-
rada de Lucas, perto da estação,
Tratar no local c| Sr. Coutinho.
ALUGA-SE, ap. 308, Av. Brás de
Pina, 949 — Praça do Carmo -
Edif. Melo, 39, saia, cozinha, ba
nheiro.
ALUGO quarto, sola, cozinha —
Rua Delflna Enis, 413.
AVENIDA BRUXELAS, 140, AP
102. - Aluga-so NCrS 250,00. -
Chaves ao lado.
ALUGAM-SE casas e ap. Rua Bu.
lhões Marcial, 631 — iucas.

garegem, 2 qts., sota, cozinha, ba
nhoiro, área serviço c/ tanque.
Rua Feliciano Peno, 648, ap. 302
— Tratar hoje dia todo, domingo
até 13 horas - CrS 180 000
VISTA ALESRE - .Alugam-.'» 2
ótimos aps. cobertura, sala, 2
quartos, grande terraço. Rua Pe-
dro Teixeira n. 338.
VILA DA PENHA - Aluga-se ap.
com 2 quartos, sala, cozinha

iheiro,
berto. Tratar na Travessa da Bran-
dura, 239. Largo Bicão.
VILA KOSMOS - Leopoldina -
Alugam-se aparVamentcs novos c/
dois quartos, sala, banheiro com-
pleto e garagem. Rua Angai n.°
362. Fica em frente a Standard
Electric.

HIGIENOPOLIS - Aluga-so ap.
3 quartos, sala e dependências.
Rua Carneiro da Rocha, 14, ap.
201. Ver dos 9 às 13 horas.
JARDIM AMERICA - Alug. op.
2 qts., Rua Plínio Barreto —
Trator na Rua dos Topazios n.
123 - R. Miranda.
OLARIA - Alugo c| IX R. leo-
poldina Rego, 372, sl., 2 qts.,
coz., banh., érea, 220 mll. Cha.
ves c| IV. lnf. México, 4111 203.
Tels. 22-6917 t 42-6748 - CRECI
643.
OLARIA - Aluga-se 1 ap. no 2.°
Bloco Rua Angélica Mota. Tra-
ta-se na Rua Dr. Alfredo Barce-
los, 187. Tel. 30-1193, (primeiro
andar) de frente, 2 qts., 1 sala,
etc. Ônibus na porta Olaria—Co-
pacabana. Aluguel mensal Cr$ ,.
200 mil.

PADRE MIGUEL - Alugo casas
confortáveis, 2 e 1 qts., sl., c,
b. na Rua Belisário de Sousa n.
473. Desconto em folha.
PADRE MIGUEL - Alugam-se ca.
sas para casais. Preços 75 e 80
mil. Desconto em folha. Rua Ita-
piranga, 240 e Rua Pedro Melo,
90. Entrar pela R. limites.
PIEDADE — Alugo aps. 2 quor-
tos cem e sem garagem. Rua
Joaquim Martins 383 — Telefo-
ne 42-6778.

MADUREIRA - Alugo-se no Ruo
Maria Lopes, 276 (ao lado do
Shopping-Centcr Tem Tudo) eps.
cl 2 quartos, sala, cozinha, ba-
nheiro e dep. empregada. Chaves
c| porteiro. Trator p| tel. 32-2359
com Aluísio.
MEIER — Aluga-se na Rua Ja-
cinto, 83, o ap. 102 c| 1 sala,
2 quartos, banheiro, cozinha c
área c| lanquo. Chaves por fo-
vor no prédio n. 63, com Sr. Se-
baslião. Trotar pelo tel. 32-8766
MEIER — Cachambi - Alugo
apartamento de frente com 2
quartos, sala, cozinha e dep. de
emp. Ver e tratar: Rua Guaioquil
n. 36, ap. 201.
MEYER — Casa nova perto da
Estação, varanda, ótima sola, 3
quartos banheiro completo, cm
cor, grandev cozinha, area, 2 en-
Iradas e multa água. Aluguel
300 00. Ruo Soares, 79, casa 1.

CASA — Alugo, excelente, Co-
chambi. Rua São Gabriel, 425, c|
2 qlSS 2 sl., coz., banheiro, quin-
til. Chaves p| favor caso 410.
Tratar 22-9023 - Segunda-feira
após 11 horas. ^

MARECHAL HERMES - Aluga-se
casa na Rua Jarina, 397. Vor c
tratar domingo, das 9 às 11 h.

CASCADURA — Aluga-se o ap.
201 da Rua Florentina n. 263 -
sala — 3 quartos — cozinha -
banheiro - area de serviço, gé:
Liqhf — Chaves no ap. 102 —
Alugue! NCrS 250,00 - Contra,
toei fiador idôneo — Tel, ....
45-7118.
CASCADURA — Alugo ótima ca.
50 c/ 3 qts., sala, cozinha, ba.
nheiro, peq, quintal. Ver na R,
Nerval de Gouvola, 307, c/ 12
— Chaves na c| 12-A — Tratar na
FRISA S/A. . - Tels. 32-8003
22-0087 - CRECI 205.
CASCADURA - E. Leal, aluga-so
confortável ap. tipo casa: 2 quar-
tos, sala, cozinha, banhoiro, área.
— Praça Artur Azevedo, 19.
CASA — Alugo com sala, quarto,
banheiro completo, cozinha, área
cnm tanque, quintal. — Ver Rua
Manual Barata, 22 — Guadalupe.
Tratar Bittencourt, tel. 22-7856,
da. 9 às 12 horas, dias úteis.

MEIER - Alugo 2 qts-, sl-, coz.,
banh., área, gás da Light, caixa
água, não folia. Ver segunda e
todos os dias na Rua Torres So-
brjnho", _44.
MARECHAL HERMES -" Alugam,
se aps. 301 e 304, Rua Sirici.
200, em frente estação, quarto,
sala, dep. comp. Ver no local
cem o portoiro- Tel. 43-3782.
MARECHAL HERMES - Aluga-se
ap. 101, Rua Guatambu, 334.
próx. estação, 2 quartos, sala,
dep. comp. Ver no local com o
Sr. Jorge. Tel. 43-3782.
MEIER -'T. Santos.
:| 2 qts., 1 s. etc.
io, 30, frenle.

Alugo aç
i Rua Getú

MÉIER - Aluga-se ap. 101, R.
Camarista Méier 176. NCrS 200,00
mais taxas. Tratar Imob, Góis.
Tel. 22-7812. CRECI 202.
MEIER — Alugam-se aps. de 2
qts., sala e dep. compl. la.
locação, na R. Aristides Caire
n. 258. Chaves local. Tel. .
32-9456 - Aluguel Cr$ .
230 000 mais taxas.

PIEDADE - Aluga-se 1 ap. c| 2
quartos, sala e dependências e
área, à Rua Gomes Serpa _^£8.
PTÉDÃDÈ - Alü"_7"ap. 305, 

"2

qts., sala, cozinna, 2 áreas com
tanq., banh. R. Cardoso Quintão,
59 — Chav. cl Sr. Manuel.
QUINTINO — Alugo-se casa sala,
quarto e cozinha, gás da rua,
desconto em folha. Cr$ 100 000,
Rua Cupertino 337.
QUARTO — Aluga-se a uma se
nhora que Irabalhe fora. Alug.
60 000. Casa de familia, respeito,
Pede-se ref._Tel. 49-8022. _
QUARTO - Aluga-se — Teto de
lage e taqueado. Rua Adalgisa
Aleixo 251 — Bento Ribeiro.
QUARTO - Aluga-se mob. senhor
ou moço do comórcio. Rua Dias

a Cruz, telefone 49-1791.
QUINTINO - Aluga-se 1 casa
de sala, quarto, cozinha e ba-
nheiro. Tratar na Rua Lemos dc
Bj_t_o n:.315,_c|J - Cr$ 120 000.
QUARTO ót. c| direitos. Alugo è
moças trab. fora. lnf. 48-7207 -
Est. Riachuelo.
QUÍNÍ.NÒ 

""BOCAIÚVA 
- Alu.

ga-se ap. 202, Rua Republica,
31 — hall, sala, 2 qts., banh.
soe, coz., área c/ tanq. Chaves
ap. 105 — Tratar Lowndes Sons

Pres. Vargas, 290 - 23-9525
CRECI 204.

ALUGA-SE ap. 102, R. Mamoré,
27, c| sala, 2 qtos., coz., banh.
Chaves R. Araguaia, 204. Tratar
APSA. Tr. Ouvidor, 32, 2.°, de
12.17h. Tel. 52-5007.

OLARIA — Aluga-se ap. frente,
3.° andar, edifício sôbre pilo-
tis, ônibus Olaria—Copacabana na
porta. Rua Angélica Meta. Tratar
Rua Dr. Alfredo Barcelos, 187.
Telefone 30-1193. Saleta, entroda,
varanda, 3 qts., 1 s., 2 q. ba-
nho sendo 1 social etc. Aluguel
podendo guardar um automóvel
300 por mês. '

ALUGAMOS - Rua Galvani, 85,
ap. 301, qt., sl., depend. Vila
da Penha, |unto Standard Eletric.
Tratar: Tel. 42-3330.
ALUGA-SE na Rua Piricuma n.
90 - fte., sala, 3 qls. ¦ e dop.
Chav. local 9 h em diante. —
Trat. IGAB. T. Otoni n. 72 -
23-1915 - CRECI 183.
ALUGA-SE, Rua Antônio R8go,
437 — casa de frente c/ sala,
2 qts., coz., dep. Chav. casa ao
lado, Sr. Moreno — Trat. IGAB

T. Otoni, 72 - 23-1915 -
CRECI 183.
ALUGUÉIS? - Dou fiadores ir..-
cusávois. Telefcne hoje "mesmo:
49-5547. Solução imodiata.

OLARIA — Aluga-se aps. 3 quar
tos, sala, banheiro, copa, cozinha,
área de serviço e dependência
de empregada, vaga em garagem
à Rub Noêmia Nunes,' 553, ap.
201 — Chaves com zeiader.

APARTAMENTO em frente ao
Cine Mauá, aluq. com 3 quartos,
sala e dependências de empre-
gadas. Tratar no ap. 302. Chaves
cem porteiro. Rua Euclides Fa-
ria, 40 no contro de Ramos.
ALUGA-SE - Um quarlo. Rua Au.
rora n.° 17 — Penha,
ALUGA-SE a família católica,
sala, quarto e cozinha — 70 mil
— Referencias. Pedro Rufino n.
755 - Cordovll.
ALUGA-SE linda casa 2 qts. sa
Ia, varanda, grande area c| gra
dos, 170 000 c| taxas, Fiador ou
dèsc. em folha. Rua Feliciano
Pena n. 12, c| 3 - V. pa Pe
nha — até 4 h.
ALUGA-SE uma casa, sala, quarto,
cezinha na Estrada do Porto Ve-
lho, 794 - Cordovll - Fiodor.
ALUGA-SE ap. de quarto e sala,
na Rua Caia n. 232 - Penha.
ALUGA-SE uma casa grande. Rua
Dolores Duran, 36 — Vila da
Penha.
ALUGA-SE casa modesta na Rua
Panamá n, 334 — Penha — Aiu-
guel 180 — Fiador,

REALENGO — Aluga-se uma casa
com 3 quartos, sala, cozinha, co-
pa, banheiro, garagem, quarto de
empregada e demais dependen-
cias. Tratar no local. Rua César
174 — Piraquara.
RUA BARÃO SANTO ÂNGELO, 52
— Aluga-se uma boa casa com
quatro grandes cômodos, água
quente e fria, assoalho com sin-
teco, construção primeira, pro*
ço duzentos e cinqüenta mil cru-
zeiros. Ver • tratar no mesmo
local.
REALENGO - Alugam-se 2 casas,
quarto, sala, cozinha, banheiro
R. Cesta Rubin, 196 - R. Para-
nal, 53 - Tratar R. Mchal. Mo.
destino, 230-H - IAPI.

DEODORO — Apartamento gran
do, nôvo, aluga-se. Rua Marcos
de Macedo 434. Chaves ne loja
ao lado. TeL: 29-6221 - Som-
paio.
DEODORO — (Guadalupe) — Ãlu-
ga-so na Rua En.as Martins, 14,
o ap. 202, com 2 quartos, sala,
demais dependências. Chaves na
loja-botequim. Aluguel: 150 000.
Tratar Rua Buenos Aires n.° 17,
3.° andar,.-sala 31.

MÉIER — Aluga-se ap. Rua Pe-
dro de Carvalho, 120 a| 312,
com 2 quartos, 1 sala, banh., co-
zinha e dep. empregada. Tratar
Av. Rio Branco, 277, grs. 809|
10. Tel. 32-7726. _
MARECHAL HERMES - Aluga-se
ap. de sala, 2 qtos., R. Bárbara
Hcliodora, 798, ap. 202. Sulacap.
Cr$ 130 000. Chaves c/ Sr. Augus-
to na Rua Gonçalves Rosemberg,
132. Tratar segunda-feira pelo te-
lofone 42-9677.

RIACHUELO — Aluga-se ap. sola,
2 qts. e dep. Travessa Jacaré, 35,
REALENGO -^"Àluga-se 

"sobrado^

Est. São Pedro de Alcântara n,
1 786, 3 qts., s., coz., banh., érea
-*• Ver e tratar no locai (arma-
zém).

DEODORO — KAIC aluga na Rua
Fernando Lôbò, 85 casa 2, c| sl.,
2 qts., coz., banh., área com
tanque e quintal. Chaves na casa
85. Tratar na Rua do Carmo, 27-A
-tel. 32-1774. CRECI 283.
ESTAÇÃO. Riochuelo — Alugo-so
ap. sala, 3 quartos, cozinha, ba-
nhelro," área, 200 000, mais ta-' 
xas, 3 meses deposito. Ver na
R.úa Esmeraldino Bandeira 32, ca-
sa. 4, ap. 101 a partir de segun-
dá-felra, cm final de pintura.
Prédio 2 ap. trotar Rua Barão
cio Bom Retiro 562.

MARECHAL HERMES - Aluga-se
uma casa, na Rua Esmeraldina n.
95, op. 101 - Tratar pelo Telefo
no 28-2982.
MÉIER - De frente, com 3^ quar-
tos, sala e demais dependências,
por Cr$ 200, mais as taxas. Ver
e tratar na Rua Catulo Cearense
n.o 145, ap.. 201' (Chave de
Ouro).

ENCANTADO - Aluga-se ap. 3
qts.; sala, qt. empregada, demais
dependências. Rua Pernambuco,
1 109|409._Choves_c!_zolodo£:
ENGENHO NOVO - Alugo casa
cl'3 qts., 2 sis. A. Manuel Ml-
randa; 288. Chaves no local, das
8 às 17h. Tel. 42-4546. Sr. Paulo,
ENCANTADO - Aluga-se op. 402
Rua feuilhermina, 515. Ver no Io.
cal. Imob. Góis. Tel. 22-7812. -
CRECI 202.

MADUREIRA - Aluga-se casa q
2 qts., 2 salas, quintal . mais
dependências, na Rua Andrade
de' Figueira n. 159, em frente
à_lgreja de São Brás.
MÉIER - Aluga-so, cF$ 180000,
ap. sala, saleta, quarto, cozinha,
c| sinteco, pintura nova. Rua Pe-
dro de Carvalho p.° 98, tp. 307.
Chaves c| porteiro. Tratar pelo
telefone 29-1658,

ENCANTADO - Aluga-se casa c/
quarto, banheiro e cozinha para
csaj sem filhos. Rua Clarimundo
de Melo, 171, c/ VI. Tratar na
CIPA S/A. Rua México, 41, s/loja.
Tél.'228441 e 22-8155 - Aluguel
CrS 120 001X
ENGENHO NOVO - KAIC aluga
na Rua Álvaro n. 31, casa com
3. salões, jardim inverno, quin
tal, 2 sis., 4 qts., copa-coz., !
banhs. sociais, 2 varandas, dep.
comp!. empreg., área cl tanque e
garagem. Chaves no local. Tratar
na Rua do Carmo, 27-A. Tel
32-1774. CRECI 283.
ENCANTADO - Alugo quarlo
para quem trabalhe fora. Rua 2
Se Fevereiro, 353 casa 2
ENGENHO DE DENTRO - Aluga,
se apartamento completo e nôvo
à Rua das Oficinas n.° 193. Tra-
tar pelo telefone 29-3308, ou no
próprio local.
ENGENHO DE DENTRO - Aluga.
se .quarto, sala pequeno nos fun-
dos. .Rua Pernambuco, 295 — Tra-
tar na Adolfo Bergamini, 222, ap.
201 fundes.
ENGENHO ' NOVO - Rua Raul
Barroso 78, ap. 202 -' Hall, sa
la, varanda 2 quortos, banh. coz
dcpt empr. area Chaves no apt.
101. ADMINISTRADORA NACIO-
NAL — Av. Pres. Antônio Carlos
6,J'_ 2^_pav._TeN_42-13J4.
ENGENHO DE DENTRO - A.uga
ia boa casa com varanda, doi!
quartos, sala, banh., coz. c/ arm;
írea grande e jardim. Rua José
dos Reis, 1 475 - Contrato c/
fiador,

RICARDO DE ALBUQUERQUE
Aluga-se uma casa, 2 quortos, sa-
Ia, cozinha. Rua Arocira n, 91
Tratar no local.

MEIER — Ãluga-se quarto inde-
pendente. - Trat. 48-0378.
MESQUITA - Cosa, 50 mll. Tcl.
91-1739.

TODOS OS SANTOS - Alugo
apartamento 202 nôvo, sala, 2
quartes, sinteco. Rua São Brás,
322. Tel. 28-9277.

MEIER — Aluga-se Rua Coração
de Maria 451 ap. 302 sala, 2
qts., banh., coz. Tratar no Iccal.
MARECHAL HERMES - Aluga-se
ótima casa de qt. sl., coz., banh,
quintal, porto estação, 100 mil
desc. folha e um quarto nôvo o
indep. a cüsal, A5 mll. Rua Mo-
curi 81.
MARECHAL HERMES - Alugo óti-
ríTa casa com quarto, sala, cozinha,
banheiro, área e quin_.il na Rua
Massenet n.» 235.
MEIER — Alugo ep. pi pequena
família. Rua Pedro de Carvalho,
98-F, op. 402. Ver no local, dià-
riamente c| porteiro. Tratar: tel
32-1459.
MEIER — Alugam-se 2 aps. c| q.,
sl., banh., coz., área cj tanque,
entr. p| carro, 1.' locação — Ver
na Rua Santos Titâra, 62.
MEIER - CACHAMBI - Aluga-
:e casa com dois quartos, sala,
coz., banh., e area por CrS .
150 000, com fiador proprietário
na Rua Miguel Ângelo n. 553 —
Ver alé às 12 horas.

ROCHA — Aluga-se ótimo aparta-
mento na Rua Senador Jaguarlbe,
26, ap. 201-F. Ver no local e
tratar na Rua 1.° de Março, 39,' 704.

ALUGA-SE na Rua Cte. Arlstides
Garnier, 116, ap. 201, fte., sia.,
2 qts., dep. Chav. lo|a B - Trat.
IGAB. T. Otóni, 72 - 23-1915
CRECI 183.

ILHAS
GOVERNADOR
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AlUUfrJl mflMniVlLHIU
ala

Ultimo andar, um por andar, com telefone e parcialmente mobiliado. Salão,

sala jantar, 3 quortos, 2 banheiros sociais, copa-cozinha, dependências empregado.

Tôdas os salas e quartos atopetados com moquetes e decorados. Geladeira, máquina

da lavar, telefone, armários embutidos, sofá, poltronas, carnes e colchões, cortinas,

móvel com toca-discos, rádio, bar, biblioteca, utensílios de cozinha. Vista para o

mar. Período máximo de aluguel 3 anos. Pôsto 6 — Copacabana. Telefone porá

marcar encontro com o proprietário: 2.'

de semana — Telefone: 47-B279.

ALUGO op. I. Gov., Jardim Gua-
nabara, 2 qts., dep. emp., ga-
ragem, perto Praia Bica. R. Hen-
rique Lacombe 279, ap. 201.
Aluguel NCr$_250,0q.
ÂLÚGÁ-SE ótimo ap., com 1 sola,
3 quartos, dep. comp. de empre-1
gada Rua Serrão n.° 331, ap. I
201 — Zumbi — Ilha do Gover-1
nador. Ver c/ o encarregado no
local, Sr. Mathios, no n." 325- ./

ap. 101 — Tratar à Av. Fran-
klín Roosevelt, 39-15.° grupo n.°.
1502. I ALUGAM-SE ótimas sebreloias! ALUGA-SE
tnir-A cc „_ p,„ i-_-,_T_.,,_ -1-01/4/5, na Av. Rio Branco, 133.
mo 

'.„ 
%. .... .. _£ .i..iVer no local. Traar no APSA.109 - «p 201, sale, 2 qis., de-U 0uvicjcr, 32, 2.°, de 12/17

pend. Chav. na padaria _ emj f*" -fSl.j 52-C-00..

6.a-feira — 54-2055 — Sr. Gaston. Fim

(P

frente cj o Sr. Mario. Tratai
IGAB - T. Ctcnl n. 72
23-1915 - CRECI 183.
ALUGA-SE ap. ÍÒ1, R. Pinto Au-
boim, 90, cj saia, 2 qtos., bnnh.
c| boxe, coz. dep. emp, area c/
tanque. Tratar APSA. Tr, Ouvidor
32, 2.0, de 12-17li. Tel. 52-5007.
ILHA DO GOVERNADOR - Alu-
go ap. 2 qts., sl., coz., banh.

na Rua SSo João Gua!- area cj tanq. Ver na Rua Olím^

VILA DA PENHA - Aluga-se casa
deluxo com entrada de carro, tam-
bém servo para 2 pequenas fa-
milias, tem 2 cozinhas — Rua José
Basson, 92 - Aluguel 200 000 -
Cruz.
VISTA ALEGRE - Aluga-so casa
nova, 140 000 — Rua José Vieira
Filho, 22 - Perto Bicão.
VISTA ALEGRE - Aluga-se ap. n
303 — C| 2 qts. e demais de-
pendências na Rua Paratinga, 480
— Tratar no local.
VILA DA PENHA - Alug. a ca-
sal s|filhos ap. nôvo c amplo,
sala, quarto, copa-coz. e banh.
compl. Rua Brasiléia n.o 90 al-
tura Est. do Quitungo. Pôsto Esso.

AUXILIAR e RIO DOURO
ALUGA-SE casa na Rua Carajás,
170. 2 quartos, 2 salas, 2 va-
rcinda;, dependências de empre-
gada, garagem. NCrS 220,00. Vila
Kosmo. — Vicente de Carvalho
ÃLÜGÃMÍE: í ãp."2 q., sala,
copa, 2 áreas, 180 000, 1 casa, 2
q„ sala e demais. 120 000. Rua
Jacè, 120 — Colégio.
ALÜGA-SE quarto grande, inde-
pendente, a 1 ou 2 rapazes. Rua
Gherente n. 273 — Inhaúma.
ALUGA-SE uma casa — Rua H,
65, pegado Rua Girareira — Irajá.
ALUGA-SE 1 casa i„ q., c. Rua
Pereira PinTO, n.° 126 — Estação
Tomás Coelho.

pio Machado n.
— Chaves cl ep.
52-9052.

143,
202.

ap.
Tel.

201

ILHA DO GOVERNADOR - Alu-
go vários apartamentos. Prédio
novo. Aluguel Cr$ 250 000. Ver
Rua Marino da Costa, 30.
ILHA GOVERNADOR - Coccti.
Aluga-se casa 1 sala, 3 quartos,
cozinha, banheiro, varanda. Rua
Graná1_430. Tel. 52-8352.
ÍLHA DO 

"GOVERNADOR 
- Aiü-

ga-se ep., quarto, sala e depen*
dências. Rua Altinópoiis, 165, ap.
102. Praia da Bandeira. Chaves
com porteiro. Tratar Ribeiro —
Tel. 22-8298.  

ALUGA-SE subsolo do 200 m2,
para depósito. Rua Ubaldino do
Amaral, 20. Ver das 14 ès
17,30 horas.  '

CONTRATO -nôvo de 5 anos,
passa-se de uma loja no Cen-
tro. Rua Buenos Aires. lnf. tel.
43-6971, è vista. 9 às 12 h.
ESTÁCIO — Alugo loja vazÍ3 pl
qualquer negócio — Rua Pereira
Franco. Aluguel 200 mil, taxa»
- 42-1337 - CRECI 764.
LOJA grande no centro, abundar,
cig de água, forca e luz. Aluguel
NCrS 400,00. Contrato 5 nnos a
partir 1-2-1967. Trotar tel.: 31-3331
- 31-2676.
LOJA cem 620 m2 — Aluga-se na
Rua Senador Pompeu, 23 — Tra*
tar cem Ângelo no sobrado.
Telefone 23-2456.
LOJA NO ESTÁCIO - Alugo _
Rua Pessoa do Barros n. 14-A.
Ver no local ató ès 11 horas, de-
talhe» cl Josué - 31-0799, das
11 -s 12 hs. das 17 ès 18 hs.

ILHA DO GOVERNADOR - Jar-
dim Guanabara. Aluga-se cesa
mobiliada, na praia,- para tempo-
rada. Estrada da Bica, 2, esqui-
na da praia.
JARDIM GUANABARA - Aluga
se ap. luxo, nôvo, cj sinteco, st..
2 qts., dep. empreg. etc. Rua
Jorge de Lima 126, ap. 202.
JARDIM GUANABARA - Ap.
de si., 2 qts., depsj emp/eg. •
armários embutidos — Aluguel .
300 mais taxas — Rua Colina n.
5 — ap. 102 cl porteiro, prox.
Portuguesa. 

PAQUETÁ
PAQUETÁ' - Cas» - Alugo mo-
biliado — tem aelideira — 1
ou 1 meses — Tratar, 29-0475.

ESTADO DO RIO
NITERÓI

OLARIA — Aluga-se ampla casa,
sl,, 2 qts., coz., banh., área —
Al. 230 000. Ponto final do ônl-
bus, 484. Rua Firmino Gamelei-

271. Ver do manhã, Sr. Fer-
nandes e tratar no Banco Ult.

rasifeÍro,_Sr. Jorge.
OLARIA — Ramcs. Procura-se ap.
pequeno para alugar até 130 000.
Chamar pj favor Lourenço. Tel,:
42-0848. 22-4520.
OLARIA — Aluga-se ap. Ia. loca-
ção, com 2 quartos, dependências
e sinteco. — Rua Gcmensoro, 337
OLARIA — Aluga-se um aparta-
mento c| 2 quartos, sala, cozinha,
banheiro e área, à Rua Leopoldi-
na Rego 240. Tratar no ap, 10]
do mesmo n.°. Preço Cr$ ....
210 000.
OLARIA — Alugo casa, sala, 2
quartos, coz., banh., quinta -
NCrS 150,00. Ver hoie. Rua Or.
linda 19, próximo Eng, da Pe-
dra ou 25-5127, c| Sr. Arlur.
OLARIA — Aluga-se casa de sala
e quarto — Na Rua Gomensoro
n. 232.
OLARIA - Aluga-se Rua Antônio
Rego, 633. fundos, casa com 2
quartos, sala, cozinha, banheiro
e área. Chaves n. 633. Trator R.
Alfândega n. 11-A, s| 304 - Tel
23-338J-^-._CRECI_77--
ÒLÃRÍA — Aluga-se casa R. An-
diro, 204. Ver das 9 às 12 -
Entrada pj carro. Tratar Rua Bue-
nos Aires, 17, 3.°, s/ 31
OLARIA — Aluga-se uma casa dl
quarto, saia, cozinha e banheiro
na Rua General Rocha Caiado,
129, fundos. Fim da linha 313 e
625,

ALUGA-SE casa, quarto, sala, co-
zinha. Ônibus Pca. 15-Cordovil
Rua Tenente Palestina, 420
Cordovil.

OLARIA - KAIC aluga a casa 9
da Rua Comte. Vergueiro da Cruz
n. 9, c| 2 pavs., sl., 3 qtos., coz.,
copa, 2 banhs., 2 varandas, sen-
do V Iardim de inverno e área cl
Ianque. Chaves no local. Tratar
na Rua do Cormo, 27-A. — Tel
32-1774 - CRECI 283.

ALUGAM-SE 2 eps. 1 com 2
quartos, sala, cozinha; outro com
sala, quarto, cozinha. Na Rua
Antônio dc Albuquerque, 608 —
Jardim América, Preço a com-
binar.

OLARIA - Aluga-se . R. Noômla
Nunes, 121 a casa 4, qt., sala sep.
banh. coz. e área de serviço. —
Chaves na casa 3 ou 2. Tratar
tel. 43-7912 - ADM. ORION.

ALUGO a casal sem filhos, 2 câ-
modos e coz. de madeira, descon-
to em folha. Cr$ 50 000. — Rua
Irapuá n. 452 — Praça do Carmo.
ALUGA-SE casa (Praça do Carmd\
(Vila da Penha) na Rua Cacequi,
198, casa de frente com sala, 2
quartos e demais dependências —
Aluguel Cr$ 200,00 - Chaves por
favor na 2a. casa — Tratar na Av.
Pres. Antônio Carlos, 607, grupo
804 - Tel.: 52-8874.
ALUGÃ-SE casa,, próximo à Praça
do Carmo, com sala, 2 quartos,
cozinha e banheiro. Ver na Rua
Cacequi n. 747. Tratar: "Bastos
de Oliveira" S. A. — Av. Rio Bran-
co, 114, 3,o. Tel. 42-7595 - CRE
Cl 291.

SÃO FRANCISCO XAVIER -
Quartos alugam-se ótimos à Rua
Ana Neri, 1 093
pósito.

Exige-se de-

SAMPAIO — Alugo casa nova,
ótimo acab., fachada em pedras,
si. cj sancas, 2 qts., banh.
comp. c| box, coz., cj arm.,
tanq. azulei., érea c| cerâmica,
estac. auto, st condomínio. Alu*
guel NCr$ 210,00. Fiador. R.
Paim Pamplona, 220, c| 7, Cha-
ves cl 1.
TODOS OS SANTOS - Alugo
casa nova de dois quartos, sala,
cozinha e área, aluguel a com-
binar no local. Base 200 a 220.
Tratar hoie das 15 às 17 e pelo
tel.: 49-4878. Durante a semana.

BONSUCESSO - Aluga-se ótimo
ap. 302, frente, 2 qts., sala, dep.
empr. Pode ser visto das 9 ès 12
horas. Av. dos Democráticos, 609,

TODOS OS SANTOS - Aluga-se
ap. 201, bloco 3. Rua São Brás,
68-1 a. locação. Tratar 42-5099.

LEOPOLDINA
ALUGÃ-SE casa com dois quar-
tos, sala, cozinha e banheiro so-
ciai na Rua Fortaleza, 55 — Cir-
cular da Penha.
ATENÇÃO — Residências pron-
tas p/ morar, cem 2 qts., sa
la, banh., coz., qt. e banh. de
empregada, área serviço c/ tan-
que e terraço, 1.° locação -
Ver sábado e domingo, dia to
do. Estrada Vicente de Carva-
lho, 139. Sinal 2 milhões, ns
escritura 3 500 milhões, 10 parcelas semestrais de 550 mil e
prest. de 245 mil. Imob. Brita
nica Ltda. - CRECI J-223 -
Av. 13 do Maio, 23, grupo n."
2 231. Tel. 32-0058 e 52-3445,
ALUGA-SE uma casa com um
grande terreno, tôda murada, na
Rua Apia n. 39, perto da Pra-
ça Marco Aurélio. Tratar no lo
cal.

MEIER — Rua Vítor Pentagno.
148 (começa no fim da Rua Ca-
marista Meier) — Aluga-se em
primeira locação com saia, 2
quartes, banh. coz. area. Chaves
no Iccal, CrS 130 000. ADMI.
NISTRADORA NACIONAL - Av.
Pres. Anlonio Ccrlos 615 — 2o
pav. Tel. 42-1314.
MEÍER — Aluga-se aps. 306 e
404 Rua Tenente Casta, 117-fun-
dos: hall, sala. 1 ou 2 qts.,
banh., coz., área c] tanq., dep.
emp. Chavas cí porteiro. Tralar
Lowndes Sons. Pres. Vargas, 290
- Tel.: 23-9525. CRECI 204.

ALUGUEL FIADOR com 6 imó
veis — Irrecusável — Forneço -
Praça Tiradentes n.° 9, sala, 802
— Junto ao Cinema São Josó,
ALUGO ou vendo ap. 308, Rua
Viçosa, 37, esquina Av. Brás de
Pina. Lhaves ap. 101. Tratar Av,
Brás do Pina, 431-A — Telefone
30-2999 - Vieira.

ALUGAM-SE 2 aps. grandes com
1 quarto e sala 150 mil — Rua
Jorge Bizet, 563. Praça da Feira.
ALUGA-SE casa pequena — Rua
Evangelina, 40 — Olaria.
AVENIDA MERITI - Alugs-se o
super-confcrtável apt. 105, da R.
Engenheiro Francelinn Mota, 627,
c| 2 qts., etc. Cr$ 170 000 (esqui-
na cj Ay. Meriti).

BONSUCESSO - Aluga-se 1 qto.
gde. p| 1 ou 2 cidadãos educados,
amb. familiar absoluto respeito
apropriado p| estudar em silên-
cio — Praça Lopes Ribeiro, 14,
ap. 301 - Tratar das 14 ès 16 hs.
esta praça fica no fim da Rua
Bonsucesso, perto do Bco. do Est.
Guanab. — aceita civil ou militar.

ALUGA-SE casa, sl., 3 qts., ba-
nheiro, coz., copa, quintal. 

'Rua
Alecrim n. 949, préx. p. final
ônibus 346, Pja. XV-Vlla Cos-

ALUGA-SE ap. 2 quartos, sala e
derrais dependências, tem vaga
para carro. Rua Torlba, 383, ap.
202 - Colégio.

ICARAI — Temporada — Ap. fren
to mar, mobiliado, geladeira, 2
qts,, sala etc. Praia de Icarai,
49, ap. 301 — Chaves porteiro,
Tel. 52-2312.

ALUGAM-SE 2 casas c| igua e luz.
Rua Maria Emilia n.° 483 - São
João Mèrltl»  
ALUGA-SE uma casa tipo ap. c\\
2 quartos, 1 sala, cozinha e ba-
nhelro na Rua Francisca Zieíe, 68
- Pilares.

NITERÓI — Aluea-se grande préd,
com chácara, 14 compart., banh.
comp. em côr, luz, água, prop.
para fam. de tratamento. Rodo»
via Amaral Peixoto, 518 — Km
3 - Alug. 350 mil. Tel. 420037,

PETRÓP. - CORREIAS -
ITAIPAVA

TRASPASSA-SE contrato de grande
loja, Inclusive 1.°, 2.» o 4.° pi-
vimentos, ainda com prazo supe-
rior a 4 (quatro) anos prorroga
veis, aluguel mensal de NCr$
700,00. Var • tratar n< Rua do
Rosário n. 68, diariamente das
9 à* 12 horas. Proposta para a
COOPERATIVA IANCO DE CRE-
DITO FEDERAI ITDA. (Em liqui-
dação), na Rua Capitão Felix n.
28, Sio Cristóvão, •!• o dia 10
de março do 1967.

ci telefone grupo
801 da R. Assembléia, 61, 2 s.
kit., banhs., área 60 m2, Chs-
ves no locai ci porteiro. Tratar
Rua México, 21, grupo 501. Tet.
32-9931.
ALUGAM-SE salas para escritórios,
edif, Raul Campos — Rua Mi-
guel Couto, 27 — lnf. loja.
ALÜGAM^SE_8'_sãrá"s comerciais
cm conjunto ou separadas. Rua
do Riachuelo, 199 - B. F.tima,
ALUGO ótima sala, 20m2, com
sanitário — Rua Acre, 77, ap.
70Ó — Chaves com porteiro —
Tel.: 52-9052.
ALUGAM-SE duas salas de frente,
segundo andar, na Avenida Rio
Bronco n.° 57._Tratar na sala 202.
ALUGA-SE sala à R«a"..« de Mar
Ço, 17. Tratar Imobiliária Novo
Mundo, Rua do Carmo, 71, 2.°
andar. T.l.52.2010.
ÀLUGA-SE sala para escritório a
quem ficar cj móveis telefone, ge
ladeira; facilita-se tudo. Tet.:..
26-4794 - 26-6376.
ÃLÜGA-SE por 450, grupo 603,
Avenida Beira Mar, 406 — Caste*
to. Contrato 5 anos sem luvas -
Chaves na portaria - Tels. 25-9817
e 25-7649, das 8 òs 12,00 horas.

CENTRO - Aluga-se sala 3. -
Rua l.o do Março, 17-5.° and.

Chaves c/ porteiro. Tratar
Lowndes Ssns. Pres. Vargat, 290
- Tel. 23-9525 - CRECI 204. _
ALUGA.SE sl. l"5Õ4, Av. Pras.
Vargas, 435, pi fins comerciais.
Tratar APSA. Tv. Ouvidor, 32, 2.°
de 12/17 hs. Tel.: 52-5037.
CENTRO — Salas no Edi. kio Lis-
bca — Alugam-se ótimas salas
da saleta, sala e banheiro, ároa
construída 30 m2. Aluguel CrS
157 500. Ver ¦ tratar das 8 ás
11 • das 14 ãs 18,30 horas na
Av. Prós. Vargas 590, 14.°, sa.
la 1 409. Tel.: 43-9359.

ALUGA-SE ótima sala n. 501 de
frente a Rua Miguel Couto, 23,
banh. completo c| persiana e ins
talação de armários completo. -
Aluguel Cr$ 300 000 mais taxas -
Ver local chaves c[ porteiro -
Tratar Palmares Administradora de
Imóveis Ltda. Av. Graça Aranha,
226 - Tel. 22-6048 - 52-5239
32-6556.

ZONA SUL
Ãl_G/VSE' a" Ío|a H~da""Ru"a~Fi-
gueiredo Magalhêes, 870. - Alu-
ouel: NCrS 200,00. Tratar Tel.:
57-9133 - Sobral & Sobral.
BOTAFOGO - Praia - lc|es -
Alugam-se, Praia de Botafogo n.
484/6. Tratar 46-2613: _
COPACABANA" - Loia grande,
boas vitrinas. Passa-se o contra-
to. Rua Barata Ribeiro. 737-A.
CATETE — Alugam-se boxes R.
Bento Lisboa, 76, n.°t 6, 7 e 8
Com instai, para açougue. Tratar
Locadora Nacional Ltda. Av. Rio
Branco, 106, sl 1 111. Tel. 42-3437
o 22-8275 - CRECI 185.
COPACABANA - Lemo - Co.
mercio. Aluga-se sobrelojas —
Rua Gustavo Sampaio, 542, de
frente, amplo salão, c/ banhei-
ro. Chaves c/ porteiro. Tratnr
Lowndes Sons. Pres. Vargas, 290
- 23-9525 - CRECI 204.
LOJA N — Rua das Laranieiras,
143 — AÍuga-se med, 30 m2 (em
galeria). Chav. port. Traí. IGAB
T. Ofcnl, 72 - 23-1915 - CREC
183.

ALUGA-SE uma casa com quar-
to, sala, cozinha e banheiro na
Rua lerê n. 929 - Vicente de
Carvalho.

BINGEN — Aluga-se uma casa
mobiliada corn 3 qts., 2 salas
conj., dep. de empreg., grando
quintal com pomar, iardim, en-
trada para auto na Rua Duarte
Silveira n. 7-A. Alug. 300,00, Sr.
Vítor. Tel. 37-8466 - Petrópolis.

APARTAMENTO - Sala c 2 quar-
tos, pav. térreo com quintal nos
fundos — Aluga-se Rua José Pe-
regrino, 105 — Rocha Miranda.
ALUGA-SE um ap. com 2 qts.,
sala, coz., banh., área e varan-
da. Rua Catão n.° 153, Praça da
Pavuna. Preço CrS 170 00O.
ALUGA-SE otlma cesa com sala;
quarto, coz., banh. Rua Jucari
698-A - (Vaz Lobo). Chaves no
688.
ALUGÃ-SE meia-água de quarto,
sala, cozinha e banheiro. Al.
60 000. Rua Arminda, 1 377 -
Coelho da Rocha.
ALÜGA-SE — Üm apartamento na
Ruo Iriri n.o 48, ap. 101. Alu-
guol 200 000 — Cavanc.ntj.
CAVALCANTI - Aluga-se duas
casas na Rua Augusto Franco, 83,
fundos, aps. 101|201 — Chaves na
Rua Antônio de Sá, 82.
CAVALCANTE - Aluga-se casa,
¦ala, quarto, cozinha, banheiro,
Cr$ 110 000. Rua Tumucumaque
n.° 46.
CAVALCANTE - Aluga-se quarto
grando com direito a telefona, la-
var • cozinhar a Rva Silva Vale,
952 casa 48.

PENHA — Alugam-se sobrado e
2 salões, Rua Ten. Araken, 389,
esquina de Panamá. Tel. 38-7395

Arnaldo.

ESTAÇÃO DE COLÉGIO - Alu-
ga-se casa na Rua Legeado, 390
— Chaves na Rua Sumldoro, 458.
INHAÚMA-^AÍuga-se ótima casa
com sala, 3 quartos etc. Ver na
Rua Embcraí, 47, esquina de Dr,
Othon Machado, das 9 As 16.

PIABETA - CasS — Aluga-se a
quarta casa pelo lado direito da
Rua D. Helena Vila Carvalho de
quarto, sala, cozinha, banheiro
completo, jardim. Preço 30
cruz. Tratar com o Amauri lio no
local ou Rua Leopoldina Rego,
896 -Ponha.
PENHA - Aluga-se ap. 203 -
Nôvo, 2 quartos, sala e depen-
dências na Rua Ccnde de Agro-
longo, 1 146 — Ver e tratar do-
mingo das 9 às 12 heras.
PENHA CIRCULAR - Aluga-se
quarto, sala, cozinha. 60 mil —
Rua Venccslau Belo, 73, subir a
Rua Viçosa.
PRAÇA DO CARMO - Aluqa-se na
Rua Cacequi, 563, apt. 202, casa
tipo apt., de 3 qts., sala e de-
pend. Aluguel NCrS 160, mais ta-
xas — Chaves no apt. ao lado.
Tratar c| Da. Lourdes, tel. 30-5382,
ou c| Delfim, na Rua Tembés, 360,
Vila Kosmos, Vicente da Carva-
lho.
PENHA — Aluga-se casa na Rua
do Couto, 470 — frente, quarto,
sala, varanda, demais dependen-
cias, quintal — NCrS 180,00 —
lnf. Dr. J. Ribeiro. Tel. 32-8313 e
52-8601.
PENHA - Alugo ap. 302 na R.
Eng. Luís de Medeiros, 50, com
saia, 2 qts., coz., banh. compl. e
aiea. Tratar na Av, Rio Branco
n.o 114, 14.°. Tel.s 22-2957.

BRAZ DE PINA - Aluga-se coso
na Rua Jacui, 101.

PENHA - Bairro Dourado - Alu
ga-se ap. na Rua Soldado Pai
va, 24, com 2 quartos, sala. co-
zinha. Tratar na Rua Nicarágua,
370, sala 302 - Penha. 30-0516.

BONSUCESSO - Aluga-se ap. 2
qts., sala, banheiro completo, co-
zinha, gás Light, áreas frente,
Rua Cardoso Morais 284. Chave
ap. 303. Aluguel CrS 200 000.
Tratar Sete Setembro, 65 8.0 an.
dar s| 83. Tol.: 42-3653. ' '

PENHA - Bairro Dourado - Alu-
ga-se um ao. com sala, qt., coz.,
banheiro, área, fds. — Cr$....
135 000,00. Rua Paul Müller n.°
470.

BRAS DE PINA - Aluga-se ap.
sala, qt. demais dependências
Rua Aturiá, 55, ap. S-102, chaves
no ap. 203 íesta rua começa na
Jorge Coelho). Trotar. 22-3222,
Sl. Pedro.

BONSUCESSO - Aluga-se apar-
tamento tl 2 qts., sala, banh,
coz., qto. de emp. conversivel,
na Rua da Proclamação-, 786 ap.
208. Tratar Av. Rio Branco, 26-A
12.o andar. Telefones 43-9979 e
43-6057, c/ o Sr. Raul ou Ar-
naldo.

BRAS DE PINA - Rua Piriá, 19,
ap. 102 — Magnífico ap. cj sala,
2 quartos, copa, coz., banh., área
serv. Chaves op. 101. ADMINIS-
TRADORA NACIONAL. Av. Pres.
Antônio Carlos, 615 — 2.° pav
Tel.: 42-1314.

ALUGA-SE ap., na Av. Brás de
Pino, 2690 — Vista Alegre, con-
dução à porta, 942, 940, 910,
343, 336, ed.
ALUGA-SE ap., quarto, sala, co
zinha, banheiro, varanda e área
Tudo grande. Ver Dr. Nunes, 977
- Olaria.

BONSUCESSO - Higienópolis -
Aluga-se residência Rua Pacheco
Jordão, 88, 2 varandas, satat
quartos, 2 banhs. Perto da Av.
Democráticos e R. Tenente Abel
Cunha. Ver domingo de 9 às 11
horas. CrS 230 mil. Tratsr r
KAIC - R. do Carmo, 27, loja
BONSUCESSO - Aluga-se ótima
casa na Av. Londres n. 165, com
3'' quartos, salão, demais depen
dências e quintal. Aluguel: NCrS
250,00. Ver somente das 9 ás 12
horas. Tratar no Banco Ultrama-
rino Brasileiro S/A. — Praça Pio
X. 119.

INHAÚMA - Aluga-se Rua Dona
Emilia, 53, casa c| sala, 3 qts.,
copa, coz., banh. compl., dep. de
emp., entr. pj carro c| garagem e
área Int. ci tanque. Chav. n.° 49.
Tratar IGAB, T. Otoni, 72, telefo-
ne 23-1915, CRECI 183.

LOJA no Catete. Pa:sa-se con-
trato de 10 anos com ou sem
est-que - 52-4527.

DENTISTA — Aluga-sa moderno
consultório na Av, Rio Branco, —
Tel. 42-5020.
EDIFÍCIO JACARAÚ - Ruo do
Senado, 320, op. 705 - Para fins
comerciais, cj sala, banh. social

kitch. Cliaves c\ zelador. AD-
AMNISTRADORA NACIONAL. Av.
Pres. Antcnio Carlos, 615, 2.°
pav. Tel. 42-1314.
ESCRITÓRIO montado c/ telef. o
ar refrigerado no Centro. Alu-
guel antigo, contrato de 5 anos
- Tel. 52-2543 c/ Sr. Pereira.
EDIFÍCIO BÜLLDÕG - Alugam.
se grupos do salas na Rua Saca-
dura Cabral, 81. Tel.: 43-8944 -
GEOROINA.
ÈSCRlfORIO - 

' 
Centro - Alu.

ga-se, Av. Pres. Vargas, 590, sa-
Ia, 2 201, fte. Trat. IGAB. T.
Oloni, 72, 23-1915 - CRECI
n. 183.

ALÜGA-SE sobrado grande. :
vo para comércio ou família —
Travesso Rio Comprido, 14, es-
quina Kíddoc.; Lôbo. - Aluguel:
500 o 3 meass :em' deposita.
ALUGAM-SE grupos 108/flC/113/
115 - R. D.bret, 23, p| fins co.
marciais. Tretar na APSA. Tv. Ou-
vidor, 32, 2.0, de 12/17 hs. Tel.:
52-5C07.
ALUGA-SE a sela 2 207 na Av.
13 de Maio, 47, fte., p/ fins co-
merciais. Chav. port. Trat. IGAB

T. Ctonl, 72 - 23-1915 -
CRECI 1J3.
AÍUGO sala de frento, mobília*
da, para escritório. Direito ao te*
leíone 43-4576 eu 38-9991, Rua
Acre, 47, sala 310 — Cardoso.
ANDAR no centro com duas en
iradas uma para cada rua (ele
valor exclusivo). Alugue! NCr$
600,00. Contrato 5 anos. Abun-
düncia, águo, força e luz. Tel.:
31-3331.

ESCRITÓRIO - Centro - Aluga-
so, Alvero Alvim, 21, s/ 1 202
(fte). Chav. porl. Trat. IGAB -
T. Otoni, 72 - 23-1915 - CRECI
183.
ESCRITÓRIO - Passa-lo montado,
contendo mesas máquina de c:cre-
ver, ar refrigerado, geladeira etc,
Em fronte ao ngvo Paliício da Jus.
tiça. NCrS 5.000. Tratar pelo te-
lofcne'.31-3550.-
ESCRITÓRIO - Tiansfcrlmcs o
contrato com 4 onos pela me-
lhor cferla, 3 salas, telefone e
móveis de aço, geladeira, ven.i-
lador — Av. Mar. Floriano n,
3J - grupo 1 207.
GRUPO DE" 5 SALAS - Aiuga-
se com sanltírio. Tralar na Cem-
panhia Imobiliária Metropolitana,
na Avenida Nilo Peçanha, 12 —
9.», sl 910.

ALUGA-SE por CrS 180 000, sa-
la com divisão, banheiro e kit.

LOCAÇÃO COMERCIAL - Aluga.
se, Áv. Franklin Roosevelt, 23,
ap, 406 — Chav. port. Trat.
IGAB - T. Otoni, 72 - 23-1915
- CRECI 183.
PROCURO uma sala para alugar,IU «.UMI UUliOJi |ji-i i nw i i V V mi. _ , r_ .... rt

Vor e tratar corn Russo. Portaria. ««• « 3-° ',"<"" _» Edifício Pa-
_-. .. -._« 'l^ylr.Ti r_*_ I tir\ %_i_* trím^irri. ___.Rua Quitanda, 30. jtriaNa,:—.Contro.

Lgo. São Francisco —
Tratar pelo tol. 43-0415.ALUGO se'a escritório ci banh.,.„,__._.....,. .,,„..-,,. ,,_, .

37 m, edificio nôvo. Ver e tratar ?..^SIDENTE VARGAS n. 417-A
Rua Alcindo Guanabara 24. na!™510 oncar - Quase esq. R

g. Luí- jBranco. Conjunto 5 salas, 3 z"'" —i-,r. iotas e 3 banheiros. Fino

LOJA — Aluga-se Rua Vise. de
Pirajá, 611, loia 8 (em galeria).
Chav. port. Trat. IGAB. T. Otoni,
72. 23-1915. - CRECI 183.

PETROPOLIS - Alugo ap. mobil.,
março a junho, centro, 3 qt., sa-
lao, gel., louças, etc. Av. 7 Se
tembro, 77|Ó03. Chaves port. Inf.
Rio - 37-7941. .

LOJA — Largo do Machado -
Cent. com., aluga-se, l.a loc,

22-3996. Croci 23.

PETROPOLIS - Alugo-se peq.
casa, mob. ou não — sala, dois
qts., 2 varandas etc. — Jardim
— Entrada p| carro. Terreno pia-

Condução à porta na Rua
Marechal Hermes n. 40 — Bair-
ro Ingclheim ou permuta-se ap.
no Rio.
PETRÓPOLIS — Alugi-i» um bom
ap. da 2 salas, 3 quartos • de-
pendências da empregada. Var •
Informar i Travessa Augusto
Fragoso, 21, Ponta do> fona.
PETRÓPOLIS - Aluga-se: centro,
luxuosa residência, centro iardim,
3 saias, 5 quartos, 3 banheiros
sociais, telefone,' dependência de
empregada, garagem. Chaves na
Av. 15 de Novembro, 528, saia 1
- Tel. 6112. Tel. Rio 25-1085.

TERESÓPOLIS-FRIBURGO
TERESOPOLIS — Aluga-se apar
tamento mobiliado ou sem — Tra
tar pelo Tel- 58-4606 - Rio.
TEMPORADA EM FRIBURGO
Alugo casa de campo mob. em
lindo sítio a 11 km da cidade.
400 mil p. m. ou vendo. Tel.:
25-8523.
TERESOPOLIS - Alto. Alugo casa
nova mobil. pj temperada no Clu-
be Ingá. Ver cj Emílio na R. Ma*
more 613, três ruas atrás da igreja
do Alto. lnf. 47-6380.

CAXIAS-N. IGUAÇU-
NILÓPOLIS

portaria com
CENTRO"~-~A:ugam.e salas, 8ÍÍ.
13, área 60 m2, na Av. Rio _lren-

257, c| tel. e or cond. Cha-
ves cj perteiro. Trotor Lowndes
Sons. Pres. Vergas, 2?0 — Telefo-
ne: 23-9525 - CRECI 204.

ZONA NORTE

CENTRO — Aluga-se grupo 1301
Av. Rio Branco, 185, saleta,

corredor, sala, banh. Chaves c/
porteiro. Tratar Lowndes Sons —
Pres. Vargas, 290 - Tel. 23-9525
- CRECI 204.

ALUGA-SE loja na Rua Barão de
Mesquita, 424-B — Ver no Io-
cat. Tratar com o proprietário

Rua Beneditinos, 10, s/loja.
ALUGA-SE uma lo|a na Av. N. S.
da Penha, 335-B, contrato nôvo
de 5 anos, com aiuguel de 30.000
e umas pequenas despezas por a

Informações pelo tel. 32-9963.
Eduardo ou Correia.

ALUGAM-SÉ lojas em Higien6po-
lis, Rua_Magda,_96.
ALUGA-SE uma lo|a box para
mecânica 20x3 o sobloia para es-
tefador ou pequena industria de
9x6 sendo CrS 180 000 cada va
ga. Tratar Rua Professora Ester
de Melo 15. Benfica.
ALUGAM-SE várias lojas, R. Re-
pública, lóO, pj e-tsção de Quin-
tino, p| fins comercieis. Tratar
APSA. Tv. Ouvidor, 32. 2.o, do
12/17 hs. - Tel.: 52-5007.

CENTRO — Alugam-se grupos 601
e 607 (260 m2) lo. loc, frente
Av. Rio Branco, 123. Choves 4.°
and. Sr. Luiz — Tratar Lowndes
Sons — Pres. Vorgos, 290 - Tal.
23-9525 - CRECI 204.
CENTRO - Comércio - Aluga-se
gr. 726, Rua Sen. Dantas, 117 de
saleta, sala, banh. e kitch. Cha-
ves. Tratar Lowndes Scns. Pres.
Vargas, 290 - Tcl. 23-9525 - R
18 - CRECI 204.

mento. — Informarõís no ioeal
19__anda_ D. Célia.
RUA __TÉ~__ SETEMBRO, 63, sa.
las 1 101 e 1 102 - Para fins co.
merciais, sala e bani.. Cliaves cj
porteiro. ADMINISTRADORA NA.
CIONAL. Av. Pres. Antônio Car.
los, 615, 2.° pav. Tel. 42-1314.
RUA ASSEMBLÉIA, 93, sj 1 707

Aiuga-se ampla saia cf banh.
completo e kitch. Cr$ 200 000. .
lnf. ADMINISTRADORA NACIO-
NAL. Av. Pres. Antônio Carlos,
615, 2° pav- Tel. 42-1314, __
RÜA DA ASSEMBLÉIA n. 92 -
sala 2 001 — Aluga-ss p| escri.
tório (de frente) — Chav. poit.Trat. IGAB. T. Otoni n. 72

23-1915 - CRECI 183.

BONSUCESSO - Alugo leia com
75 m2, na Av. Guilherme Max-
well n. 462-B. Tralar. Tel.: ..
57-0638 — Olympio.
LOJAS — salões — Para comer-
cio ou Indústria — Aiuga-se na
Rua Tenente Pimentel n, 140 —
Olaria. Tratar na Trav. do Ou-
vidor n- 32 _ 2__andar. _
LOJA — Aluga-se cem 200 m2
próximo Is Casas da Banha —
Var • tratar todos ot dias na
Av. Sarg. d* Milícias n. 61
Pavuna.

CENTRO - Alugom-se salas 1 203
a 1 208, na Rua Dom Gerardo,
4ó. Chaves c/ porteiro. Tratar:
Lowndes Sons. Pres. Vorgos, 290.
_Tel._23-9525_-_CREC I 204. __
CENTRO — AÍugamcs 6timo sala
na Galeria Comercial da Rua do
Ouvidor n." 130, loia 204. Alu-
guel mensal de NCr$ 200,00. Tra-
tar na Imobiliária Lemos Ltda.,
na Ax. Nilo Peçanha 26, s| 702,
tels. 22-2483 ou 42-9506 com o
Sr. Paúllno.
CENTRO — Aluga-se sala comer-
ciol c/ bonheiro oluguel 180 000
— Ver na Av. Marechal Floria-

143 sala 1 002. Trator no
L. S. Francisco, 26 i| 1 003 -
Tel. 43-8009.

SALA grande, frente, sob. Centro
— Qualquer com. e ind. leve —
Passo centr. R. Tf.deu Kociusko,
61, s/ 3 - Tel. 32-2431 - Sr.

mos.

IRAJÁ — Freguesia — Aluga-se
casa 3 qts., s., coz., copa, banh.
e garagem. 190 000. — Rua José
Borges, 291.

ALUGA-SE a melhor casa da Rua
Teresõpolis 51, Nilopolis. Chaves
no n.° 60. Informações R. Fran-
cisco Keiva n.° 103. Maria da
Gro;a - GB.

IRAJÁ — Alugam-se aps. novos,
2 e 3 quartos, 2 banheiros, área,
varanda. Rua Coronel Vieira n,°
594 - Telefone 26-5500, diária-
mente, Armando.
IRAJA — Alugam-se 2 casas.
Tratar na Rua Uranos n. 823.
IRAJÁ — Aluga-se casa com dois
quartos, sala, banheiro comple-
to e garagem. Rua Honório de
Almeida n.° 33.
MARIA DA GRAÇA - Aluga-se
aps. de iala, 2 qts. • depend.
completa do serviço, — Prédio
acabado de construir — Travessa
Manuel Lôbo, 86 — Tratar cj Ar-
naldo. Tel. 52-0389.

ALUGA-SE — Quarto na Covan
ca, (Caxias), aluguel NCrS 25,00
condições um mês adiantado. In.
formações. Travessa de Tupinam-
bá, ó8, Dona Lúcia, ônibus —
Covanea.
ALUGA-SE casa tipo palacete, tem
tal. 3 quartos, 2 salas, 2 varan-
das, entrada para carro, banheiro
completo e mais 3 dep. com ba-
nheiro para empregado — Preço:
300 mil ant. Ver Rua Isarna^-o,
188, Caxias, fiador ou depósito.
ALÜGA-SE uma casa em Austin,
Estado do Rio — Estrada de Ma-
dureira, 232. Tratar aos domingos
no Iccal.

MARIA DA GRAÇA - Aluga-se
casa c( quarto, sala, dependências
e duas boas áreas a Rua Miguel
Gama, 81 F. Chaves no 95.
MARIA DA GRAÇA - Alugo 1
ap. térreo de sala, quarto na
Rua Ernesto .Pujol n. 141 -F.
PILARES — Aluga-se itimo ap.
402 da Rua Álvaro Miranda, 31,
cj sala, 2 quartos e depend. com-

Elatas. 
Chaves c| porteiro na co<

ertura. Trat, Dr. Honorato. Ta-
Mon. 224679.'-.
ROCHA MIRANDA - Alugo ap.
tipo casa ó peças, garagem NCr$
120,00. Ver Dr. Luiz Bicalho, 324.
Ap. 101. Tratar Alex. Tel. —
45-0917.

PRAÇA DAS NAÇÕES - Aluga
se amplo • confortável ap. na
Rua Cardoso da Morais, 115, ap.
507. Ver • tratar no local, sf-
bado a domingo das 15 às 18h.

SAO JOÃO DE MERITI - Alugo
casa sala, 2 qts.. dependências
Pedro Teles 489, casa 5, CrS .
55 000 e taxos.

PENHA - Aluga-se c/2 fds. Rua
Leopoldina Rogo n. 879. 90 000
PARADA DE LUCAS - Aluga-so
casa cem 2 quartos, sala, cozinha,
banheiro, varanda « quintal. Rua
Parimá n. 147.

VICENTE DE CARVALHO - Alu-
ga-se Rua Batovi, 53, casa de
frente, saía, 3 qts., dep. Chav.

45, c| d. Elza. Trat. IGAB,
T. Otoni, 72, 23-1915,
183.

RAMOS - Rua Araguari, 465
Alugo aps. novos cj sinteco, 2
qts., 1 sala, coz., banh., área cf
tanque — Tratar 3.° andar.
RAMOS — Aluga-se uma casa no
va, 3 qts., sala, coz., varanda t
grande, quintal com entrada para
carro — até ]2h30m — Ver na R.
Dr. Noguchi, 258.
RAMOS — Aluga-se (casa com 2
quartos, sala, dependências e quin-
tal. Ver no local Rua Engenheiro
Manuel Segurado n. 221 — Ca-
minho do Itararé. Saltar em fren-
te da Heliogás.

RAMOS — Aluga-se na Rua Dr.
Noguchi, 294, uma casa com satã,
quarto, cozinha, cepa, banheiro
e boa area de terreno. Aluguel
Cr$ 150 000, dando-se preferên-

para desconto em folha.
RAMOS — Aluga-se lindo ap. cj
sinteco, 2 quartos, sala, cozinha,
banh. • área. Rua João Romariz
90, casa 6, ap. 201.
RAMOS - Aluga-sa o apt. 208
da Rua Cardoso d» Morais, 429,
«' 2 qts., sala • dep. completas.
Chavea c] porteiro. Tal. 42-3373.

TERRA NOVA - Maria Benjamim.
204, aiugo casa 2 quartos, sala,
dependências. Tratar no local.

CAXIAS — Alugam-se casas des-
d. 50 mll, R. Mirim, 3, esq. Av.
5 Julho, ônibus Plrlquito-Olavo
Bilac, Sr. Martins.
NOVA IGUAÇU - Caso, Rua
Marli, 62, aluga-se, com 2 qtos.,
sala, banh., coz., . água, luz e
grande quintal. Tratar no loca),
domingo de tarde, esta rua co-
meça na R. 13 de Maio. Tels
37-5884 e 37-7563.
NOVA IGUAÇU - Aluga-se casa
cj 2 qts., sala, cozinha etc. Rua
Jorge Sande, 105, Jardim Esperan-
ça. Chaves R. Ipequiá, 1. Trata.1
tel. 46-0832.

LOJAS — Passam-se duas próximo
a Barão de Mesquita, no Andarai,
vazias com contrato novo. Tel.
34-0466. 38-8058. Sr. José.
LOJA — Aluga-se loja em pleno
Largo de Vaz Lôbo. Chaves na
padaria, na Av. Mto. Edgar Ro
mero, 953.
LOJA — Tijuca — Aluga-se ou
vende-se com moradia — Rua Pe-
reira de Siqueira, 71, ao lado do
Touring Clube. Te!.: 54-3783.
LOJA - Vila Isabel - Areo 104
m2 no melhor ponlo da Av. 28
dé Setembro, 295, nos fundos
grande residência com outra área
a um galpão — Entrega imedia-
ta — Ver no local e tratar com
Dr. Paulo. Tels.: 22-8588 e ..
42-8617.
LOJA 63 m2, 7 portas de a;o,
esquina. Aluguel 120 mil, vazia.
Ver sábado e domingo. — Rua
Custódio Nunes 155, loja A,—
Tratar tel.i 43-2105 
MARIA DA GRAÇA - Alugam-se
2 lojas, na Travessa Manuel Lô-
bo, 86 — Primeira locação. Tra-
tar c| Arnaldo. Tel. 52-0389.
MANGUINHOS - Alugam-se _
lojas cem uma moradia. Tratai
com o proprietário no Iccal na
Rua Castro Tavares n. 1B5 _
O JORNAL DO BRASIL instalou
em Campo Grande, na Àv, Ce-
sério de Mele, 1 549, iunto _ iGuandu Veículos, mais uma agen-
cia para recebimento da anúncios
a assinatura.

NILOPOLIS - Alugo casa peq.
50 mil, 3 m dep. Rua Dr. Go-
dói n. 575 — Final onib. Ma-
nuel Reis, boa luz e ag. encan.

PASSA-SE uma loja grande vazia
— contrato novo, por dois mi-
lhões. Estrada Vicint* - Carva.
lho n. 1 324-B. 

NOVA IGUAÇU - Alugo casa
grande. - 46-7911.

PASSA-SE um contrato de 5 anes,
loia grande, na Praça Verdum
Tel. 38-1245.

NOVA IGUAÇU
apartamentos

— Alugam-se
Rua Guatemala

ii. 96 — la. locação, 3 quar-
toa - Infs. 52-4657 - CARDO
SO.

SAO CRISTÓVÃO - Rua Bela, 71-
__ Aluga-se loia NCrS 500. -
Chaves no Iccal, 12 òs 18 horas

l-MB,
CRECI

NILOPOLIS — Ãlu_a-se_ uma casa
quarto, sala a coz., c/ água e luz.
Ver e tr. Rua Coronel França
Soares n.e 616.

VICENTE DE CARVALHO - Rua
Cambuci do Vale 209 — Alu.
gam-se aps. novos, saleta, sala,,
2 quartos, copa, coz. grande areai
CrS 160 000. Pedem ser visitados

ADMINISTRADORA NACIO.
NAL — Av. Pres. Antônio Carlos,
615 2° pav. Tel. 42-1314.
VILA KOSMOS - Alugo-se casa
de frente, 2 qtos., 2 salas, dep.
c/ Sinteco. Ver na Rua Angaf,
143. Chaves p/ favor no apart.
102. Tratar segunda.faíra pelo
telefone 42-9677.

MANGARATIBA -
ANGRA DOS REIS

VAZ LOBO - Alugase casa t
um ap. 3 qts. e 2 qts. 180 000.
Rua Tiúba, 418.
VAZ LOBO — Aluga-se um ap.
Rua Lima Drumond, 431.
VICENTE DE CARVALHO - Alu
gamos ap. 204 — Av. Meriti, 169,

3 qts., st., banheiro. Tratar
CIVIA - 52-8166 - Chaves lin-
dico.
VILA KOSMOS - Casa, alugo cl
3 qts., 2 salas, banh., cos., va.
randa, quintal, jardim • gar. R.
J.bor.ndi 23». Chavn ira 249.
Tratir t.l.i 27-3238..

O JORNAL DO BRASIL instalou
em Campo Grande, na Av. Ca-
riria de Maio, 1 549, iunto à
Guandu Veículos, mais uma ag&n-
da para recebimento da anúncios

assinatura.

MURIQUI - Alugo casa na beira
da praia, mês de março. -~ Tai.
49-2898.

LOJAS
CENTRO
ALUGA-SE - Av. P. Vargos. -
Fora área desapropriação, gran-
de loja e depósito. Luz, gás,
força e telefone. Tratar com o
Sr. Germano — Tel. 45-o014
ALUGO 2.° and. 160 m2. Rosa
rio, 170, para com. ou peq. ind.
Chav. local com Renato, de 13-
lBh. Tratar Toneleros, 72, ap
901.

SULACAP — Aluga-so lo|a na
Rua Sete n. 93.

ESTADO DO RIO

CENTRO - Aluga-se o fino
grupo de 2 salas n. 303, sito a
Rua Francisco Serrador, 90 cj
banh., 60 m2, c| telefone. Alu-
guel CrS 400 000 mais taxas -
Ver local — Chaves c| D. Alaria-
na na sala 301 — í ..tar Palma-
res Administradora de Imóveis
Ltda. Av. Graça Aranha, 226 -
ll.o andar ,| ) no|]2 _ Tel,
22-6048, 32-6556_e 52-5239. __
CINELÂNDIA"- Alugam-se 3 sa
las na Cinelândia. T.l. 42-0670.

D. Dalvo.

SALA p/ escritório — Aluga-se
R. Alcindo Guanabara, 17/21, s/
1 106 - Chav. port. Trat. IGA3

T. Otoni, 72 - 23-1915 -
CRECM83.
SALA COMERCIAL - Áíuoo-se,
cnm telefcne — R. Assembléia,
93/501 — Tratar Sr. Mcreira, ao
lado.
SALAS PARA ESCRITORÍO - Av.
Rio Bronco n. 123 — ils. 904
e 905 — A.ugam-se fte., la. loc.

Chav. port. Trat. IGAB. -
T. Otoni n. 72 - 23-1915. -
CRECIJ83. 
SALAS DE 

"FRENTE 
- Alugam-se

Rua do Carmo, 5, 4.°. sis. 1
2 p[ escritório. Chav. local.

Trat. IGAB. T. Otoni, 72, tel.
23-1915 - CRECI 183.
SALAS — Ãlugam-se, 1.9 andar,
frente escritório, ou comércio,
Buenos Aires 224, perto Av. Pas-
sos.

CENTRO — Aluga-se 6fima sala
à Av. Pres. Vargas, 590-1 712, cl
banh. Ver no local. Chaves na
sala 1 704- Tratar tel. 43-7912.
CENTRO - Aluga-se a sala n.°
802 da Rua Sete de Setembro, 81,
para fim comercial. Chaves na
portaria a tratar na Rua Sete de
Setembro, 58, 2°. Tel.i 52-6065.
CÉNÍRÒ — Sola preparada em
jacarandá óleo, luz ind. Vulca-
piso, etc. com 2 tels. Alugo to-
ta) ou parte (mesa) base NCrS
300,. ou vendo, na Rua S. Dan-
tas 117, andar alto, frente -
Av. Chile. Tr. Sr. Drogui 23-8623
ou 36-6111.
CENTRO - Aluga-se grupo de 3
.alas ou cada uma separada-
mente com area total de 90 m2
na Avenida Rio Branco n. 39
Tratar no mesmo endereço i
sala 1 809 - Tolefone 43-9575
CENTRO - Alugam-se grupos 7031
4|5 Almte. Barroso 90, 4'salas,
2 banhs. Chaves c| porteiro -
Tratar Lowndes & Sons. — Pres.
Vargas 290. Tel.s 23-9525. CRE-
Cl 204.-
CENTRO — Alugam-se grupos de
salas n. 1301 a 1 305, R. Mé
xico 41 — 13° and. Chaves na
portaria com o Sr. Geraldo ou
Oldcmar. Tratar Av. Nilo Peça.
nha 26 sala 1 116, Sr. Batista
das 17 as 19 horas.
CENTRO — Alugamos a sala n.°
2 813 da Av. Treze de Maio, 47,
c/ sala, banheiro e kitch. Cha-
vos na sala ao lado, das 9 à:
11 e das 13 às 17 horas. Tratar
na PREDIL IMÓVEIS LTDA. Rua
México, 119, 16.° andar, grupo
1603/6.

5ÃLA — Aluga-se frente Av.
Pres. Vargas, Edifício Lisboa sa-
la 1 BOI — Chaves na portaria.
Aluguel 210 000 e taxas. Tratar
48-8841.
SALA — Vaga — Aluga-se 2 me-
sas, recados e telefone. Cenlro.
Rua Rodrigo Silva, 18, salos 802|
804. Tel.: 52-2645. Costa - Ru-
bem e Nininha.
3SALÀS VAZIAS,-..Ponto-bomi
S. Luzia, 799, esq. R. Bronco.
Alugo ou vendo, 57-4019' — Sou-
so, das 15h,  
ZONA SUL _
ALUGAMOS no Pôsto 5, sala cem
44 m2, cj saleta, banheiro e co-
zinha. Prédio comercial, de fren-
tc, l.a locação. Av. Copacabana,
1085, sala 301 - Theophilo da
Silva Graja - CRECI 101 - Tel.
2A3443.__ ¦__ _¦
ALUGO ótimo ponto comercial
Copacabana, sala de espera, 2 sa-
las, banheiro, cozinha (força, gás
engarrafado) 70 m2. Tratar tel.:
S6-1454.
ALUGA-SE p| fins comerciais ou
residenciais, r.a R. do Catete, 282,
3 salões, banh., coz., área. Tratar
APSA. Tv. Ouvidor, 32, 2.» and.,
de 12/17 hs. Tel.; 52-5007.
ALUGA-SE um apartamento para
consultório, no Largo do Macha-
do, 29-311, com garagem ou sj
garagem. Tratar tel. 36-1957.
ALUGAMOS giupo 304 - R. Mi-
guel Lemos, 44, esq. Av. Cop.
Frente, 3 saias independ. cj ba-
nheiro. Chaves portaria. Lown-
des & Sons. 23-9525-
ALUGA-SE ap. 310, Av. N. S.
Copacabana, 387, o! sl.-qto conj.,
ban., coz. Tratar na APSA. Tr.
Ouvidor, 32, 2.°,.de 12-17h, tel.
52-5007.

ALUGO centro comercial — Loja
com 300 m2 - Rua Mal. Deo.
doro, 159 — Chaves no 263.
ALUGO 2 salas com telefcne,
Ed. Palécio dos Jornalistas. Av.
Amaral Peixcto. Trotar Rua Mal.
Deodoro, 263.
LOJA — Aluga-se Rodov.. Pres.
Dutra km 4 no Pfisto Llta, óti-
ma para eletricista ou outro ramo.

CENTRO - Aluga-se. R. Ouvidor,
63, sala 706, I.a locação. Chaves
cj porteiro. Tratar Locadora Nacio-
nal Ltda. Av. R. Branco, 106, i[
1111. Tel. 42-3437 • 22-8275 -
CRECI 185. yV.

NOVA' IGUAÇU - Alugam-se lo-
|as. Av. Nilo Pc.anha, 1619 -
la. locação, lnf. 52-4657. Cer-
doso. .

NITERÓI — Aluga-se' loia nova,
na Praça Marechal Floriano Pei-
xcto, loia 4/5, írea 300 m2. -
Tratar S. Giovanni. Tel. 20434.

ESCRITÓRIOS E
CONSULTÓRIOS

CENTRO

CENTRO - Aluga-se sala 1 108
da Av. Presidente Vargas, 417-A.
Ver e tratar na. Imóvil Ltda. sa-
Ia 1 102 - Av. Presidenta Var-
gas, 417-A - CRECI 517.
CENTRO — Alugamos as salas
805J6 da Av. Rio Branco, 133 c|
banheiro. Chaves com o porteiro,
Tratar na PREDIL IMÓVEIS LTDA.
- Rua México, 119 - 16.0 an-
dar, grupo 1 60316.
CENTRO — Alugam-se duas salas:
Edifício Comércio indústria, à Av.
Rio Branco, esquina Ouvidor, la,
locação. Ver no local: salas 1 801
e 1 802. Trator pelos telefones:
22-6578 ou 45-5172, com Sr. Da.
vid.
CENTRO — Alugam-se salas n.°s
1 004 e 1 C05 da Rua do Acro n.»
77. Chaves cl porteiro. Tratar
R. México 119, gr. 1 902. Tel.:
52-1123.

ALUGA-SE consultório dentário,
tarde pares, bem conservado.
Raio X, alta rotação. Avenida
Copacabana, 796, sala 212 —
Dr. Nelson, residência 37-7385.
COPACABANA - Comércio —
Aluga-se Av. Copacabana, 897,
gr. 805, frente, hall, sala, kitch

banh. Chaves ci porteiro —
Tratar Lowndes Sons — Pres. Var-
gas,'290 - Tel. 23-9525 - R.
18 - CRECI 204.
COPACABANA - 3 salões de
frente, 2 grandes saias, 2 banhei-
ros sociais etc. — Comercial. Av.
N. S. Copacabana, 1120, ap. 1001
- lnf. 28-7484 - Cr$ 700 000 -
Chavesporteirpj
COPACABANA - Rua Figueiredo
Magalhães, 219, sala 502 — Alu-
ga-se para fins comerciais, alu-
guel CrS 280 000, mais encargos.
Chaves na portaria.
COPACABANA - Aluga-se a sala
510 da Av. Copacabana, 435, por
NCrS 180,00 mais taxas. Chaves
porteiro. Tratsr Rua México, 119,
sala 308. Tel. 42-9441.

ALUGO duai salas frente para
Cinelândia com telefone. Ruo Al-
varo Alvim 48 il 512 - Chave DIL IMÓVEIS LTDA.
na portaria. Tratar no Banco Lown-xico n. 119, 16.° andar, grupo
dai - Mai.it. 1603-6

CENTRO — Alugamos a sala n."
2 204 da Av. Pres. Vargas, 446,
mobiliada e c/ telefone. Chaves
com o porteiro. Tratar na PRE Rua Mé-

CENTRO COMERCIAL DE COPA.
CABANA — Alugo-se otimo con-
junto de salas c cozinha o ba*
nheiro. Sala 808. Chaves com o
porteiro. Tratar cm João Fortes
Eng. S/A. Rua México, 21, grupo
202. Tels. 32-3929 e 22-2215.
SALA — Passo contrato de cinco
anos, mobiliada c/ telefone —
CrS 2 COO, . vista. Ver _ Iratar
Rua S. Clara, 33, s/ 618. Tele-

.fona 57-4514 - Copacabana.

!_.;-.'¦'¦¦. 
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OPORTUNIDADES
E NEGÓCIOS

.CAMPO GRANDE - Vende-se,
'um bar, caipira. Rua Artur Rios!
\Ò57i Estação de Augusto Vascon-
|celos.

INDUSTRIA (Aluguel,
Compra, Venda etc.)
ATENÇÃO — Vende-so tipografia.
Del Rio Impressos. Rua Visconde
de Plra|á 621 Loia 7.__ .
ALUGAM-SE galpão' e .loja. Ãv.
Ilaóca, I 331-A, Higienópolis.
ALUGO — Salão l.° pavimento tl
220 m2 • outro c| 60 m2. 2.»
pavimento para Indústria ou de-
pósito. Av. 28 Setembro 191 —
Sr. Mondei.
DUQUE DE CAXIAS - Vendo
área 1600 m2, c| lur, água e
força. Próximo centro, condução
na porta. Terreno todo murado,
plario e enxuto. Preço e condi-
ÇÕes. Tratar Imobiliária Bandei-
ranie. Rua João Vicente, 13. —
Grupo 201. Tels. 2522, perto Cio.
Telefônica. '

FABRICA dc confecções em ati-
.vidade,'contr. nôvo 5: anes. Alu-
guel CrS 100. Av. Copacabana.
Pôslo 3V_. Vendo. lnf. telefone
56-0420.
FABRICA - Vonde-se de muros,
caixas dágua, anéis para poço e
alguns materiais de construção, cj
bcm contrato e bom ponto. Av.
Santa Cruz, 154.
GALPÃO grande com ampla en-
trada luz, força e 1e.ef_.ne. -

* Pa:s3-se contrato — Rua Frei Ca-
ne:a, 450.
GALPÃO — Passa-se, funcionan-
di c:mo oficina mecânica, com
400 m2. Contrato noviiEÍmo, pra-
zn de 5 anos. Aluguel CrS 70
mll. Tratar diariamente c/ Sr.
José — Rua Gal. Argóio, 134 —
S. Cristóvão.
INDUSTRIA - Vendo urgente ex-
clusiva, rara ocasião com Paten-
le e Marca, base 65 milh. faci*
lito. Marcar visita. Tel. 38-1477.
INDÚSTRIA - Vendo fábrica de
confecções, com telefone. — Rua
Antônio Rego, 1 011 - A/B.
INDÚSTRIA - Vende-se, ocasião,
porta fechada, c| móveis, ponto,
contrato etc, s| passivo. 22-3996
- Crecl 23.
INDÚSTRIA - Venda-te uma toda
equipada para confecção de rou-
pas. — Tratar pelo tel. 32-4414,
com o Sr. Rcmua.do.
MALHARIA — Vende-se uma em
Petrôpolis. Informações. Rio. Tel.:
45-5727_e Petrôpolis tel.: 4508.
PORAO~GRANDE~— Aluga~-se pa-
ra indústria cu depósito. — Rua
Emancipaçao, 32. Pça. Argentina.
PORÃO para deposito ou qual-
quer ramo c/ entrada de carro.
Posso contrato 5 anos c/ direito
a renovação. Tratar na Rua Aris-
tides Lobo, 196-D, qualquer dia
mencs domingo.

BOUTIQUE - Vendo urgenle, lu.
xo, melhor pcnto Copacabana.
Toda em jacarandá. P. 4. Ver
o trntar F. Magalhães, 226, Io
jo 201. ____
BAR CAIPIRA — Ipanema, ólimo
ponlo, aluguel 50, féria 3 300 —
Entrada 12 — Rua Alcindo Gua-
nabara, 24, sala 702 — Cinelân-
dio .
BAZAR - E. Nôvo - Bom eslo-
qud, grande movimento, mal tra-
balhado — Enlrada 22 ou açoito
SOClO
24 s|
REIA.

Rua Alcindo Guanabara,
702 - Cinelandia - COR-

BAR — Lapa — Sem projeto, te-
lefone, féria 4 500 — Entrada só
15 — Rua Alcindo Guanabara, 24,
s/. 702 - Cinelandia. CORREIA.
BAR — Cenlro, telefono, fecha
domingos, aluguel 55, féria 4 —
EnlToda. a combinar. Rua Alcindo
Guanabara, 24 s/ 702. CORREIA.
BAR — Vendo, na Rua General
Roço, 531 — Praça Saenz Pena —
Tijuca. Tratar com o Sr. João —
Largo da Taquara, 105 — Jacaré
paguá.
BAR E LANCHONETE em Modu-
reira, ponto privilegiado, Instala-
ções de luxo, movimento acima
de 3 800, podendo ir a 6 ml-
Ihões. Vendo pelo fato do não
ser do ramo. Tratar hoje com o
nróprio a partir das 14 heras.
Rua Padre Manso, 122 — Ma-
dureira.
BÀZÀR - Vendo c| alumínio, fer-
ragens, brinquedos, artigos escn-
lares, próximo colégios. Tratar R.
Álvaro Alvim n. 21, 7o and.
BOATE - BAR - LANCHONETE
- IlHA DO GOVERNADOR - No
mo!hcr ponto, toda equlpode,
uma beleza, próximo ao cinema
e Mercy. Tratar Estrada Caçula,
257.
BARBEARIA e 1 loja oo lado, va-
zia, c/ 5 anos de contrato. Ven-
de-se, motivo de outros negócios.
Tratar R. Barão de Iguatemi n.
51.

BOTEQUIM Caipira - Vendo Rua
Carolina Machado 154-B, Madu-
re'.|\-. Conlrato novo. Aluguol
30000.
BAR — Vende-se um com mo-
radia. Centrato novo. Ver. e tra-
tar no local. Rua José dos Róis
495. _______Luís. __ .
BAR — Rua Figueiredo Pimentel
132. Aluguel 30 mll. Vendo por
qualquer proço.
BÃR — Bonsucesso, ótima loca-
lidade, fér. 3 milhões, conlr. 5
anes, entr. 12 milhões. Infs. Ci-
coro. Rua Nicaréaua, 370, s| 202
- Ponha. Creci 323.
BARES, açcugues,, armazéns, lan-
chenetes, mercearias, padarias
cutros negocies, temos para vá-
rios preces, grando facilidade c

PASSA-SE contrato galpãn, 400
m?, stirvo oficina cu depósito c[
loi., força, lur, n-> Estácio. Ver o  ...„..., _. _
.tai.-.r na Rua Nóri Pinheiro 267 pequena entrada. Infs. Cícero,
c| .Criando.  _____ _|Rua Nicaré.ua, 370, «1.202, Pe.
ROCI-IA — Aluga-se .alpõ. à Ruo|nha. Crecl 323.
Mafn.ré, 457, p| c-.mércio cu BARiiEM IRAJA - ótimo ponto.indústria. Trat. IGAB. T. Otô-
nl; 72 - 23-1915. CRECI 183.

CASA DE AVES - Vcnde-se.com
tel. contrato novo de 5 anos
feito em 67. Alg. de 40. mil.
Vendo por motivo de outros ne-
gócies. Preço Cr$ 12 milhões.
Com 5 cie entrada. Ay. Amaro
Cavalcanti, 2004. Eng. de Den-
tro.
CAFâ BAR — Vendo c| peq. mo-
radia. Rua Adolfo Bergamlni, 110
— Motivo doença. Tratnr local- —
Eng. Dentro.
CABELEIREIRO - Vondo, cont.
nôvo, al. 40, féria 1 100. Melhor
ponto de Grajaú. Geraldo — Tels.
29-3938 cu 38-7191.
DROGARIA - Em Petrôpolis -•
Vende-se por mct.vo de viagem,'
ccm ótimo estoque, instalações1
modernas e bom movimento. Trn<
tar pelo telefono 5633, diàriamen-
te das 8 às 20 horas.
DROGARIA - Vendo, ólima, com
ou sem loja. Negócio de rara
oportunidade. — Tratar telefone:
40-3304 - Maciel.
DEDETIZAÇAO - Synloko. Ven
do, negócio no leblon. Aluguel
barato, contrato recente 5 anos,
telefone, bembav máq. calafate,
bicicleta, meteria! escritório com-
pleto. Pagamento facilitado. Tr»-
tar «7-6567.
EXCELENTE negócio de comestl-
veis em geral, loja enorme, local
de extraordinário movimento, ser-
vido pf organizações, vendo. Tra*
tar no local — Estrada da Agua
Grande, 1 158-C- defronte con-
junto do IAPC da Água Grande.
ESCOLA CABELEIREIROS - Ven-
de-se,- no Centro. Tratar telefo-
ne 32-0997.
EM JACAREPAGUÁ vendo loia de
tintas, borrachas e acessórios
para aujemóveis, única no bair-
ro. Entrada NCr$ 8 000,00. Ver
Avenida Geremario Dantas, 328,
FARMÁCIA — Vende-se bom es-
toque, féria, 3 milhões, 'ótimo

pcnto, prédio próprio, altos e
baixes, 100% regularizado, tudo
finonclodo c| entrada 20 000, ou
em' parcelas iguais 30 000. Rua
Nova Jerusalém 483 — Bonsuces-
so - GB.

PADARIA — Vendo-se em Bangu.
Contrato novo. Forno francês.
Condições a combinar. Rua Abac-
té, 435-A.

FARMÁCIA — Vende-se uma em
D. Caxias, na Rua Dr. Manuel
Teles n. 284 — Centro, com bom
estoque — Tratar no local com
o ^proprietário das 7 às 9 horas
dtàriamente._
FARMÁCIAS, DROGARIAS -
Quer comprar ou vender? Visite
MINERVINO, 14 ás 17 h. -
22-8801. Av. Rio Branco 108,
sala_ 603.
FARMÁCIA — Vende-se em bom
pcnto comercial e ótimo contrato.
Tel. 29-6076.
FARMÁCIA — Vendo c| bom es-
toque. Tratar na Rua Tenente
Abel Cunha, 14, Higienópolis. ,—
Tcl. 30-2457.
FARMÁCIA - Vende-se, tem mo-
radia. Aluguel barato. Facilita-se.
Rua Coelho Lisboa, 130 - Osval-
do Cruz,
GRANJA — Próximo ao Largo dc
Tanque em Jacarepaguá. Capaci-
dade 8 700 frangos. 5 000 m2.
Tel.; 28-8471.
LARGO DOS PILARES - Vendo
mederno salão de cabeleireiro c|

VEMDÒ incustria do produt-s ali-
mentícirrs Iccatirada em Niterói.
Marc,. traHicional. — Telefone:
43-4075, Sr. Thomaz.
VENDO ótimo palpõo na Rua da
Proc'cmaçã2, 658., em estrutura
motílica, mcdindol2xc.. Ver no
Ircal e tratar na Praça das Na-
çõ:s n.o 220. Tel. 30-1403.
VENDO, na Avenida Teixeira j de
Ca.tro, 198, ótimo terreno jun-
to à Garagem CÜran, ccm 8,10
x 58, em zona industrial e co-
mercial, ende se acha localizada
uma oficina. Ver no local e tra-
tar na Praça das Nações n. 220.
Tel. 30-1403.

COMÉRCIO (Aluguel,
Compra, Venda etc.)
ALÔ? — Casas comerciais... pa-ra comprar ou vender... Antônio
Queirós... e, nada mais... Efi.
ciência a rapidez... Av. Pres,
Vargas, .46, 2.° «ndar.
AVES E OVOS - Vendo depó-
sito, bom movimento, varejo e
atacado, com um caminhão. Pre-
ço à vista 5 milhões. Estrada
do Sapé, 623. Rocha Miranda.
AVES E OVOS e artigo de qui-Tanda e mercearia, residência pe-quena enlr. troco por automóvel
Av. Brigadeiro Lima e Silva 20

Ver na Rua Marquês de Arecat'i boutique, bar Interno, televisão
n.o 31. Entr. 5. Croci 422.
BAR — Vendo-se. Ver e tralar no
lccol. R. Edmundo, 339. Inhaúma.
BAR — Tiiuca. Vende-se, do pre-
ferència admlte-so sócio c| práti
ca -do ramo. DSo-sc, pedem-se-ro-
ferencias, baso p| sócio 10 m.
lnf. Glória, 338, l.o, Leonel ou
Ficjueiredo. - CRECI 1098.
BAR — Vende-se. Casa pequena
Motivo urgente. Rua Haddock Lô
bo, n. 230.
BAR tipo caipira em Santo Cris-
to, contrato nôvo, ótima Instala-
Ção, féria acima de7 3 com sò-
mente 9 da ent. Ver Rua da
América, 44, tel. 30-3056, Edson
BAR — B. de Pina, vendo,, boa
féria, cont. nôvo, aluguel 30 mil
c| moradia. Ent. 6 milhões. Rua
Ouriquo, 850 — José.
BAR EM TERESÓPOLIS - Várzea
Ac. carro. Féria 2 milhões. Tel
29-7095. - Hélio. .

BOITE - Vende-se, Barra da Ti
luca, ótima localização, pleno
funcionamento, gerador prédic
próprio, terreno amplo para-ou-
tra construção. Presidente Vargf
542, Gr. 1 104. 43-9106, 43-7379

Dr. Wilson ou Acy.
BAR E ADEGA - Vonde-se bem
instalada em duas lojas, ótimo
contrato locação, Bca féria men
sal. Rua Santa luz n.° 18-D -

- Jardim 25 do Agosto-*£'¥_!______.
xias I.BOTEQUIM vendo 1 500, çl peq
AÇOUGUE - Vende-so motivo devia.om, féria 3 000 000 per se.
mana. Ver e tratar diretamente
c:m o proprietário. Rua Catulo
Co.rcnso, n. 101-A - En.enho
cie- Dentro — Centrato nôvo,
AVIARIO - Bcm pinto. 

"Tratar

Av.' Suburbana, 2 575-C.
ALUGA-SE grande sala de fren-
te para fins comerciais na Pça.
Gen. Csório. Rua Visconde Piraiá
n.» 93, ap. 3.

moradia, alug. 50 mil. Rua Minas
Gerais, 472 — Mesquita — Motivo
ir p. Portugal,
BAR — C| instalações novas, con-
trast 5 an os, aluguel 80 000. Rua
Engenheiro Lafaiete Stocliler, 194-B
- Vicente Carvalho. 12 milhões

50% financiodes. Motivo faleci-
mento pessea da família.

AÇOUGUE - Vendo-se Rua Bu-
lh.es Marcial, moradia 529. Tra-
tar Rua Ailinqa, 41 - Inhaúma.
AÇOUGUE — Vendo-se bem mon-
tado, contrato nevo e excelente
movimento — Tratar no mesmo àRua Bola Vista, 135 ou - Tel.
29-2010.
ARMAZÉM COM BEBIDAS E
QUITANDA - Vende-so na R
Saturno n. 767 — Vigário Geral— Per mot|vo_de_viagem.
ARMAZÉM - Vende-se,~ótima fé"
ria, tem residência. Centrato nô-vo. Rua Goiás 574 — Piedade.
AÇOUGUE - Vende-se por mo
tivo de viagem h Europa: insta,
talações novas, câmara frigorífica,
c.ntrato nôvo 5 anos. Rua Vaz
da Caminha n. 555, 2a loja
Cachambi.
ARMAZÉM - Vende-se vazio ou
com mercadoria, serve para qual-
quer ramo do comércio ou indús-
tria, bca msradia, grande depósi
to. Tem telefone, na Praça Portu-
gal, 17-A - C. Ponha. _
AÇOUGUE a Inaupurar, vendé-se

Rorlo.da 
Casa da Banha, Avenida

:v_ Iorque 115-A - Bonsucesso
Tcl. 38-4443. Davi.
AVIARIO - Vendo-se um bem
IccDÜrado, com instalações Inter-
nos e externas e entrada parac-í-.ilnh.-. Ver na Rua Boria Reis.
49 5_A .__A cei ta -soprojposta.
ALUGA-SE umo caso com 2 anda-
re:, 15 címodes p| pensão ou
culras finalidades. Rua Tallor 36.AnJunig Pinta.
ARMAZEMv - Vende-se Estrada
En.enho. da Pedra, 207-A, comte.ofcne e moradia, féria de 8mi.hces, bca oportunidade, en*troda 20 milhões prestações de500.
ATENÇÃO - Vcnde-so bar com
moradia na Rua Tácito Esmeris
225 — Bento Ribeiro. Por motivo
de outro negócio. Tratar no Iocal.
Aí-OUGUE - Vendo - Rua Sal-vador Pires n. 240-D - Todo» osSantos;
AÇOUGUE - Vende-se - RuaUruraí n. 460. Motivo sociedade
BAR RESTAURANTE - Próprio p/churrascaria, na Rio-S. Paulo
Km 4. Posto Lita.
BARES? .- Casas comerciais...
rara comprar eu vendar... An-tonio Ourirós... e, nada mais...Eficiência • rapidez... Av. Pru.Vargas, IA& - 2." andar
BAR - Vende-se, ótimo local, boainstalação. Aluguel 8 mil, con-Irato de 7 anes, restam 3, féria2 milhões. Entrada 6 milhões acombinar. Ver o tratar ccm o
proprietário na Av. Antenor Na-varro 640-C. B. do Pina..
BAR-LANCHONETE - Fer. 4 500
mil. Cent. 5 anos, possibilidade
me.hora, por 38 milhões, c| 15
entr. Rest comb. com Ferreira FI-
lho, Av. Geremario Dantas, 39,
sobrado. Tel. 92-0757 ou Jpa 288
BAR em Caxias - Vende-se. Pre-
«o de ocasião, c| pequena mo-
radia, na Av. Itatiaia, 176.
BAR c| moradia — Vende-se, boa
feria, centrato a começar. — Rua
24 de Maio 252.
BAR e Merc,, vendo, 6 port. dê
esquina, pl 2 sóc. Tratar com
propriet. do prédio. R. Dr. Go-
dói, 575, final ónib. Manuel Reis,
NÜópolis. .
BAR — Vende-se ccm Chopp da
Brahma, bcm contraio, aluguel
barato, ótima feria. Só lalgados.
Não tem comida. Ver « tratar
Rua Aquidabã, 1243-B — Méier— Boca do Mato.

BAR CAFÉ - Vendc-so. Boa f.
aluguel barato, c. novo, bcm para
ta:el na Rua Basilio da Gama n
67 — Abolição
BAR próximo a estação' do Ro-
cha. Vende-se, féria 3 milhões ga-
ranti_.es. Centrato cinco anes nô-
vo, com meradia e Velefone —
Rüa Cclia, 140.

BOTEQUIM COM RESIDÊNCIA
Vendo 2, um na Av. Automóvel
Clube n. 1 173 ccm maquina de
sorvete, 2 snoKer, não paga alu-
guel. Bca féria, bom esteque.
Tenho cutro na Rua Amália n.
188. Base 10 e 12 milhõos anti
gos ccm 50%, saido sj juros. -
Bens negócios — Tratar na Av.
João Ribeiro n. 396 — Sr. Soa-
res — Tol. 49-1996 - Tenho ou-
Iras casas à venda na Av. Jcão
Ribeiro n.o 195 — Pilares — etc.
BOTEQUIM - Abolição, vendo
urgente, boa féria, tem residência,
próximo Av. Suburbana e várias
oficinas. Ver e tratar na Rua
João Pinheiro 605-A, Sr. Carlos,
não trabalha domingo.
BAR cj moradia, boa féria, gran-
de salão, vende-se. — Av. Ge
remário Dantas, 435-B. — Jacaré-
paguá.
BAR — Vende-se ou troca-se porVolks. 61, Instalações completas.
Av. Brasil 19 893, C. Neto, Bar
Garoto Levado.

CAXIAS - BOTEGUIM . Ven.
de-se na Av./ Nilo Peçanha n.
533.
CASA DE AVES - Vendo u-
motivo tíe cutro negocio, Rua
Bento Gonçalves n.° 2 — Eng.
Dentro.
CONFEITARIA E BAR - Vendo.
urgente, mctivo viagem. Preço
abaixo do va'or, — Rua Marechal
Modostino, 230-1, Realengo. IAPI— Faço qualquer negócio.
COPACABANA - Bar-lanchonete
ccm grande cozinha com possibi-
lidade de fernecer refeições até
para fora. A vista 10 000 milhões
a combinar, 8 000 milhões — R.
Miguel Lemos, 51-F — Ao lado
do Teatro M. Lemos.
COPACABANA - Vendo lancho
nete moderna, prenta a funcio-
nar ou aceitam-se 2 homens com-
petentes de tomar conta. Os lu-
cros divididos — Rua Figueiredo
Magalhães, 598-B. Tratar na Rua
Barata Ribeiro, 302-A. Sr. Afonso.
CABELEIREIRO - Salão c| 10
anos e clientela, ótimo ponto c|
moradia. Centrato bom. Aceita-se
também proposta «i vista, Sr,
Válter, Av. Mem de Sá, 180.
Tel.: 22-3197.
CASA de bicicletas — Vende-se
urgente. Rua Álvaro Miranda
n.o 338-A. Inhaúma.
CAFÉ E BAR - Vende-se café e
bar, na Praça Montese n. 1 - No
centro de Marechal Hermes — Tra-
tar no local.
CAMPO GRANDE - Mercearia e
bar, passa-se com casa de mo--radia. Aluguel módico. Estra
da dos Palmare» n. 1735.
CABELEIREIRO - Vende-se por3 milhões, tem espaço para mais
um negócio, 20 mll de aluguel.
Rua Assis Carneiro 344. Piedade.
CENTRO - Vende-se café, bar
o restaurante com icbrado, va-
zio, aluguel NCrS 180,00 com
Contrato novo. Boas férias. Rua
Regente Feijó n. 53 — Tratar
pelo tel. 43-1760 chamar Vavá.

BOTEQUIM ccm residência. Ven
de so. Tratar no local. Rua Goiás
n.o 818.

CAFÉ CENTRO - Féria 5 500 -
Horário comercial — Fecha do-
mingo, 6 anos de cont. — Preço
base 55 c\ apenas 18 des com-
pradores - Palas - Trav. Ouvi.
dor, 21 V 402 - C| Cardoso, Al-
bino e Vitor,

riça
NCr$ 80.000,00
Vende-se em funcionamento,

com um linotipo, uma impressora A,
uma AA, uma Heideberg Centenário,
uma guilhotina etc. Parte à vista e
parte financiada.

Cartas para a portaria dê.!, .'cr-
nal, sob o número 305 912.

DINHEIRO E HIPOTECAS
ATENÇÃO - Dinhairo - Empres-
Uinos do 3 a 100 milhõos sob
hipoteca ou retrevonda do Imó-
veis. As melhores taxis. Solução
em 48 horas. Adiantamos pnr-
certidões. Traier escritura. - Av.
13 do Maio, 23, 15.» andar, sa-
l> 1516 - Tel. 42-9138.
ATENÇÃO COPA E ZONA SUL
— Possui ap.? Precisa de dinhei-
ro? Empresto sobre Hipc-t. ou Re-
trovenda. Solução imediata -
Assembléia, 73 - 3.° sl 4 — Tel.
52-2796.
A PARTIR de 10 milhões, empres.
ta-se ccm garantia de imóveis.
Rua Buenos Aires n. 17, safa 5-4
ATENÇÃO h:p. retrovenda, faço

j acima 5 milhões de casa e ap.
Tratar tcl. 47-3664. Sr. Pontes,
das 10-18 horas.

POSTO DE GASOLINA na Zona VFNDO boa casa, bar o quitSul - Sem vínculo _ Companhia!da, ccm moradia, conlrato nôvo— Tem 150 m. de frente. Ven-
de 380 mil litros gás., Fat 1 400
lubfs. Guarda 70 carros. Centro-
to novo. Aluguel ainda recebe
d. 4 lojas. Tr. Org. Jorge Net.
to, cite • outros bons negócios
do ramo. R. Rosário 155, 3.'
301. Cr. 263.
PASSA-SE 2 lojas aviado e mer-
cearia, aluguel barato, na Rua
Cândido Bonlcio, 2 967 — Tratar!
pelo tel. 28-5375.
POSTO DE GASOLINA - Vendo
contrato nôvo de 9 anos, não pa-
ga alug. Vende 50 mil litres, 170
lubrif. Preco 60, c| 25.. Tratar:
Cirilo Santos, na Rua Frederico
Méier, 15, gr. 501 — Telefo.
ne 49-5217.
PAPELARIA — Passa-se contraio,
situada na Cidade, ccm peque-
no estoque, ccm média de ven-
da mensal de NCr$ 3 500,00. -*
Maiores informações pelo te.efo-
ne 52-3375.

PASSO contrato de loja com ofi
cina de roupas profissionais, es-
porte etc, na Rua Sousa Franco,
perto da Av, 28 do Setembro. 8
milhões bastante facilitados.
Tratar pelo tel. 52,7534 - Após
18 horas.
PEDREIRA - Vende-se bem lo-
caÜrada, produzindo 60 a 70 m
diado — Tratar na Rua Dr. Jo-
viniano n. 357 cl Oliveira —
Documento.
PASSA-SE; loia de ferragens _,
estoque, telefone e moradia, bom
ponto. Motivo de viagem. Tol.:
48.756.
POSTO DE GASOLINA - Com
área de 3 000 m?, dois restauran-
tes, casa de poças e acessórios,
berracheiro, oficina mecânica, ofi-
cina de eletricidade, oficina de
meias, ccm cinco bembas, bexo
de lubrificação o recebendo, etn-
da, Cr$ 500 000 de alu.uol man-
sal, pedondo receber mais. Pró-
prio quo nã-> . sei, conitrói nojo
ccm CrS 200 000 000. Vonde-se
per CrS 40 000 000 do entrada e

rc.tsnto a crm!:inar. Situado

anos. Rua Col. Jcsé Ricardo
36. Olinda. Est. do Rio".

VENDE-SE um armazém na Rua
Rio Grande do Norte, esquina de
Rua Ceará, em Muriqui. Ramal de
Mangaratiba. Tratar com o dono
no Iccal.
VENDÉ-SE casa de avfis com bom
movimento. Dá para um ou dois
sócios. Rua General Roca, 231
Tijuca.
VAZ LOBO - Vende-se 1 acou-
gue. Rua Anajás, 116-B. Tratar
no local.
VENDE-SE 1 salão de cabeleirei
ro, instalação moderna. Preço
módico, bem na estação. Rua Fal-
cão Padilha, 80, loja B. Bangu.
VENDÉ-SÈ bom contrato mercea-
ria. Aluguel 10. Bca oportunida
de. Rua Apodi, 56 — Bento Ri-
beire.
VENDE-SE 1 armazém ccm 2 resi
dências. Estrada do Otaviano.
122.
VENDE-SF. — Mercearia c. maquí-
nário completo, fazendo bca fé-
ria. Preco 2 000. Tr. R. Cel
Monteiro de Barros, 1 501 —
Austim.
VENDEM-SE botequins, armazém
secos a molhados, . Iqjas, salas,
ops. e terrenos. Tratar Imobiliá-
da Bandeirante Ltda. Rua João
Vicente, 13. Tel. 2522.
VENDO - C. Grande, Vila Nova,
avlério na Eslrada de Santo Ma-

712. Facilito. Tratar com o
próprio. ¦ -
VENDO - C. Grande, Vila No-
va, uma mercearia na Estrada de
Santa Mada 712; passam na porta
duas linhas de ônibus. Facilito.
Tratar com o próprio.
VENDE-SE um bar com o prédio.
Preço NCrS 40 000,00. Entrada
40%. Rua Álvaro de Miranda, 315
~_Tel. 49__4855._
VENDE-SE uma mercearia com
bca cepa, por . motivo de via-
gem. Na Rua Amandiu, n. 223
Irajá.

VENDE-SE lc|a de ferragens bem
sertida olur/uel barato com mo-
radia — Rua Angélica Meta, 295

TELEFONE 25, vende-se pela me-
lhor oferta. Tratar com Sr. Mo-
reira - Tel. 45-1600.
TELEFONE - Vendo 58, ligado- NCrS 1 500,00 ou me:hor
oforla - 32-3127 - Rocha, 2a.-
feira.
TELEFONE - Vendo 47 - liga-
do. NCrS 2 500,00 ou melhor
oferta - 32-2458 - AFFONSO -
2a_.-fei_ra.
lELEFONE 37 _ Copacabana, sem
intermediários. Tratar tel.: ....
22-2345.
TELEFONE - Trcco-se linha 2<S p/'
25 cu 45. Favor telefonar pnra
45-9038 e 26-5509.

TELEFONE - 23, 43, compra-se
diretamente. Paga-se após o ato
de transferencia na Telefônica. —
Ursente. Dr. Joder. Tol. 29-6394.
TELEFONE 58 -.Vendo -""Tra
tar tel. 52-9052, cl Áurea.CAPITALISTAS - Todos São,

quantias qrandes, pequenas nào
devem ficar parada;. A'.ovimenta- TELEFONE 26 - 46, compro
das, com: sogurança, podem ren-lf.".1'0' Bu* -_l,_J___a"lnü' 55'
der juros compensadores, porque
escrt. H. Silva, só opera sob ga-
rantia imóveis, segurança pjvestidores. R. Gcnç. Dias, 89
s| 405. Tels. 52-3886 e 52-3840.
CRECI 648.
CAUTELA DA CAIXA ECONÔMCA
- Do 1 000 000, de várias ióias
de mou uso, vendo a cautela por
650 000. Motivo ter que pagar 1
cheque. Av. Gomes Freire, 740,
ap. 902.
COMPRA-SE promissórias vinculo-
das à venda de imóveis, casas co-
merciais e automóveis. Tel.i
52-4760.
COMPRO promissórias vinculadas
à venda de imóveis na GB. So-
lução rápida. Traga dectes. Av.
Rio Branco, 183, s. 810. Passos.
DINHEIRO - Precisa-:» de NCrS
400,00. Paga-so «té 20% urg.nte.
45-0970
DINHEIRO - Se V.S. é comer-
ciante ou proprietário poderá
ganhar 1 milhão mensal sem em-
pate de capital - 57-8349.
DINHEIRO - Preciso de NCrS
400,00 por prazo limitado. Bons
jures. Promissória ou cheque.
Proprietário, Resp. pj portaria
dêsto Jornal sob o n.° 305 176.
DINHEIRO - 80000» mensais
sem empatar seu tempo nem teu
capital, é o mínimo que V. Sa.
poderá ganhar bastando pj Isso
ser proprietário ou comerciante
cj boas referências bancárias ou
comerciais pj marcar entrevistas
favor ligar 52-9447.
DINHEIRO: 1, 3, 5, 10, 50 milhõesEmpréstimos sob hipoteca, re-
trovenda, lojas, apartamentos, ca-
sas: Leblon — M. Hermes. Tro-
gam documentos. Operações rápi-
das. H. Silva. Rua Gonçalves
Dias, 89, s| 405 - Tels: 5.-38eó52-3840 ou 29-8903 - Rua Sa-
notório, 61, s| 204 - Cascadura -
Crec! 648.
EMPRESTA-SE acima de 5 milhões
qualquer quantia, ccm garantia de
imóvel. Jures normais. Av. Gra-
ça Aranha, 333, sala. 202. .Tel.:
22-6217.

719_-_Tel. 23-3578 _
TELEFONE 

"34"-" 
$4 -';,-_ -48,

compro — Huga, Rua Uruguaia'
na, £5 - Sala 719 - Tol
23-3578.

Telefones
COMFRO AS LINHAS

27x47 Cr$ 2 000 000
S:'x37x3óx56 Cr$ 1 800 000
30 Cr$ 1 500 000
25x45 Cr$ 1 400 000
23x43 Cr$ . 1 200 000
29x49 Cr$ 1 200 000
26x46 CrS 1 200 000
58x38 Cr$ 1200 000
22x32x52x42 Cr$ 1 000 000
S4x34 Cr$ 1 000 000

Tratar com o, Sr. Juca, Tcl
43-7270. Av. Rio Branco, 9 —
3.° andar si 352.

TELEFONES - Preciso 25 eu 4.5.1
Solução rápida e liquidação i
Imediata. Procurar Mane*! na R.i
Rodrlgo_Si_v___ 14 - 1.°.
TELEFONE' - Méiêr Sf.Cppacaba
na. Tenho' 29'49 ligado, permuto
por 37J57 ligado. Pago diferen-
ja, Sr.. Hilton. Tel.: 37-9333.

Teíefonès

TELEFONE - Vendo e compro.
Qualquer linha - 46-0599.
TELEFONE - Troca:se telefono
em, Nova Friburr**- nor um Gua-
nabara. lnf. 42-0853.
TELEFONE - Preciso'27, 47, 3ó"
57, 25, 45. 32, 52, ?\ .:>, 28,
34, 54 e 30. Av. Rio Branco,
245. sl. 201 - Irene. ' 

TELEFONE - Cedi le-ã!Í7ado no
nrme, 27, 57, 25, 32, 52, 54 e
?0.' AV. Rio Branco 245, 2.° sl.
201..— Irene.  
TELEFONE - Faço transferência
de nome, mesmo'ignorando para-
delro do assinante.' Trntar na Av.
Rio Branco 245, sl. 201. Irene

VENDO AS LINHAS
Cr$ 2 500 000
CrS

.. Cr$
,. CrS
.. Cr$
.. Cr$

Cr$
CrS
CrS
CrS

TELEFONE 54 - Passn do orara
a quem me emprestar NCrS 5 000,
para desenvolver indústria. Deu
promissórias c] avalista, desc.
em fôiha ou terrenos como garan-
tia. Tralar ccm o Sr. Jcsé Brr-
ges, na Rua Teixeira Júnior -.05,
ao. 302. São Cristóvão.

etc, tudo cm fórmica por meti-
vo do briga entre sócies. Obra
de luxo e bcm çjôcto — Ver
tratar na Rua S-cros Meireles 10-B
cu pelo tel. A9A655.
LATICÍNIO - Oportunidade, pos-sa-se; contrato novo, ótima feria,.
Rua Padre Nóbrega 16, galeria PASSO centrato casa comercial 5

r , , _• . — Olaria.
no E:tadn do Rio, à margem do rr^rrfíx 5—r-r—3-
Estrada -11.-7 . • 100 nr.. ^c VENDO um poquono depósito de
um. granr-o cldodo «l-ncü hldrc- ""teria.! & ,.c_n:,ru,?í'. «e»3
mineral, /.•.alcr.s detalho! cm cl"Ci0 cc.m P!-„c«. ? «""_.«iro pa-
Sr". 

"íã!Íes''n.'GÍano.-r'«;"pc:o''to-!'na 
„Smp-ii,B.-. Ver Rl'* C"«ae'''>

'cfci» 57.614, • parlir dai 18Da"rix 728A
heras.
PENSÃO

VENDE-SE uma quitanda
Morcos de Mocodo 244-A; Gua-. - Vende- e motivo deSffiS _7_i., i? _• inenócio è Rua Senador]Íalu.,!;.•_cei,0„.KEÍ,b''T Jc.ep', c-ar-

Pcmpou, 205 sob.

do Cino Bruni Piedade.
LOJA — Vendo no centro, artigos
pj hemens, cj tcl., motivo dcen-
ça, serve pj papelaria etc. Faci-
lito. Tratar 42-2598 e 48-7621.

LANCHES, FRIOS, BOMBONIERE.
Vende-se uma casa deste gênero,
com bom movimento. Tem um
colégio perto. Trata no local _t
Rua Dias Ferreira, Ó18-A no le-
blon. Mctivo não ser do ramo.
LANCHONETE - Vende-se em
Campo Grande. Ver e tratar no
local Ccm o próprio, na Rua Cel
Agostinho n.° 104.
MERCEARIA - Quitanda e copa.
balcão frigorífico, 2 moradias. Es-
trada da Portela, 420 — Madu-
reira.
MATERIAL EL6TR1CO — Vendo ou
passo centrato. da Jota- da Av.
João Ribeiro, 50-D, próximo ao
Largo des Pila fés.
MARCENARIA - Vende-se diver-
sas maquinas para desocupar lu-
gar. Todas em perfeito1 estado.
Rua Júlio do Carmo, 55.
MERCEARIA — Passa-se no melhor
ponto ccm direito a uma loja ao
lado. Ótimo negócio. Rua Eng.
Armindo Rangel n.° 511-A. Par-jSALÃ0 de Cabeleireiro.
que Anchieta. '

anes, 15 peças. Aluguel barato,
esm pensão grande movimento. —
Tel.'23-3692.
PASSA-SE um salão de cabelci-
reiro. Av. Brás de Pina 684.
PASSO um bar cem montado,
com residência." Jacarepaguá (Ta-
quara). R. Sanilcpes, 72-A. Esta
R. sai da Estr. do Rio Grando.
Sr. José Pires.
PENSÃO — Vendo no Avenida
Gomes Freire, 579, com grande
movimento e bom contrato.
PASSA-SE loja para boutique ca-
belelreiro ou armarinho, por ..
2 500 novos, na galeria Cinema
Paris Palace: loja K. Tratar Bar.
Ribe|ro,_ 2I____ cobertura C-02.
QUITANDA - Vende-se com 

"pe-

quena moradia: Rua Florania,
526-A - Vlsta Alegre.
SAPATARIA Conserto - Vende-
se — Rua Neva) de Gouveia —
Estação Quintino."
SALÃO DE CABELEIREIRO - Ven-
de-ro salão, do cabeleireiro, tom
multo movimento. Lo[a orando sj-
stilo, podendo ter dividida tam-
bém para herbo.ria. Rua Pedro
Américo, 166 L. C. Catete.

ro passeio, caminhão. Tratar Jcão
VENDE-SE mercearia c quitanda,
(barato), per mctivo de doença.
Aluguel 13 000. Trator na Rua
Bcnsucesso, 21, em . Bonsucesso
VENDO açcugue. Centro, gran
de freguezia, contrato de loca-
ção_ com 5 anes, moradia, ótima
féria mensal. Tratar e demais de-
talhes ccm Victorio Rócco. Rua
da Assombléla, 11, sala 501.
VENDE-SE oficina de . silk-sernen
o letreiros em acrílico c\ móqs.
e ferramentas p| o ramo. Rua
Santa Maria, 22. Estácio,
VENDO o armarinho pj motivo de
viagem. Rua des Laranjeiras, 336
boxe 84. Tcl. 47-8066, Sr. Oli

VENDE-SE açougue • também de*
pósito frigorífico para grandes
fornecimentos, servindo também
para distribuição de carnes am
gorai. Informações com Sr. Pa-
renlo. T.I.: 25.1473/ -"

MERCEARIA — Vende-se uma, mo-
tives o dono ter cutres negocies,
pcnto de esquina ccm casa de
mcradla, serve para dois secies,
nâo tem crnccrrcnte, , vendendo
120 caixas de leite diaries, gran-
de' estoque, gronde mcvimcntn,
fazendo férias mensal mais de
10 milhões. Ver o tratar na Es-
trada das Teixeiras n. 4 600,

Jardim Novo Realengo. Ônibus
744.

MERCEARIA-BAR, ótima localizo-
ção, Ponha, moradia, telefone,
féria 3 milhões, entrada 9 mi-
Ihões. Infs. Cícero, Rua Nicará
gua, 370, il 202, Penha. Crecl
n.o 323.
MERCEARIA quitanda. Vende-se
urgente. Bcm movimento. F. 5 000

Motivo de viagem. Rua Gene^
ral Rgca.i_n.Mr207._T;juca_.
MERCEARIA Ê BAR E CASA DE
AVES — Duas lojas pegadas de
esquina, tudo por CrS 10 ml-
Ihões, sendo cinco de entrada
uu- a combinar, tem me radia. Alu-
guel barato — Contrato nôvo
Ver e tratar na Rua 16 n. 31 —
Coelho da Rocha, Estado do RioCom Jcsé cu Artur.
MERCEARIA c| copa, botequim etc.
Tem moradia. 10 000 000. Existe
mais em mercadorias e maquina-
ria. R. Navarro da Costa n.° 2
— Marechal _He_rmes.
MERCEARIA - Vendo"bem gran.
de, bem montada e bem estoca-
da,, tipo mercadinho, melhor
oferta, R. Senador Vergueiro,
loja D — Flamengo.
MERCEARIA — Vendê-0 em" bom
ponto e ccm moraoia. Não aten-
de por telefono* Rua B. Bom
Retiro, 634-A.
MERCEARIA - Vende-se loja de
esquina, balcão f. c| novo, bca
féria. Av. Gereremário Dantas,
239-P — Jacarepaguá.
NILOPOLIS - Vende-se bar e
mercearia, cem balcão frigcrlfi-
co, conservadora e moradia, óti-
mo .penta. Preço a combinar. Tra-
tar a Rua Almte. Tamandaré, 44,
ccm o Sr. Vando, diariamente.
OFICINA completa torneiro-mecâ-
nico. Vcndc-se. Rua da Gam.
boa n.° 120. com contrato ba-
fato., ' • .
ÓTIMO NEGÓCIO - Firma co-
mercial, ramo de máquinas. Ven-
da exclusiva a comerciantes, boa
margem de lucra, pcúca concor-
rência, bom faturamento, sem pro*
blemas trabalhistas. Sem dívidas.
Diversas representações, bom con-
tato Rio—São Paulo, ccm as maio-
res firmas do ramo. Duplicatas a
receber em carteira. Loja no Cen-
tro cj telefone. Contrato nôvo até
1971. Vende-se motivo ser sòzi-
nho e ser necessário mais de 1
sócio. Bom negócio para 2 só-
cios. Aceitando-se propriedade
como parte do pagamento. Facili-
tando o restante. Cartas pl por-taria deste Jornal, 351 862.
PASSA-SE loia de confecções ou
vende-se toda instalação, máqui-
na de costuras, casear, cortar,
mesa de cortar, moldes, balcão
etc. Tel. 48-1319, _ noite - Rua
Sousa Franco, 378 — Vila Isabel.
POSTO DE GASOLINA • mo.
derna churrascaria vendo cl mó.
vel. Fh.cndo feria da 120 ml.
Ihões mensais. Tr. Org. Jorge
Notto. R. Rosário 155, 3.» iala'c.teTõ
301. Cr. 263.

lher do Maracanã,
O me-

vendo ccm

VENDEM-SE 2 boxes, 1 vaiio,
com balcSo frigorífico, uma ba
lança, 1 «criador do frios — O
cutro bex ccm aves « ovos —
Vendem-se jun trt cu separadrs.
Preço pola melhcr cfe.ta. Ver
e tratar Rua Bento lísbta n. 76,
De..es 4 e 5.
VENDO mercearia crm moradia
Alug. 12. — Ver Estrada Agua

srande movimento, casa boa po- Grande, 1 272, Vista Alegre.
ra 2 sócios. Vendo prr mctivo j VÉNDE-SE 

"um 
bar à Rua Gonçai

de cansaço. Tel. 38-1949, cha-,vos dos Santos, 168, Piaça do
mar Jarvls.

SOBRADO comercial com vim-
nas na entrada, melhor p.nto
Rua da Carioca, passe-se o cen-
trato 5 anes. Tratar R. Alfânde-
ga 321, sobrado, cm o Sr. Sa-
lemen.

Carmo. Entrr-da
(sete milhões).

Cr$ 7 000 COO

VENDE-SE um bar, bra féria, bcm
para dris sócies. — Rua Ten. Pes*
solo, 49.
VENDO CAIPIRA - Rua D/Roma
na, 659-A — ólimo ponlo.

SAPATARIA do conserto. Vende-
se 2, uma na Rua José des Róis,
1 320, Pilares, esquina Av. Su-
burbana e outra em Bcnsucesso.

SAPATARJA DE, XON.ÊRTOS-?-
Vende-se — Rua Sousa Franco,
756-A. Vila Isabel.

SAPATEIRO — Vende-se uma ofi
cina de consertes, bom ponto,
motivo de dcença. FaciÜta-se. Rua
Orojó, 229. Brás de Pina.

TINTURARIA - Vende-se mecánl-
zada. R. Barãn Bcm Retiro 631-A.
VENDE-SE uma mercearia. — Rua
Cacsnde, 5. Bento Ribeiro.

VENDE-SE - Oficina de conser-
tos e fábrica de sapatos, centra-
Io 5 anos — Alupuel Cr$ 35 000.
Ver e tratar na Rua Eliseu Vis-
conti n.o 47-A.

VENDE-SE Bar e Restaurante, con-
trato nâvo, aluquel 30 000, em
frente ao Cinema São Pedro. —
Avenida Brás de Pina. 2I-A, Pc-
nha, no local, Sr. Jcsé.
VENDE-SE uma churrascaria- em
Nova Friburgo e casa com tudo
de primeira e boa féria, motivo
de viagem. 'Tratar tel. 27-78.
Almeida.

VENDE-SE açounue em Vicente
de Carvalho, ótimas instalações.
Negócio do censião. Tratar na
Av. Jcão Ribeiro, 62. Pilares

VENDE-SE ótima farmácia • c-ntra-
to nâvo. Entrada CrS 35 000 COO
e saldo a ermbinar. Rua Jcaquim
Nabuco 20-A — Copacabana.
VENDO uma mercearia e quitan
da. Vende de tudo, cisa nova,
ccm grande movimento e bom
estoque. Tratar no local, Rua
Aléra, n. 12-A, Vicente de Car-
valho.

VENDE-SE uma quitanda na Rua
Laranjeiras, 133, fundos, frente
para a Rua Ipiranga.

VENDE-SE aviárlo, pequena en*
trada e bastante financiado. Av.
Oliveira Belo, 1254, Vila da
Penha.

VENDE-SE um aviárlo com loja,
melhor ponto, vendemos 15 engr.
por semana, 10 milhões à vista.
Não aceito oferta. Rua Amaro
Rangel n.° 1 — Jacarèzinho.

VENDO, por motivo de doença a
Confeitaria e Pastelaria Admil-
son. A mais bem situada da Vila
Kennedy, ¦ Rua Eduardo Souto, n.
54, com serviço de restaurante e
lanchonete. Orgonlza-se buffet
para festas. Tratar com o proprie-tário, de segunda a domingo, no
local.
VENDE-SE quitanda, aves e ovos,
aluguel 30 000. Contrato 5 anos.
R. Barão de Guaratiba, n. 7 —

POSTO DE GASOLINA no cen.
tro. Vendo/ fazendo 80 milhões
da feria mensal. Tudo moderno,
Tr. Org. Jorge Natto. R. Rosa
rio 155, 3.», s| 301. Cr. 263.
POSTO DE GASOLINA c| Imov.i
i 100 km. da G.B. receba da

lugucis da oficinas CrJ 600 mil-lit. 170 
"mil. Fai 300 lubfs.,

tem 1 Bar-Restaurante c| faria,
14 OOO mtnsais. Pr. 170. Ent. 70— Obs.: Facilita-mos parte da
entrada. Tr. Org. Jorge Nalto.
R. Rosaria 1S5, 3.°, >: 301. -
Cr. 263.

CAVALCANTI - Vende-se bar
mercearia. Rua Antônio Saraiva,
20-B; ótimo negócio. Preço de
ocasião.

POSTO E GARAGEM - Zona leo-
poldina — Vendo guarda 70 carros
170 lubrifícações, não paga alug.
Preco 90 c| 35 facilita-se. Tratar:
Cirilo Santos, na Rua Frederico
Méier, 15, gr. 501 - Tel. 49-5217.

VENDE-SE um cabeleireiro situa-
do à Rua Figueiredo Camargo n.
883, Loia D-l. P. Miguel. Preco
CrS 1000 000 a vista.

VENDE-SE quitanda - Rua Vis-
condo Pirajá, 490 - Box 22 • -
Ipanema.

VENDÉ-SE bar caipira, informar
ccm o Sr. Moreira na Rua do
Calote n. 325 3a. loia das, 14
às 16 heras.
VENDE-SE — Mercearia e qultan-
da. Rua luis Beltrão n.° 218-B,— V. Valqueire.

VENDE-SE — Bar mercearia, moti*
vo doença. Ver e tratar no Iccal,
bcm cent. em meradia. Rua Mú-
cio Teixeira, 240 — Cavalcanti.
VENDE-SE em Parada de Lucas,
na Rua Otranto, 167, lanchonete
e churrascaria, à vista ou a pra-
20 — Motivo viagem, urgento —
Tel. 30-366Ó.
VENDE-SE um açougue, contrato
do 5 anos. Vendendo 1200 kg
de carne por semana. Av. Gui-
lherme Maxwell n.° 160. Tratar
ccm o Dr. Alberto.

EMPRÉSTIMO - Sr. dc responsa , - „bilidade, preprietírio, necessita deHt,_St . • -íi .«il'Cr$ 500 000, para serem paoos sai7"- To,': ^-SS7B.
A meses, "

TELEFONE COMERCIAL 5? - Vea
do umente, melhor oferla. lnf.:
37-3612._
TELEFONE - Vendo-se telefono
íon-» Tiiuca *. Gr*jaú. Ba** Cr$
1 200 noo. Tr.ro: Dr. J. Ribeiro':
32-8313 e 52-8501. Av. Rio

ranco_156, rruoos 818 e 827
TELEFONE Í>V"-"Vondo" 1 COO"
Hugo. Ri/n Uruguaiana, 55 t\ 719
Tel.i 23-3570.

ElEfONE - 27 - 47 - Vendo:
7 600 — Kunr-. p<.a (I-uguaiana,
55 sl 719. Tol.: 2?.3578, _
TELEFONE - 55 - 4S -"Õ-~pnv
Hii5->. P.pri M-i(ouaJana, 55 sj

. prestações mensais. Ne- TPtpen_.'P~Z"1rv«.'-.,~-'o* 5_T
gócio honosto. Favor telefonar p|I Jí m„L. 

~ 
TT-. a'-7« o,.,34.800, dias 4 o 5 do correnteY' fcr„.it«? .mKíu^m'" .depois das 13 horas, chamar Sr. j^ggjjgg 

10i- "'» 5M- ""•

T_'EFCNE 
"Zi!:¦:_. 

41. Vendn 1 810e.v,pi:esta-se 2, 3. 5. 7, 
"10, 

15,
20, 30 e £0 milhões c| hip. cu r »¦,.„,_:,_retrov. R. Alcindo Guanabara, 25,' ^ Crncc'^
gr. 1 103 - Tel. 42-5B84.
EMPRESTO do 1 a 10 milhões sô".
bre hinetecas do prédios • aps.
Tcl.: 23-S070.
INDUSTRIA NA GB com 10 onos
do existência, patrimônio acima
do 303 mühões, preri.n CrS 50
milhões - Prazo de 180 dias —
Pa.a ctimos juros. Carlos pca. TEIEFÒNE

/'.ondenca, tcl.: 4_-"7<"i a 43-7660" " -y _05_j|___M

TELEFONE
prero: 2 600

Vrndo 27 - 47,
tenho para h_[o

mesmo, garanti n in.tafnrão. Mon-
drnea. Tol.: 4--7.60 o 43-3795.
TELEFONE. - Comr-ro ?4~-~_4^0 - 48 - 29 - 49. Mendonça
lel.: 43-3795, Rua Conceição 105
sl £04.

C^mnroo n.? 305 157, na portaria dês-! ruelquí. n-h_. a p,n„_ d„-___,-;
vendo

to Jornal.
JÜRÕS MENIaTs - AjòltqueTseu
dinheiro cem segurança e rece-
ba Jures todo mês. Fernando Sá.
Rua da Alfândega, 49, Li. —
43-0119.
RENDA MENSAl - Mínimo 3%
ao mes em letras de câmbio, má>
xima garantia o liquidei. Sr. José;- Roa do Ouvidor, 130 s| 508,

Brilhantes
jóias cautelas

Compro. Pago o real valor
atual. Moedas. Preferência ne-
gócios de vulto. Atendo a
domicílio. R. Uruguaiana, 86
7.» and. s| 703. Tel.: 43-2312
Esq. de Ouvidor.

3 a
milhões

Empre.tamos sob hipoteca ou
retrovenda de imóveis. Solu
çõo em 48 heras. Adiantamos
para certidões. As melhores
taxes. Trazer escritura. Av. 13
de Maio, 23, 15.° andar sala
1516 - Te!.: 42-9138.

TELEFONES
CENTRO - Passo-se um telefonai
22-3987 - Eliseu.
CETEL — Vendo-se um telefono
comercial linha 96. Preço 1 500- Tratar - 30-5SJ3 - Diva.
CEDO - 22 - 32 - 26 - 36 -
37 - 57 - 42 - 38 - 48 - 49

Preciso: 28 - 25 - 45 - 27
47 -.30 - Av. Pres. Varqas,

529 s| 710 - Caldeira - Tel.
43-8124.
CETEL - Vendo telefone da CE-
TEL — Qualquer estação. Tratar
pelo tel. 498 M. H. — Qualquer
dia e hora.
LINHA 38 - Passa-se ou troca-
se por linha 25 ou 45 — Tel.
25-8564.
CETEL - Vendo telefones da CE-
TEL - Estações 90, 91, 92, 93,
94, 95, 9ó, 97, 99. Tr. telefone
900508 - Qualquer diajejiora.
ESTAÇÃO 26 - Permuta c| 25
cu 45. Particular pj particular,Sr. Mota, 22-3729 ou 42-1460.

denra, frma comercia!, registrada,
legalizada, « especializada no
ramo. do telefones, com referên-
cias bancária, a comerciais,
esti a qaranlijj do seu nogócio,
Rua da Conceição 105 sl 504, esq,
do Pres. Vargas.
TELEFONE - CETEL, compro .
vendo. Mendonça, tel.: 43-7660 a43.3795. R. Conceição 105 si
504.
TELEFONE - V.ndo 27 - 47 -
37 - 57. Mendonça, tal. 43-17M
e 43-7660. Rua Conceição 105 sl504. llg, Pres. Vargas.
TELEFONES - Cempro 23 ou. 43Tratar Sr. Milton. Tel.: 23-1136
TELEFONE - 36 - 37 - 57"
Compro. Huno. Rua Uruguaiana,
55 s| 719. Tel.: 23-3578.
TELEFONE — Compro urgente um'"fiado ou deslíoado de preferèn-cia linha Ccnacabana. Pago à vis-ta. Tel. 42-7835.
TELEFONE - 38 - 58 - Cemproum p. mou uso. Favor ligar pa-ro 32-0269. P
TELErONE 29 ou 49. Pago 900a vista e 250 mensais, 

'.'manhã,
das 9 os 11 hs. - 43-8602.
TELEFONE 49 - Ccmercial fi.nanciad-i. Trotar Tel. 46-3E03.
TELEFONE - Decreto do Gover-nadrr da Guanabara auteriza alocalização da transferência denrme. Os Intcrersadcs em cbtorto.efcne para qualquer bairro, p.'.derão procurar pessoalmente Sr.

Manr-nl.! das 10 às 13 e das 14os 18,30 hs. - Rua-Rodrigo Sil-va, 14 - l.o.
TELEFONE - Quer comprar ' ouvender? NSo perca tempo, pro-cure João Ferreiro. Ccmora e,vende qualquer linha. Rua 

" 
Lean-

dro Martins n. 27, jala 309. -
Tel. 43-6688.

TELEFONE - Compro: 34, 48 e
quaisquer outras linhas. Mário.Rua Leandro Martins, 22, s. 309.Tel. 43-6688.
TELEFONE - Vendo: SS, 43, 42,
38, 32. Mário. Rua Leandro Mar-tins, 22, sala 308. - Telefone:
43-6488.
TELEFONES - Cempro Iodas aslinhas. Tratar Sr. Ribeiro. Rua da
Conceição 105, 17.» andar, sala1 707, esq. Pres. Vargas.

27x47 
57x37x36x56
25x45 
-3x43 
30 ...
29x49
54x34 ......
53x38 ...:.
22x32x42x52
26x46 ......

Note bem estes telefones só
recebo após a instalação em
sua residência, firma ou in-
dústria. Dou referências de
serviços prestados nestas con-
dições. Tratar. Av. Rio Bran
co, 9, 3.° andar sj 352 — Sr.
Juca. Tel.: 43-7270

2 300 000
2 000 000
2 000 000
2 000.000
1 800 000
1 800 000
1 C00 030
1 603 000
1 600 000

Telefones
Compro desligado, pago!

Cr$ 1000 000. Escritório Av.:
Rio Branco, 9, 3.° andar o],

352. Sr. Juca — Tel. 26.643.

O QUE MELHOR SERVE .,.

Organiza banquetes, casamentos, batizados,
aniversários, coquetéis etc. — Aceitamos enco-
mendas de doces, boios, salgadinhos finos e ban-
dejas ornamentadas. Avisamos aos nossos clien-
tes e amigos que tenham cuidado com as imi-
tações porque 

"Buffet Vianna" só existe um, com
os telefones 58-0029 e 58-6992. Sr. PIRES -
Rua Clemente Falcão, 32 — Tijuca.

O Buffet Vianna não tem Filial.

(Buffet Brasil)
Orçamento para 100 pessoas, NCr$ 400,00

2 Perus à Brasileira — 4 Pernis — 250 Cro-
queres de camarão — 200 Empadas de galinha200 camarões à Doré — 200 Quadradinhas de
pizza — 250 Palitinhos de galinha — 250 Pas-
téis de carne — 300 Sandwiches — 100 idem de
Paté — 600 Churrasquinhos — 200 Bolinhos de
bacalhau - 200 Filets de peixe - 100 Barquetes

10 quilos de salada de Maionese - 1 Tabu-
leiro de arroz de forno - 2 quilos de presunto120 Guaranás - 5 cxs. de Coca-Cola Família24 garrafas de Água Mineral Cristal — è li-
tros Alexandre — 30 litros de Ponche - 3 litros
de Rhum - S garrafas de Champagne - 3 gar-
ções - 3 Copeiros, e completo material paraservir.

Tratar pelo telefone 30-4288 ou na Rua
João Torquato n.° 235 - Bonsucesso, com o Sr.
Gonçalves.

títulos e sociedades
BANDEIRANTE PRAIA CLUB. Ven-
do titulo, NCr$ 500,00, telefone
43-2020, Remuge.
HOSPITAL Silvestre - Título qui-tado — Tel. 42-5709 — 300 000.
HOSPITAL SILVESTRE - Vendo tí'-
tulo quitado. Tel. 34-0756.
NOVA FRIBURGO Country Club— Vendo titulo proprietário, por1.300 à vista. Trater 42-5734.
PONTAL - Vendo, troco por Fio-
resta, Touríno ou Flamengo, pro-
prietário — 36-6685.
PANORAMA P.H. - Vondo 5 ti-
lulos a 2 000, da 15 dias. Sr.
Jair - 28-3173. _
PARTICULAR - Compra de p.ir-ticular título do late Clube. Dr.
Hans 23-5015 ou 36-7259.
QUITANDINHA - Título funda-
dor. Vendo 42-0195.
SÓCIO — Disponho 20 milhões.
Outros 15 a prazo. Associo-me
comercio ou peq. ind., pessoa ho-,
nesta mesmas condições ^ Escrever'
para 310 116, na portaria deste;
Jornal, que será procurado.
SOCIÕ — Admite-se sócio com
20.000 para participar ativamen-
te de filial na Zona Sul, perten-
cente à firma em pleno, funcio-
namento- na Tijuca, faturando ..
30.000 mensais. Exigimos e da-
mos referência» — Luiz Carlos.

47-7485.
SÓCIOS- - Juros 3% mês, lu-
cro garantido -40%, neg. avul-
sos, maquinaria, motores etc. —
Tel. 43-6107 ou 26-2160.
TÍTULOS de clubes - Vendo Jo-
ckey — Terrace — Fluminense —
late Jard. Guan. e outros. Ccm-
pro Caiçaras e outro» — Tel.
22-2491 - Ary Brum.
TITULO JOCKEY. - Ccm direito
a vaqa na garagom, na sede no-
va (i<í em funcionamen to), sfim
taxas de manutenção. Transferôn-
cia de NCrS 200,00 - Vendo p<
Ia me!hcr oferta. Tratar: Te!s.
27-0471 e 52-9933 - (Av. Rio
Branco, 156 - sl 2104).

- Eng., Ind. e Com. S/A
Convida os Srs. Empreiteiros de:

fôrmas
armação
alvenaria
revestimentos
pinturas
esquadrias e

outros serviços de construção ci-
vil a procurarem o Sr. Carlos Al-
berto em nosso escritório à Av.
Rio Branco, 133 - 22.° andar,
para se inscreverem em nosso Ca-
dastro de Empreiteiros. (P

FARMÁCIA - Vendo esloque earmações. Ver e tratar na Ruo
Sao Januário, 93 - São Cristóvão.
HORÓSCOPO DE. RAMAIARÁ -
Para solução na hora de seus
problemas cm geral com o prof.ROMANA - Tel. 52-1281.

TÍTULOS - Hotr.l Internacional
do Galeão. Vende-se esta inte
gralizáda lá c.m participarão se-
mcstral. Dr. Francisco, oe!a ma
nhã, pelo telefono 42-7016.
TÍTULOS - Vende-se. Sírio Li-
bonés, per 200 mil cru_s. liqui-
dos, ou treca-se por acres da
Willys. Montanha por 200 mil
crs. líquíd-í, idem Leblcn, idem

Tratar à Trav. Ouvidor, 11
6.", sala 601-2. •
TrTULOS de clubes - Vendo
facilito çarte, do Pontal Praia
e Country Club, CrS 600 000;
Country Club de Niterói, Cr$
700 000; e aceito oferta para La-
ooinha e Flamengo patrimonial.Tratar ccm D. Cncy, pelo tele-
fone 54-1996, do 9 ás 17 horas
TITULO CAIÇARAS - Vendo CrS
1 500,00 cru7eiros noves. Tels.:
32-6454 e 26-1583. Dr. Rodri
gues.

TELEFONES - Tenho para ven-der linhas: 22, 23, 25, 26. 27.28, 29, 30, 31, 32, 37. 42, 4345, 47, 48. 49, 52, 56, 57, 58.Trotar Sr. Ribeiro. Rua Conceição
105, 17.» andar, sala 1 707, asq.de Pres. Vargas

VENDE-SE sala de jantar colonial,
duas poltrrnas. Ver e tratar. P.
Flamengo 88 ap. 202. Telefone
25-658'- UNHA 49" - Tenho te!efone>49
VENDE-SE mercearia~n.v.Tfériã Jo^SJ^Dr0 TÂ^YlJt 

~
8 000 c/ tel. 52.«00. Pr.ço IQ ¦^YjZã^-Y~Y ~ ~ \ \~milhões, facilito. R. S. Martinho, "ISPONHO de diversos telefones
n.° 38. jj»" »™c" 

£«'« linhas 27 -| TROCA-SE OU VEÍNDflE~tShTf7.47 _ .6 - 37 . 57 - 56. Sr. ne - 46-0723 por 25 cu 45.: TELEFONE - Tenho 42 (comer-ciai) e troco por 37 - 57 - 36.
Estuda-re 'prrprstos. Cartas parao n: 305420 na portaria désteJornal.

TELEFONE -. Atenção anotamos
recados comerciais e diversos, bas-tante eficiência e distinção. —
43-3377, residência Antonièta.

VENDE-SE bar e café, R. Jooé Gomos__Te___43-1464.
Domln-ues, 360, Encantado, crm PASSO tel. est. 37,"à vlsta. Basemeradia, prr mctivo de viagem. " ~
Preço 12 milhões, entrada 5 ml
Ihões.

VENDE.SE cm Teresópolis lancho-
neto rcs.aur.iMo no Centro, seb
condições ótimas. Av, Feliciano
Sodré 1021, com Sr. Fernando.

VENDÈ-SE quitanda, tel. 58 _>812".
Preço 5 000,00 ou a combinar.
VENDE-SE uma lanchonete, na Rua
Conselheiro Galvão n. 11, na Es-
tação de Magno — Madureira.
VENDE-SÈ a melhor e maior pen>
são do Méier, contrato nôvo. Alu-
guel baratíssimo. Pcnto excelente— Tratar pelo tel. 30-5883, cha-
mar Vanderlei, ou D. Auta ou tra-
tar na Rua Eudoro Berlink, 34,
ap. 203 — Bonsucesso,

TELEFONE - V.ndo linhas 28,
54, 48 ou 34. Instalado em tv,
nome ccm tôdat at garantia! por1 500, incluindo comercial, tra-
tar ccm Sr. Américo. 54-3658 cu
Sr. Romualdo 42-7506 e 22-5532.

VENDE-SE lo]a de frios, aves e
pequenes animais abatidos. Tratar
com o Sr. Jorge. Tel. 22-4258
Das 9 às 11 horas, i
VENDE-SE confecção bem instala-
da e a freguês a da. Zona Sul —
lnf. p| tel. 47-0723.

VENDE-SE ótima farmácia. Tere.
sópolis. Várzea, informações teL
48-1059 ou 3577 ou 2220 Tere.
sópolis.

VENDE-SE churrascaria t boale.
Aceita-se Iroca. Local: Teresó-
polis. Telefone CETEL 2191. -
Av. Presidente Roosevelt, I 320.
Sr. Freitas. Barra Imbui.
VENDO café - e bar com insta-
lação riova, bca féria, bem si-
tuado, com contrato. Ver e Ira-
tar no loc.l. Rua Frei Caneca,
255.

VENDE-SE Torrefação Moagem
Café Sorridente Ltda. R. José
Eugênio n. 34, com local pró-
prio dt 10 rr., 47, tvdo livre e
desembarejado.

VENDE-SE — Praia de Sepetiba
bar mercearia, mais uma loja e
ótima residência, negócio de
oportunidade, è vista ou facili-
to em 3 enos. Tratar na Est.
Vicente Carvalho, 1 332, loja B
— Praça Marco Aurélio. Sr. CF-
cero.

lJ_00O0O__T__alai_tel.:_42.O58_5._
PARTICULAR froco telefone 28,
ligado, urgente, por 37, 57 ou
56. Recado br. Francisco Maga-
Ihões. - 212-5935.
RECADOS TELEFÔNICOS - Ano-
to recados p| pessoas e firmas.
Informações 43-0594. D. Juiu.
PRECISO tol. 43-23; 26-46; 29-49
e 28; 48; 54; 34 - Tel.i 54-2658.

TELEFONE - Sala Centro - Ce-de-se uma , extensão linha 23 . e
quem arranjar sala no Centro paraum laboratório de prótese den-
teria. Com gás e égua. Tralar
com Oliveira polo tel. 23-2487.

TELEFONE - Compro 28, 54, 48
ou 34 pagando imediatamente
1 300. Tratar ccm Sr. Rolando.
54-3658 ou Sr. Romualdo 42-7506
. 22.5532.

TELEFONE - Jj no seu nome:
27-47; 37-57; 36-56; 22-42; 26-46;
30-; 28-48. 38-58; 25-45; 23-43;
lézaro. Av. P. Vargas, 590 >| 806.
Tel. 23-6302. ¦»

TELEFONE- 25-45, preciso urgen-
te, transfiro 23-43, urgente tam-
bém 49. Sr. Oliveira, 31-3686.
TELEFONE comercial no Cenlro,
estação 22, transfiro urgente sem
intarmediério. Tratar: Tei. 32-0112.
TELEFONE - Vendo linhas 54 -
48 — 34 — 28, instalado em seu
nome com tôdas as garantias, por
1 500. Tratar Sr. Vianna, Tel.i ..
28-3714 - 42-7506;
TELEFONE - 27-47 - Compro. -
Pago à vista até NCrS 2 100 -
Tratar com Sr. José — Telefone
46-2882.

VENDE-SE, barato, por não ter
quem tome conta, um bar ne Rua
Graça Melo, 640, loia 5-A Ca-
valcante.

VENDE-SE ou troca-se uma joa*lhería na Estrada da Agua Bran-
ca n. 1 Ó38, Realengo, pcnto pa-ra qualquer ramo, por carro na-
cional, Volks ou Vemag, ano 60
para cima. Trotar no locel.
VENDE-SE - Um salão de cabe-
leireiro na Rua Jequiriçé n.c
700-B.
VENDE-SE - Mercearia, 3
Ihões. Rua Tenente Pimentel
140, boxe 100 - Olaria.

TELEFONE - 25-45 - Compro,
pago à vista, NCrS 1 500. Tratar
com Sr. José - Tcl. 46-2882.
TELEFONE linha 29/49, necessi-
to de um p/ minha residência.
Pago o vista. Tel. 47-3500, até
10 horas.
TELEFONE - Vendo-se um 49.
Tratar no mesmo, 49-9096 —
Santos.
TELEFONE — Médico de mudança
para São Paulo, transfere linha 47
por CrS 2 800. Cartas oara a por-
taria deste Jornal, sob o n. ..
280.373.
TELEFONE — Casa comercial aca-
bando com negócios passe seus 3
telefones: 22, 32 e 42. Base CrS
] £00. Ofertas para a portaria
dèate Jornal sob o n. 280.372.

TELEFONES 32 e 43 -Comera
ciai e residencial — Vendem-se —
Tratar e| Sr. Miranda, 22-8155.

TELEFONE - Preciso para hoie:
27-47; 30; 26-46; 36-56; 37-57;
25-45; 20-48; 34-54; 23-43. lázaro
Av. P. Vargas, 590 s| 806 - Tel.
23-6302.
TELEFONE — Proprietário ve,nde
linha 30, ccmercial com extensão— Tratar pelo tel. 57-5328.
VENDO linha 57, negócio de par-
ticular a particular. Tel.: 37-6249.
VENDO telefone 48 - Um mi-
lhão e quinhentos mil (CrS ..
1500 000). Carlas para a por-
taria deste Jornal sob o nume-
ro 305 450.
VENDO telefone 29 - Tratar pe-
lo tel. 23-5981 R. 17, com Sr.
Oliveira, segunda
is 18 horas.

TÍTULOS DO VASCO - Ven-
dom«se 2 quitados — Tel.t ....
32-2848 - ARNALDO.
VENDE-SE um título de sócio
proprietário do Santa Paula Qui-
tandinha. Motivo viagem. Preço
Cr5 600,00 - Rua Chaves Faria,
338 ap. 101 — São Cristóvão.
VENDE-SE um título "Garantia
de Saúde", do Hospital Silvestre.
Falar com Leraro, oelos lelefones
42-6458 ou 37-6055.

Sécío
Firma, em fase de expansão

dmite um. sócio com pouco
capital porém que possa tra-
balhar Imediatamente. Retira-
da garantida de CrS 500 000
mensais.. Tratar Siqueira Com-
pos, 282, loias 10 e [11, Sr.
José, podendo ser visto do-
mingo ou durante a semana.

LABORATÓRIO farmacêutico
Vendem-se marcas è licenças em
vigor, títulos e algum material
para encerramsnío de atividade.
Cede-se também telefone. Trntar
com a liquidante Cecy, pelo teie-
fone 54-1996.
MO^INHOS^paTa^moêriãféT Ven-
de-se de 1/3 e 1 H.P. Facilita-so.
Tratar com Hamilton Melo. Rua
General Caldwell n. 217. Tel.
52-3512.

VENDO balcão expositor, lodo .rn
fórmici, completamente nôvo,
também 2 balanças para 300 a 4
quilos. Ver . tratar Rua Siqu.irt
Campos. 274-C. Diirlament. até
21 horas. _^
VENDE-SE uma geladeira comer-
ciai de 4 portas, uma caixa re-
gistradera, 2 fogões, um comer-
ciai, um doméstico — Todos oo
pertences cie pensáo, Iuntos ou
separados. Rua General Polidoro
n. 302.
VENDE-SE um forno para pizza-rio, seminovo, na Rua Major
Avila, 455, loja XX.
VENDE-SE urgente 2 vitrines, 1
balcão, 1 cofre juntos ou.sèpa-
rades. Rua Itobiro, 4-C — Brás
de' Pina. ' I
VENDE-SE-^""ítle-ãs-".--cadeira»

de um bar. Rua Riachuelo, 230.
PANIFICADORES - Estamos as
sues ordens para fornecer as fer-
ragens e mentar o seu forno ti- _
po francês. Hamilton Melo. Rua VENDE-SE por bom preço, 

"mate-
General Caldwell, 217. riais noves, 2 794 chapas v Euca-
SÓ PARA neqócio honesto, uma '•„ acústico 30x30 para -ferro,
monte, um telefene, uma máqui- u2 £napas Duratex 6 m|m cha-
na. Moreira: 56-1859. P»s °e 122x500. 35 chapas Eu.

catex duratermic 19 m|m. 40 cha-
pas duratermic 31 m[m. — Tratar
Rua São José 90, 16", Gr. 1 611
ou pelo tél. 52-4147, Ramal 30,

SANDUICHEIRA e Salamandra -
Vcndcm-se novas, quase %em uso
pela melhcr oferta. Tratar na -.  ,
Av. Henrique Dodsworth, 133 do ccm o Sr. Ariindo ou Jrtário9 às 11 horas, diariamente
SENHORES fabricantes de agasa-
lhos . para o inverno — Tenho
gronde quantidade de retalhes de
peles naturais gera confecção de
gqlas e punhos. Aceito oferta —
Ver e tratar com o Sr. Otero.
Rua Buenos Aires, 118 — 1.°
andar.
TESOURAS EBERLE - Firma ata-
cadista em dissolução vende to-
do estoque a preço de fábrica.
Rua Jardim Botânico, 10.

VENDE-SE uma carrocinha de fru-
tas e legumes ccm boa freguesia,
por não ter quem tomo conta —
Tratar na Rua Valparalso — Esqui-
na da Ccnde de Bonfim.
VENDEM-SE 3 balcões frigoríficos
noves. Ver e tratar na fábrica.
Avenida Suburbana, 1 2B5 — Se-
nhor Monteiro.
VENDE-SE uma instalação com-
pleta porá cabeleireiro de se-
nhoras — Rua Visconde de Ato*
ceio n. 5-C — Irajá.

LEILÕES

OPORTUNIDADES
DIVERSAS
ATENÇÃO - Prateleíl-as, balcão,
novos, .p/ armarinho, papelaria.
Barato. Ver Rua Boria Reis n.
850 — Loja. 
BICICLETA menino, colchão me
Ias (t*sal\ lustre • abijour p6
tudo perfeito • pelo prece do
75 mil. lnf. 48-3864.
BISCATEIROS ou firma? - Usem
telefones para seus recados de
negócios no centro cu bairro/Tra^
tar 22-3230 ou 58-7604, mesmo
domingo. •
CADEIRAS DE ENSRAXATE -
Vendem-se 3 de fórmica de luxo,
marca Brasil, pela melhor oforfa.
Tratar na Rua Bela 389 ou pelo
tol.fone: 344395.
CASA DE FAMÍLIA fornece refei-
çces.à mesa e também prato feito

marmita desde que venham apa-
há-las. Tratar na Rua Jequiriçá,

759 - Penha.

VENDE-SE um telefone 46-5267.
Motivo viagem. Preco NCrS
1 600,00.

CAMA própria para instituto de
a sexta — 12 beleza, massagem ou médico,

vendo por CrS 90 000, lustre de
cristal adaplével a 8, 6 cu 4
mancas, vendo por Cr$ 50 000.
Rua Dona Mariana 110, ap. 101.

25 — 45 — Compro i vista, ..
1 600. mil. Gom.l. t.l.: 43-1464.
23 — 43 — Compro 1 vlsta, —
1 300 mil. T.I.: 43-1464 - Sr.
Gemes.
27 — .47 — Compro à vista. —
2 300 mil. Gemes. T.I.: 43-1464
30 COMPRO 1 vlsta 1600 mil.
T.I.: 43-1464 - Gomas.

CARROCINHA DE PIPOCAS -
Montada sobre triciclo, em bcm
estado, vende-se à Rua Marquês
de Olinda, 78 Sr. Jacinto.
CARRINHO DE CRIANÇA - Ven-
do 1, perfeito estado. Preço má-
dico. Tel. 25-5559.
CONTABILIDADE - Aceitam-se
escritas avulsas, prestamos assis-
tência fiscal atualizada. Telefo-

32 - 42 - 52 - V.ndo 1 4ÒÔ.ne 56-0205 ou 520503.
mil - Gomes. Tal.: 43-14.4.
36 — 37 — 57 — 56 — Compro'
1 vista. 1 SOO mil. Gomes. tal.
43-1464.

TELEFONE - Vende-se linha 26]
ou 46. — Tratar 26-6177.

58 — Vendo 1 300 mü, ou tre-
co por 27 - 47. Goma». Tal.
43-1464.

CARROCINHA de frutas e legu-
mes. Vendo ou arrendo melhor.
Local Copacabana. F. 50 a 80
mil p/ dia, lnf. 56-0071.
FORNECEMOS almoces pratos
avulsos, sábados, domingos fe-
dados. D. A(gentina. 46>5664.

siíáo Judídsl - Inhaúma
Espdlio José dos Santos Henrique e Maria

TERRENO
da Furificcção.

RUA XISTO BAHIA, 259
AFFONSO NUNES, autorizado por Alvará do

Dr. Juiz de Direito da 4.° Vara de Órfãos, ven-
dorá em leilão, sexta-feira, 10 de Março de
1967, às 16,00 horas, no local. Mais inf. ter.
22-3111. (P

EXTRAORDINÁRIO LEILÃO
JULIO LEILOEIRO comunica à sua seleta clien-

tela que, honrado com a preferência, venderá em
leilão a famosa coleção do saudoso pintor WAM-
BACH, que tem em destaque suas obras e de ou-
tros mestres da pintura clássica e moderna, pra-
taria, tapeçaria, cristais, porcelanas e vários obje-
tos de arte, de procedências européia e oriental..
Imagens sacras, mobiliário em jacarandá, arteza-
nato dos 1.° e 2.° Império Brasileiro. Jóias e bri-
lhantes de alto valor, objetos de uso doméstico,
que foram removidos para o Palacete da Rua
PINHEIRO MACHADO, 181, em frente à.Embai-
xada Alemã. O leilão terá início segunda-feira, dia
6 do corrente, às 21 horas e estará em franca ex-
posição dias 4 e 5, das 16 às 22 horas. Informa-
ções pelos tels.: 36-0042 e 36-5608. (P
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Sf UTILIDADES DOMÉSTICAS O ESPORTES É EMBARCAÇÕES « ANIMAIS È AGRICULTURA / ..• Catf., CLASSIFICADOS, Jornal <fo Braiil, domingo, 5, o 2.°-foira, 6-3-67 - 9

TILIDADES
DOMÉSTICAS

MÓV. - DECORAÇÕES
. ,.ATENÇÃO — Compra-so móveis
—usadas d» salas dormitórios mar-

_r,,fim, caviuna. Império L. V. jaca.
randi. rústicos dormitórios chi-

,;.". pendale • coloniais. Paga-so bom.
•,R.'!1",l"i<,-!e uraent» om lôda Cida-c5,?*'de. Tel.: 32-0111.

•1,, ATENÇÃO — Compram-s» movais
usados do salas, dormitório:, mar,
rim, caviuna Império l. V. 'j*

_. Carandá. Rústicos, dormitório»
Chipandal* Colonial. Paga-so bom.
Atando*!» am toda a Cid.ido. Tal.:
22-0967.
ATENÇÃO — Compram-s» movais
usados, precisa-so de grando
quantidade dormitórios e salas
d» jantar chipendale, pau marfim,
caviuna. luit XV, rústicos o co-
toniais. Paga-se o valor máximo
• atsnde-so rápido »m qualquer
bairro. Tol. 48-0148.
ATENÇÃO — Compro movais
usados. Tel. 484119, que cont-
praroi dormitórios Chipendale,
Rústico, moderno ou Império •
salas conjugadas, claras e mo-' dentas • Império — Pago bem
» atendo rápido. Tel. 48-4119.
Alô Compro^ seus inoveis usa-

:», I dos, -dormitórios claros ou ascu-
ros, salas modernas. Tel. 52.9835

SE» -* Sr. Antônio.
¦¦¦ifi ANTIGÜIDADES. Vendo sofé em

[acar, mesa de marm. estante de
02 marm. console Pedro II, espelho
_. venoziono c| 2 m. 37-9524.

ATENÇÃO — Compram-se móveis
ioí.iasados, precisa-se de grande'r, .quantidade de dormitórios, salas>r,We jantar Chipendale, pau mar-
i,;,,fint, caviuna, Luis XV, Império,lacarandá, rústico, colonial. Pa-
."{"ga-se e miximo. Aténde-se na

hora. - Tel.: 48-4558.
ATENÇÃO. — Vendo urgente dor-

Í.C."'mitório de casal, rústico, 98 mil
o uma sala de jantar em estado-'""d» nova. 60 mil. Av. Salvador'_¦ 
de Sá n. 184
BARATÍSSIMO - Vendo dormitó-
rio para casal, estado de novo.

_.,tfor. Cr$ 150 mll e ums sala con
bar espelhado, iuntos ou separa*

i; dos. Rua Haddock Lobo, 303-C.
BERÇO Marquesa — Vendo dois
com colchões. Novos. 70 mil
cada. 57-7799 - Av. Henrique
Dodsworth, 83| 604 — Corle do
Cantagalo

•ím~.COMODA — Vende-se, estado
j; do nova; fabricação de oncomerv

da com 9 gavetas — Telefone:
26-8057.
COLONIAL - Sala de j.ntar em
ótimo estado. Vende-se, à Rua
Conde do Bonfim, 412, ap. 801.
-- Tratar na portaria do_edifício.
COLCHÃO DE~MÕLAS PROBEL
Ortobol, pronta entrega, abaixo
da tabela. 28-9040 a 58-1451.
CHIPENDALE - Dormitório para
casal em estado novíssimo, por
preço baratíssimo, sata do mes-
mo estilo, apenas CrS 155 mil
iuntos ou separados. Rua Had.
dock lobo n. 303-C,
CHIPENDALE - Dormitório de
casal, muito bonito tí em ótimo
estado, por Cr$ 150 000 e uma
sala do jantar no mesmo estilo,
Cr$ 100 000 juntos ou separados.
Rua Haddock Lobo 181.
DE VIAGEM - Vondo grupo es-
lofado luxo, vulca, almof. soltas,
sofá 4 lug., espelhos cristal, lin-
da rnold. 60 mil, abaiures, mesa
Jacarandá, arca 95 mil, quadros,
apliques, sol, santos, console
tampo mármore, mesinhas, carri-
nho chá, sofá-cama, conjunto
fórmica, tapetes, TV, geladeira,
inclusive o ap. tudo novo. — R.
Marquês de Abrantes, 26, ap. 201.
DORMITÓRIO - Vondo (caviuna)
estado de novo, armário duplex,
Tel.: 57-6936. t
DORMITÓRIO marfim moderno, 5
peças para casal 100. Sala de jan-
tar 10 poças 40. Vende-se. Av.
Edgar Romero, 591, Madureira.

; DORMITOPRIOS - Lindos Chi-
.. pendale, colchão molas outros*•„-..-modernos, apenas 120 mil, estado

novos. Pres. Vargas, 2 963-A.
"** "DORMITÓRIO - Vende-se dor-
í.0,rV'VnÍtório quase novo completo ca-
%tr SH motivo mudança — Avenida
íi, 

"Jslõvo ..Yprk, 57 - Casa 10 ap.**• 202 — Bonsucesso.
DORMITÓRIO - Vende-se. Belo'estilo, 

quase novo. Ver na Rua
Conde de Bonfim, 412, ap. 801.¦-r- Tratar na Portaria do edificio.

I_ DESFIZ NOIVADO - Vendo tudo
' ü^biil901 uso: grupo estofado todo vul*

caespuma, almof. soltas, [ôgo 3
——'mesinhas mármore rosa, espelho''¦•Hjífrances, 

moldura 
'dourada; 

so-'"'"'"fá avulso, mesinhas, arca, console,
—,—estante, abajures em jacarandá,11 .5í?ogo mesinhas redondas douradas,¦**?*•¦)¦*• espelho redondo etc. Rua Gusta-
»'«"> vo Sampaio, 676, ap. 808. Túnel

Novo. Facilito entrega.
(•«'""-'DORMITÓRIO - Moderno p| ca.
-V^ sal, muito bonito, em marfim ou~;,Y".'."cavÍúna, 

igualzinho a novo. Sala
*•.,•;• do mesmo estilo. Vendo p| preço
-.-->--! vantajosíssimo, juntos ou separa-
• -¦ dos. Rua Haddock Lobo, 303-C,

..DORMITÓRIO Chipendale para

.,-casal, sala Chipendale. Vendem-
(se barato, desocupar lugar. Rua
iftaddock Lobo, 206.
DORMITÓRIO Rústico para casal.

., .mesmo estilo, vendo. Preço CrS
.., 90 000; uma sala Rústica, 60 mil,
.Juntos ou separados — Rua Had-

„,.:dock Lobo, 206.
ESPELHO super luxuoso, moldu-

."T-fa em ouro folha — Vendo 3
....-^diferentes, também grupo esto-

.„?. .fado, jogo mesinhas, abajures
etc. Tudo s| uso, R. Gustavo

-Sampaio n. 676, ap. 803. Te-
-v.;: nho transporte.
,7;; "ESTANTE envidraçada de peroba,

de 150x80. Vende-se, 60 000 -
Tel.: 49-8356.
ESPELHO PAREDE - Moldura
dourada, nfivo, 1,60x80 — Custou
180, vendo 70 mil — Av. Copa-
cabana. 1 299-108. Tol. 27-8439.
ESTOFADOR a prazo - Reformo
o executo qualquer tipo no ra-
mo c| perfeição. Botafogo. —
Tel. 47-0738.
FÓRMICA —Móveis. Conjuntos
de,5. peças para copa e cozinha,
tnosa o 4 banquinhos. NCrS 50,00,
mesa e 4 cadeiras, NCrS 68,00.
Única fábrica que venda direto ao¦ tónsumidor. Rua Frei Caneca, 117.

GRUPO ESTOFADO todo em es-
puma, 4 lugares, poltronas sol-
tas com apenas 2 meses do uso.
Baratíssimo. Voluntários da Pá
trio 1 ap. 316.
GRUPO ESTOFADO —Tenho 2 sem
uso também 2 jogos mesinhas c/
mármores e abajures. Motivo ur-
gente. Vepdo. Aceito oferta. Rua
Dias da Rocha, 31, casa 4, perto
Metro Copacabana. Tel. 37-7350
Tenho transporte.
GRUPO ESTOFADO - Superluxo
em legítima vulcaespuma " com
almofadas soltas, modelo 67 -
feito especialmente de enconien
da - Custa Cr$ 980 000 - Ven-
do s| uso pj apenas Crj ....
480 000 — Urgente - R. Afon-
so Pena n. 67, ap. 207.
LUSTRE cristal Baccarat 24 luzes
em 2 planos em armação bronze
dourado. Riquíssimo ornamento
de ambiente do mais fino gosto.
R. Silva Guimarães, 33.
MOVEIS — Vende-se urgente, sa
la Chlpandale, 12 peças, maciça,
preço barato a combinar — Rua
Iriluia, 110 - Braz de Pina.
MOVEIS — Vendem-se novos —
Motivo mudança. Tel. 27-5278,

MOBÍLIA sala de jantar colonial.
Vende-se bonita, boa qualidade,
valor NCrS 500,000. Aceita-se
oferta menor. Ver e tratar Av.
Copacabana, 391, ap. 1201. -
Tcl.: 36-0575.
MOTIVO mudança, vendo sala d»
jantar Colonial, um grupo esto*
fado, em Látex o um colchão
de crina novo de solteiro. Tel,
34-1726.
MÓVEIS modernos o confortáveis,
agora com grande baixa nos pre-
ços, À vista e a prazo. Casa de
Móveis Leão dos Mares Ltda. Av.
Gomes Freire n.° 373 — Quase
esquina da Rua da Relação.
MOVEIS — Mesa redonda mogno
c| 6 cadeiras, assento palhinha,
300 000. Um console mogno 150
mil, conjunto mesinhas pj lado e
frente sofá cj tampo mármore,
100 000 cada. Grupo estofado
veludo, sofá, 4 

"lugares 
c| alma

fadas soltas 300 000. 47-3757.

VENDE-SE - èdgo de varanda,
casa de casal, cristaleira etc, le-
lefone 32-3389.

MÓVEIS DE SALA - Vendem-se
cm ótimo estado. Chipendale,
dez peças. Rua Gustavo Sampaio,
112-601 ¦ Tel.: 37-97B6.
MARFIM e caviuna — Vendo sala
e quarto de casal em estado por*
feito, por qualquer preço para
desocupar. Rua Aristides Lobo n.
128, Rio Comprido.
MACIÇOS — Vendem-se dormitó*
rio e sala de jantar Chipendale,
estado de novinhos, por qualquer
preço, para desocupar. Av. Sal
vador de Sá, n. 184. Estácio.
MÓVEIS — Vendem-se em ótimo
estado, de quarto c sala com ge-
ladeira, fogão, máquina de cos-
tura. Rua Honório 738, casa 101.
MÓVEIS - Vendo belíssimos dor.
mitório • sata de iantar em le*
gftímo mogno estilo império c/
botÓos-puxadores dourados • fi*
na decoração % ouro, luxo, sofá
do estilo império em couro bran-
co fina peça. Mesas laterais e
centro. Motivo urgente. Baratísst*
mo. Av. Atlântica, 2 536, ap. 201
- Tel. 57-1163.

VENDEM-SE móveis modernos de
sala o quarto até quinta-feira, por
motivo do viagem. R. Curupaitl
196, fundos. Engenho de Dentro.

MOVEIS COMO NOVOS - Fa.
milia que se transfere vende: -
dormitórios casal e solteiro
sala de refeições em fórmica
poltronas, estante e escrivaninha
¦— Laranjeiras n. 136 — 1 1CÓ.
MÓVEIS — Vendemos quase no-
vos, motivo mudança. Sta. Clara
192 ao. 501 - Porteiro.
MÓVEIS — Vende-se quarto
completo de casal pela melhor
oferta. Telefone: 46-9036.
PAU MARFIM - Dormitório de
casal, cm estado de novo. Ven-
de-se por Cr$ 150 000 e uma sa-
fa de jantar também pau mar-
fim, conj. por CrS 100 000, juntos
ou separados. Rua Haddock lobo
n. 181-B.

PARTICULAR - Vendo sala co.
Íal c| 12 peças, jacarandá.

Informações tel.: 32-1109.
PAU MARFIM - Dormitório para
casal, em bom estado, por Cr$
150 000 e uma sala pau marfim
Cr$ 120 000. Também separados.
Rua Haddock Lobo, 206.
PERSIANAS KIRSCH - Vendem-
se, motivo mudança. Metade do
preço, lnf. 47-4166.
QUARTO E SALA - Vendo dois
quartos de solteiro c| 2 camas, 2
guarda-vostidos e penteadeira; ou*
tro cm sucupira maciça, c| 1 ca*
ma e demais peças 

"e 1 sata jan*
tar completa, em ótimo estado
Tel. 45-7173.
QUARTO DE CASAL - Muitíssimo
barato, guarda-vestidos de cinco
portas. Tratar 26-8987.
RARE OPORTUNITY to buy quality
american living, diníng, bedroom
furniture of 18th Century period,
from american family leaving Bra-
zil. Also upright freezer, gas dry-
er and some american kitchen ap-
pliances. Sat. and Sun only 10
AM to 6 PM. - Av. Atlântica
4 112, ap. 901.
SAIA DE JANTAR - Mesa, seis
cad., buf.te. Feita encomenda.
Madeira clara - R. Afonso Pe.
nj n. 64 - 207 - 484683.
SALA de jantar, jacarandá. Ven-
do c| mesa redonda. Tel. 46-3612
- NCrS 100,00. ¦

SOFA-CAMA Probel e cama Dra
go, CrS 30 000 e 10 000. Bara
ta Ribeiro, 577, ap. 906.
SALAS DE JANTAR todos os ti-
pos completos, outras modernas,
mesa consolo, estado nova. Ven-
do barato. Pres. Vargas, 2 963-A.
SOFA-CAMA - Direto.da fábrica,
liquidação total. Sofá-cama 51.000
— Rua México, 41, sala 604,
SALA DE JANTAR - Moderna,
em pau marfim, em estado de
nova. Vendo por CrS 150 mll.
Rua Haddock Lobo, 303-C.
SALA DE JANTAR - Chipendale
conjugada, clara, maciça — Cr$
150 000 para desocupar lugar.
Rua Haddock Lobo, 181.

GRUPO ESTOFADO - Em couro,
usado, preço de ocasião. Tratar
na Rua Visconde de Inhaúma 134
- 13.» - Cjt.o 1 305.
GRUPO estofado pelica branca,
lofá do 4 lugares, 2 poltronas
de Vulca espuma baratíssimo —
Domingos Ferreira, 2071 701 —

-n^VTel. 36-6132.

-<-

li

GRANDE variedade da peças,
Vendemos avulsas, assim muitos
g.-roupas de solteiro • casado
Aristides lobo n. 128.
GRUPO ESTOFADO SUPERLUXUO-
SO — Tecido coco ralado, todo
vulcaespuma; outro com almofa-
does soltos em couro (Corvín) e
lacarandá, jogo mesinhas c| már-
more egípcio negro, espelho re-
tangular; outro oval dourado, ca-
ma marquesa, arca, arquinha, cô-
moda, jogos mesinhas, mesa re-
donda c| cadeira medalhão. Tudo
em jacarandá, cama casal matai
dourado, arca e mesinhas em de-
capa, stereo Hi-Fi, console doura.
do, adornos, abajures, puff etc.
Tudí. 

"novinho, 
sem uso. Trans-

porte grátis. Rua Ronald Carva-
lho, 275, ap. 302 — Lido. Das B
às 22 horas.
MOVEIS Chipendale sala e quar**.«:tto. Fogão em bom estado. — Av.
Copacabna, 759 ap. 302 — Vendo.

•nf. ç.

TAPETE PERSA - Particular, ven-
do um tapeta "Tabris Yozd",
medindo 3,56x2,64, em perfeito
estado. Preço: NCrS 5 000,00 (cin-
co milhões de cruzeiros velhos).
Telefonar para 48-1549.
TAPETE - Sta. Helena - Vendo
em alto relevo, lindo desenho,
cores clássicas, perfeito estado
conservação, limpo e lavado, ta-
manho 3,50 x 2,50. Preço NCrS
1 000,00. Ver Trav. Tamoio, 7, ap,
310 — Flamengo.
URGENTE mobília sala de estilo,
sofá, 4 lugares, desocupar lugar,
Miguel Lemos, 24 ap. 303. Tralar
Tel. 56-1786. Tudo 250,00.
ÚNICOS NO BRASIL - Vende-se
em ótimo estado 1 sofá grande
o 3 poltronas de Jean Roy.ro (Pa-
ris). Ver Av. Rui Barbosa 664,
ap. 802. Tel.: 45-7525
VENDO sala quarto colonial 100
8 450, radiovitrola da mesa. Av,
Edgard Romero, 601, Madureira
VENDE-SE dormitório completo
ou peças avulsas. Rua Duarte da
Costa 103 — Bento Ribeiro.
VENDE-SE uma mobilia de sala
de jantar de estilo. Informações
polo tel. 47-7526, de 9 is 14
horas.
VENDO luxuoso aparelho crislal
chumbo tcheco 73 peças sem uso
NCrS 2 500,00. Tratar Av. Rai
nha Elizabeth 706 ep. 406. Nãc
tem telefone.

VENDE-SE grupo estofado, veludo
vermelho. Tel. 27-4253, Sr. Mário
VENOEfA-SE pequena sala de
Iantar « conjunto estofado para
living ou escritório, quarto com*
pleto com 2 camas, mesa formi-
ca c| 6 cadeiras, 1 geladeira GE
com pouco uso. Tratar na Av.
Ataulfo de Paiva n. 269, ap. .
602 - Leblon.

VENDE-SE barato motivo da via-
gom: um armário duplex; um
camiseiro conjugado com TV
Philco tridimensional; um sofá
cama em vulcaespuma, mesa
conjugada com bar. — Os mo-
vais são forrados em fórmiplac
côr mármore t. italiano, 1 re-
fresqueira marca Dimal Jat Luxor
nova, 1 baleiro 15 bocas girato-
rias. Ver 2a. a 6a. depois dai 18
horas. Sab.(domingos todo o
dia. Rua Barata Ribeira n. 200
- ap. 910.

Super-Synteko
VITRIFICADORA ARCO-IRIS

ITDA. (AKICADOKS
AUTORIZADOS)

FACILITAMOS
Fone: 29-6851

VENDO um sofá 4 lugares, um
bufê e uma mesa com 4 cadei-
ros s| uso — Av. Ataulfo de
Paiva, 722| 503 - Leblon.
VENDE-SE 1 guarda-roupa de 4
portas marfim, 1 cama morfim
com colchão de molas e 1 pol-
trona de casal, azul — Rua San
ta Clara, 42 ap. 403.
VENDO barato móveis sala jan
tar em jacarandá c| tampoi de
vidro — R. Mercúrio, 1041. Tel
91-1764 - CETEL.
VENDO saio jantar 11 peças bom
estado. — Domingos ferreira-
28 ap. 1202
VENDO urg. hoie, baratíssimo
desoc. lugar, guarda-roupa nw
derno grande; mesa fórmica con*
versivel; 5 cadeiras estof. plást.
escrivaninha — Aristides Espi-
nola, 88 ep. 501 (Leblon).

VENDE-SE tudo de uma casa, mo-
veis, cristais, etc. Ver 2.a, 3.a
4.a, 6.». Matoso 51 sob st. 18,
Praça da Bandeira.
VENDE-SE cristaleira Cr$ 30 000,
bufete 30 000, bar 15 000, guar.
da-roupa 20 000, sumier 30 000,
tel._57-9729.  
VENDE-SE grupo estofado com 1
sofá e 2 poltronas, em per-
feito uso. R. Faranl, 61/204.
Tel.: 46-1872.

VENDE-SE mobilia de sala de
jantar jacarandá maciça, na Rua
Itabaiana, 56,
VENDE-SE grupo estofado em ve
ludo. Rua Itabaiana, 56
VENDE-SE barato sofá-cama Pro-
bel "Belmatic" em ótimas con-
dições - 47-7924.

VENDEM-SE - Armários de sol-
teiro e casado. Mesas, bergére e
azulejos — 27-7006.
VENDE-SE sala de jantor, geladei.
ra, cama cosa!, colchão de molas,
mesinha de cabeceira, uma de
centro, penteadeira e cadeira,
Rua São Luís Gonzaga 614, ap
202 - São Cristóvão.
VENDO sala da jantar, outros
móveis, motivo de viagem, me*
lhores esclarecimentos tel. .
36-1001 - Copacabana.
VENDE-SE uma cama de casal pau
marfim. — Tratar na Rua Santa
Clara, 308, ap. 207. — Copaca
bana.

VENDE-SE conjunto, sala estar
armação de ferro.. Sete poças (so-
fá, 2 poltronas, mesa baixa...).
Ver Av. Heitor Beltrão, 138 -
Tijuca,
VENDE-SE móveis de quarto e
sala completos. Rua Leopoldo, 48
casa 6 *-_Andarai.
VENDO Chipendalo dormitório
de casal, 170, • linda sala ma.
ciça, 65 mil, juntos ou separados
Rua Aristides Lobo n. 128.
VENDE-SE um dormitório em mar-
fim, preço de ocasião. Faz-se ne-
gócio. Rua Ubaldino do Amaral,
47 ap. 101. 

AR REFRIGERADO americano, no-
vo, marca "Gibson", 

grande opor-
tunidade. Preço de ocasião. Ven-
do urgente — Telefone 367948

Wagner.
AR CONDICIONADO Admirai -
360 000 — Vor Min. Vivoiros de
Castro 124(201. 57-5171 - se-
gunda-feira.

VENDE-SE sala da jantar em fór-
mica • caviuna. Rua Conde de
Bonfim, 171 ap. 604.
VENDO móveis de quarto, antigos,
pretos, tipo colonial, com 9 peças.
Base NCr$ 1 000 - Rua Min.
Alfredo Valadão, 35, ap. 312.
VENDE-SE — Móveis claros maci-

?os 
de sala em perfeito estado —-.1% 

100 000 - Rua Santo Ama-
ro, 51 ap. 301.
VENDE-SE -um guarda-roupa e
uma cama de casal de pau mar-
fim em estado de novo, para de-
socupar lugar — Tratar à Rua Ba-
rala Ribeiro, 435 ap. 802.
VENDE-SE barato conjunto, 3 me-
sas de pó de latão, tampo de
mármore, para frente e lado de
sofá. Tel. 25-2148.
VENDE-SE mobília estilo Império,
erri bom estado. Ver e tratar R.
Prof. Antônio Henrique de No-
ronha, 72, ap. 301. São Cristo'
vão, com Sr. Rogério, das 13 is
18 horas — Tolofono 48-3224.
VENDE-SE uma sala Chipendale
Luís XV em ótimo estado. Tra-
tar a ver na Rua Lemos Brito n.o
327 - Quintino - Tel.i 29-9898,
VENDO - Moval - Bar (novo)
com 3 banquetas. Tratar 49-3827,
VENDO ótima sala da jantar com
plata • geladeira Brastemp lm
perador. 38-5145 - 58-1392.
VENDEM-SE móveis usados de sa-
Ia e quarto, de todos os tipos,
• peças avulsa-.. Rua General
Artigas n. 325-D. — Leblon.
VENDE-SE um dormitório rústico,
casal, om ótimo estado, por 90
mil cruzeiros, para desocupar lu
gar. Rua Haddock Lobo, 181.
VENDEM-SE — Móveis avulsos co-
lonial, imbuía e outros, faqueiros
etc. Tratar 26-9288.
VÉNDE-SE por qualquer preço,
um conjunto de móveis de sala
Chipendale, um guarda-roupa e
umo cômoda, a Rua Tuiuti, 75,
São Cristóvão, motivo de mudan-
ça para casa menor.
VENDE-SE p| desocupar espaço,
melhor oferta, móveis sala e quar-
to colonial. Av. Copacabana n.
748. ap. 904. Tel. 57-4896.
VENDEM-SE 2 poltronas, 70 mll
cada — 2 abajures, 80 mll par— cama casal, 60 mil, na Rua
Voluntários da Pátria n. 416 —
302.
VENDE-SE uma sala de jantar
Chipendale, marfim, conjugada. —
Ver na Rua da Estrela, 86, ap.
303.
VENDE-SE da particular para pai
ticular, dois tapetas persas, ur
Super Kirman Extra 3,71x2,82
Lavar Kirman 2,26x1,40. Talafona
45-3074.

PORTASIRTASP-nV
PQRflDUÀ

VENDO - Urgente NCr$ 150,00— Sala de jantar nova cl mesa
redonda, 6 cadeiras e bufê, mo-
tivo de mudança. Tol. 58-8080.
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M0VEIS Jacarandá* DE
-MESA REDONDA ELÁSTICA JAC 168.000

ARCA DE 4 PORTAS, TODA JAC. ..... 218.000
CADEIRA COLONIAL JAC «.OOO
Carro de chá em jacarandá 98.000
Cama Marquesa 70.000
Mesa Holandesa Jac 135.000
Cama casal medalhão laqueada 320.000
Jogo 3 mesinhas, Luís XVI, c/mármore 120.000
Estante jacarandá 105.000
Arca- vitrina jacarandá 420.000
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Vulcapiso
Super-Synteko

Orçamentos sem compromís-
sos. Tel. 49-1333.

SUPER
SYNTEKO
Firma autorizada

pela SYNTEKO S.A.

DDT-FATAL
PINTURAS
CARPINTARIA

(Serviços Gerais)

GELADEIRAS

Raspagem p/ cera

Limpezas

Orçamentos

Tels. 45-4540 - -16-6731'

38-7973 - 36-0808

25-6263 e 30-7834

FOGÕES - AQUECED.
FOGÃO — Alfa, gás de rua, A
bocas, estufa, forno, ostado bom
vendo, 80 000. R. Félix do Cunha
112, casa 13.
FOGÃO Fiesta Cosmopolita. Ven
do um, bom estado. Rua Bora-
Ia Ribeiro, 67, ap. 302. Telefo-
ne 36-1360.
FOGÃO a gás engarrafado, com
2 butljões, estado dc novo. Ver
na Rua Gustavo Riedet n. 87
Encantado.
VENDO fogão 6 bocas, semino-
vo. 100 mil. Conde Bonfim 601

GELAD. - AR CONDIC.
AR CÕNDÍCÍONÃDÕ - Vendem-
•• 2 Admirai, 2 HP, modelo 1965,
stm uso, 220 volts. Ofertas por
•scrtto pira* Ovrente d« Aeropor-
to — Bua, Av. Rio Branco, 251-B.
Nesta.
AR CONDICIONADO - Vende
se Fedders, americano, luxo, es-
tado novo. NCr$ 900. Telefones
47-8687 e 27-7777.

COMPRESSORES selados novos o
recondícionados de l!8, 1|6 e 1
HP de várias marcas aos melho-
res preços da praça. Motores nlò-
tricôs e demais acessórios para
refrigeração. REFRIGERAÇÃO ATE-
NAS LTDA R. do Senado, 289 -
Tel. 32-2655.

RAPtO VITROLA Telefunken mar-
fim com 11 válvulas, 5 alto-fa<
lantes em ótimo estado e funcic-
namento. V. urgento Barata RI*
beiro, 2551301.
RADIOVITROLA de olta-fidelldado,
3 móveis luxuosos, som inígua-
lávet, funcionamento perfeito,
ainda com garantia da fábrica.
Preciso vender urgente te!.: ....
37-7350, _ atendo qualquer hora.
RÁDIOS, gravadores marca Sharp,
vitrolas, fitas gravadoras, Study.

Av. Copacabana, 1 072, loja II
Tel. -47-0467 — Traga_anúncio._

RADIOVITROLA TÉUFÜNKEN -
Operete, stéroo, alemã, vendo
NCr$ 1 200 à vista. Tratar Rua
Cel. Moreira César 322, ap. 502.
Niterói. Tal.: 3-968.

COMPRO 1 geladeira - 1 TV, 1
ar condicionado — Pouca uso —
57-2539.
GELADEIRA Coldspot. 8 pós,
interior em côr, com pouco uso
base 220 mil. R. Sl Francisca
Xavier, 614. Maracanã.
GELADEIRA GE LUXO - Mo-
derna, 8 pí», porta aprov. perf.
func. como nova — Vendo R.
Marquês da Abrantes n. 26 —
ap. 201. 
GELADEIRA G. E., estado de
nova, bom galo, pouco uso, por
265 mll. Av. Democráticos 690-B

Perto da Uranos.
GELADEIRA Kelvinator. Vendo,
Tratar com porteiro. Rua Campos
Sales n.o 81.
GELADEIRA FRIGIDAIRE, 8 pés,
bom estado, gelando 100%, por-
Ia aprov. NCr$ 150,00. - Rua
São Salvador n. 24 ,ap. 302.
GELADEIRA GE americana, 12

Eés, 
superluxo, Duplex. Vendo

arato. R. Raul Pompéia, 152,
ap. 303 — Copacabana.
GELADEIRA KELVINATOR RETIL1-
NEA — 10 pés, rádio a vitrola
GE. Vendo urgento, iuntos ou sc-
parados. Av. Gomes Freire, 7-40,
«p. 902.
GELADEIRAS GE, Brastemp Phil-
co, Coolerator etc. funcionando.
A partir da 120 mil. Av. Gomes
Freire, 176, sala 902.
GELADEIRA GE, Hotpoint, 12 pés
retllinea c| fecho de imã, funcio-
namento perfeito 280 mil. R. Del-
gado de Carvalho 48 — Tijuca.
GELADEIRA Frigidaire Fulurama,
8 pés, gabinete em cores, super
!uxo, moderna meio uso, est. de
nova. Mot. mudança. Barato, Tra-
vessa Guedes 43.
GELADEIRA GE, 12 pós, retllinea,
seminova, na garantia da fábrica,
ótimo funcionamento. Vendo ur-
gente, 380 mil. R. Hilário de Gou-
vaia, 30/303 — Copacabana.
GELADEIRA — Vando uma cornar*
ciai d» 4 portat, am perfeito fun*
cionamento. Rue Bela n.° SOO —
Sá* Cristóvão.

OEIADEIRA GELOMATIC a que.
rosene, embalada. Vando para
desocupar lugar. Av. 28 de Se-
tembro n. 313. - 38-5145 • ..
58-1392.
REFRESQUEIRA - Vendo nova -
NCr$ 400. Rua Santana, 227 —
Sobrado.
VENDE-SE uma geladeira Westin-
ghouse barata. Rua Curuá, 39 ap.
101. Penha.
VENDE-SE uma geladeira Philco,
sem gás, NCr$ 150,00. Rua Pin-
to Teles, 476-F. Campinho.
VENDE-SE uma geladeira GE. —
Rua Aguiar Moreira, 490. — Bon
sucesso.

Ar Condicionado

FRI-AIR
CabmM* i;s Inox. gtrintt-

do 10 «net. Aiiiitíncie técni-
c» direta da «brita. Facilita-
>*. 22-177» - 42-6895 -
30-3024. .

RAD..- FONÓG. - TVs
ÃLTÀ-FIDELIDADE modr67 mó^
vel jacarandá, sem uso, 8. alto-
fantes, nova, stereo, custou 1 380,
Vendo 300 mil. Avenida Copa-
cabana, 1 299-103. Tel. 27-8439.
ALTA FIDELIDADE - Novinha, s|
uso, .som espetacular — Vendo
urgente, 280 000 — Rua Dias
da Rocha, 31, casa 4 — Copaca-
na — Tel. 37-7350 — Qualquer
hora.

Vendem-se equipamentos de Estúdio
e Transmissor usados. Ver na Rua Conde
Pereira Carneiro, 371 — Estrada Vicente de
Carvalho, telefone: 30-8844. (P

ALTA FIDELIDADE, mod. 67, mó-
vel do luxo, mod. pó palito, som
grave, médio e agudo, toda
autom. p.ira 12 discos, urgen*
tlssimo, 220 000, custou 800 OOO.
Ruo Tailor 31, op. 624 (Glória).
COMPRO — 1 televisor, 1 gela.
deira, 1 ar condicionado, pouco
uso — 57-2539.
DIPLOMATA vendo eletrola Tele-
funken estereofônica, 12 alto-fa-
lantes, Flamanle. Telefonar para
27-0760.

TELEVISÃO Standard Electric 23'";
vendo em estado de nova. Rua
Santa Luz 300 - Vista Alegre."TELEVISÃO 

¦ americana, ¦ GE; ven-
de-so uma, 12 polegadas, na em*
balagem. Um gravador japonas. -
Ver à Rua Felipa Camarão, 147,
casa 8. Maracanã.

GRAVADOR - Grundig TK-M, 2
pistas, 1 veloc. Crí 450.000. Na-
tlonal med." 700, cl acessórios, —
Cr$ 650.000. Oferlas. - 48-3704
GRAVADOR ESTÉREO PROFISSIO-
NAL - Pesoa que chega do fora
vende completo, cj 2 caixas de
som. Rua Cândido Benício, 656,
casa 1. — Jacarepaguá.
FITAS PARA GRAVADORES, pro.
ços módicos. Tratar com Sr. Pi-
res, tel. 26-3840.
GRAVADOR SONY TC-102 - Ven.
de-se novo na embalagem NCrS
300,00. Ver na Rua Joaquim Na
buco, 171, ap. 302.
PHILCO novas — na embalagem
— garantidas pela fábrica. Pre-
ços inferiores às liquidações —
Modelos B 118. 119, paraf|ex,
16" e 195 controlo remoto —
Menor preço do Rio — Rua das
Marrecas, 43 - lei. 42-4774.
PROTEJA O SEU TELEVISOR
Comprando Já um Regulador de
Voltagem por NCr$ 35,50. Efi-
ciência comprovada o garantida
por O. F. -Maia Com. e Repre-
sentações — Rua Bento Ribeiro
n. 22 - Centro.

RADIOAMADOR - Venda-s. 1
receptor "HAMMARLUND" mod.-
Io HQ-145 com alto-f,-.!anta se-
parado. NCrS 1 200,00. Ver só a
noite. Rua Maestro Vila Lobos, 1
ap. 801 (em (rente Rua Afonso
P.ns). 
RADIOVITROLA automática esta-
do de nova, urgente, por 85 mii,
Av, dos Democrático» n. 690-B,
perlo da Uranos.
RADIO E VITROLA - Philips, pau
marfim e geladeira, 10 pés, Reti-
lfnea. Vendo, juntos ou separa-
dos. Av. Gomes Freira, 740, èp*
902. Dona Irã.
RADIO PILHAS - Calca Lee, no-
vidades p) presentes cam. v.
mundo, cam. tergal, capas, saias,
blus«t, vestidos. Preços p| revon-
da. Rua México, 45, 2.° andar,
sala 205.

STEREO Telefunken Olivetti por-
tátil importada. Rua Buono de
Paiva, 136 — Méier — Telefone
29-7558.
'SONY" Gravador Stereo 500 cl

2 alto-falantes, 2 microfones. NCrS
1 000,00. Ver J noite. Rua Mau-
tro Vila Lobos, 1 ap. 801 (am
frenta Rua Afonso Pana).
TV Standard Eletric 19 pol. Semi-
nova NCrS 250,00. Tel. 48-8922.
Segunda-feira.
TELEVISÃO moderna, fórmica, es-
tado de nova, perfeita nos 5 ca-
nais, pouco uso, por 185 mll. —
Av. Democráticos n. 690-B, per-
to da Uranos.
TELEVISÃO PHILCO 21, moder-
na, tela Ray-ban, perf. func. 5
canais, 110.° como nova. vendo
mot. viagem — R. Marquês de
Abrantes n. 26, ap. 201.
TELEVISÃO 23 polegadas CrS..
230 OCO. TV 21 polegadas 110."
CrS 230 000. Rua Quiaré, 142 -
Brás de Pina.
TELEVISÃO"21 polegadas. Vendo
urgente, 175 mil. ótima imagem.
Rua Paula Brito n.o 422 ap. 101.
TELEVISÃO 21 p. marfim, c| pé
palito, moderna. Vendo urgentís-
simo - 160 000 - Rua Taylor, 31,
ap. 624 — C\ói\a. _
TRANSMISSORES PORTÁTEIS -
Vendem-se duas estações iguais
e completas de 40 W. aprox. pa-ra funcionarem em 12 volts,
usando dinamotores NCrS 800,00
cada. Orlando, Sla. Luisa, 173-101
— Domingo e segunda. Não tele-
fone.
TELEVISÃO Standard Electric, 23
pnlegadas, pouquíssimo uso. —
Vendo barato. R. Raul Pompéia,
152, sp. 203 - Cop.
TV GE - 21", importada, tipo
Consolefe, cinema nos 5 canais.
175 000, urgente. Clarimundo de
Melo, 371-F, ap. 102.
TELEVISÃO 21" Emerson, fórmi-
ca, perfeito funcionamento, 200
mll. Rua Riachuelo, 148, ap. 805.
TELEVISÃO Philco, Philips, Admi-
ral. Standard Electric, GE o ou-
trás de 18, 21, 23 polegadas, a
parlir de 120 mil, func. Av. Go
mes Freire 176, sala 902.
TELEVISÃO e geladeiras. Agora
só no Ponto Sonoro, a todo pre*
co, desde 100 mil. Rua Mayrink
Veiga, 11, sala 302.
TELEVISÃO a partir de 100 mil.
Invictus, Philco, Phillips etc, per-
feito funcionamento nos 5 canais.
Antena grátis. Rua Mayrink Vei-
ga, 11, sala 302.
TV STANDARD Electric 23", no-
va Magnavision, vendo urgente.
NCrS 360. Rua Voluntários da
Pátria, 371, ap. 406.
TV TELEFUNKEN 23" de 1963,
ótimo estado. — Rua Almirante
Guilhem, 96 - 102. Leblon.
TELEVISÃO Philips 23" - Ima-
gem cinema, automática, novinha,
consolete marfim. Vendo urgente
— Rua Sá Ferreira, 44 ap, 512.
TV GE 23 - Marfim. Vondo em
estado do nova, Cr$ 270 000 —
Rua ¦ Siqueira Campos, 210J603._
TELEVÍSAO Invictus 21" funcio-
nando todos os canais. Preço Cr$
190 000. Vende-se na Rua Esme-
raldino Bandeira, 35 — Estação
Riachuelo.
TV — Técnico especializado em
S. Eletric, conserta qualquer mar-
ca, chamados para CETEL 90-2089
Jtumar.
TELEVISÃO PHILIPS mod. 67, no.
va à vista ou facilitado. R. Ma-
ria Amália, 332. Dna. Aracy.
TV PHILCO 23, mod. 66, nova,
verdadeiro cinema. Custou 870,
vendo por 250. Tel. 26-9364

Super-Synteko
PINTURA EM GERAL

Apllcadores autorizadas. Da-
mos ref. e garantia. Orçamento
sl compromisso em todo o Est.
ds GB. Tel. 49-9592, Facilita-
mos.

A DINHEIRO - Compra I TV
stéra» • uma goladelra. Atend» a
qualquer hor». Tel, 37-1215.
A VISTA — Compre, pags hoje,
1 televisão • 1 geladeira, qual-
quer marca, telefone a qualquer
hora, 36-3652.
ALTA-FIDELIDADE. pick-up Stan
dard Eletric, ano 67, lindo mó-
vel 4 alto-fa lan tei, mais 2 ba-
flínhos Independentes, estrondosa
sonoridade, transfiro garantia,
aceito oferta, levo em casa, faço
qualquer negócio, urgentemente.
fel.: 37-7350.
ATENÇÃO — Compro televisão
do qualquer tipo, stereo • Hi-Fi
— Negócio hoje a vista — Ta-
lefone 57-1596 » geladeira.

TELEVISÃO - Motivo viagem -
Venda-s» Polagir GE, olimo os-
tado, imagem perfeita noa 5 ca-
nais - Tal.: 374)208.
TELEVISÃO GE 12*'. Modelo 67
e faca elétrica GE — Vendo —
Tel. 47-0361.

VENDE-SE conjunto de vitrola,
som magnífico, profissional, este
reo Ampéx, americano, com gra*
vador toca-dlscos, 2 alto-falantes,
microfone, amplificador, 2 pré
ampllficadores etc. Proço 5 000,
Tel. 25-7511.
VENDO gravador stereo Sony
TC-500 completo. Ver Rua Caro-
lina Reidner, 15-A — Cataumbi
VENDE-SE - TV GE 12" Gravador
Sony — Importados. Tel. 36-0766,
VENDO TV Sony 5" cl bateria.
NCrS 600. - 32-1998 ram. 82.
Hor. comercial. Sr. Osvaldo.
VENDO um TV Zenith USA, port.
19", cont. remoto, em estado do
nova, Uma Semp, 23", pouco uso,
cinema nos 5 canais. — Var Av.
Teixeira de Castro, 221, ap. 203
— Bonsucesso.

VITROLA GRUNDIG mod. KS-40O-
WE 0 km. Ver hoie: Rua Gen.
Roca, 891/401.
VENDE-SÉ televisão GÉ america-
na da 16 pol. na embalagem ori-
ginal. Tel. 37-4697.
VENDE-SE televisão GE importa,
da, modelo 66, 12 polegadas -
400 000 - Tratar tel. 46-2734.
WALK-TALK — Transmissor • re-
ceptor de pilhas, longo alcance.
Telefone 54-1339.

(TUBOS
DE

de qualquer tipo^

APRAZ0-SEMF1AD0R1
SEM ENTRADA
Substituímos ern sua casa, -
«m qualquer bairro.

CERTIFICADO ft GARAKT» |
TANO

CQscop
Pr.Horíano,19-sola5?

(CinetàndínJ
TELEFONES:

[32-7320 e 52-0915

VESTUÁRIO
ALUGO 43 vertidos de noiva,
prazo, a partir de 15 mil, e ven-
do 6 de alto luxo, fa;o sob me-
dida. - Tel.: JB-lB^^
BOUTIQUE Versalhes. Aceitam-
se fe|tJos de vestides, camisas,<
blusões. Run Barão do Mesquita,
20, loja, quase esquina da São
Francisco Xavier. 
CASÀCcTdE~>ELÈS - SenTI/so,
comprido, imitação perfeita de
vison. Vende-sa pela metade do
prego de custo. 26-5671.
ENXOVAL o roupas esporte —
Atenção, vendo preços módicos,
noivado desf., e bolsas. Telefone
43-3377, residência. Leda mane-
qújrn A "ENXOVAL 

PARA BEBÊ - Roupf-
nhas finas, bordadas a mão. Pre-
ços convidativos. Rua Aires Sal-
donha 106, ap. 302 — Copaca-
bana.
NOIVA - Vende-se delZeberline
Guipure cauda, manequim 42|44,
Atende-se diariamente das 12 em
diante. Rua Maranhão, 191 —
Carmen.
PERUCAS - Lindos rabos 60cm.
Cab. estrangeiro — Louros -
Castanhos - Pretes - 27-5534,
PERUCAS — Ensino" Implantadas,
entrançadas, rabo de cavalo,
trancas, cilios. Aulas individuais
586323.
PERUCAS — Inteiras, meias, ra*
bos, a partir de 69 mll. Compro
cabelo e confecciono. Av. Copa-
cabana, 300, ap. 202 - 57-1614.
PERUCAS - Nío • chamarii. Va.
nham var para crer. Rabos a-pa-
ruças inteiras, da cabalo natural,
a partir da NCrS 120,00. Facilita-
mos o pagamento. — Atendamos
também aot dominqos. Rua Gan.
Polidoro, 185, ap. 701. Telefone:
46-9732.
PERUCAS SOCIETY - Perucas pa
ra todos os tipos • coras, caba-
los naturais. Venda com entra-
da a NCrS 20 por rais. Ensina a
confecção «compro a produção.
574213, D. ROSA.
PERUCAS inteiras, meia rabos e
chignon, qualquer tamanho, ca.
belos natural, preço nunca vis-
to, facilito pagamento — Tel.
57-4860..  _
RABOS DE CABELOS NATURAIS
— Vend» da 40 atá 1 metro eom
antrada • parte facilitada. Tal
57-4213 — Dona Rosa.
VENDE-SE um vestido de noiva
todo rendado, rebordado com mis-
sangas a pailleté. Manequim 44
ou 46. Dna. Lourdes — Tel.:
47-4881.
VENDE-SE vestido de noiva ma
nequim 44, completo. Preço: Cr$
500 000. (Pag. facilitado). Lins
de Vasconcelos, Rua Cabuçu n.°
92, ap. 308.
VENDE-SE lindo vestido de noiva
manequim 42 ou 44. Tol. ...
49-4240.
VENDE-SE vestido de noivo bor-
dado, com grinalda a buquô,
Tratar 54-3016, D. Sylvia.
VENDO um vestido de noiva de
brocado, cauda longa, n.° 44
ou 46. 320 000. Tel. 38-4464.
VENDO vestido de noiva, cria.ão
Nazareth, manto 5 metros, ma-
nequim 42-44. Tel. 47-0567, Ce-
cilia.
VENDO lindo o moderno vesti-
do de noiva man. 42, p/ 160,00
cruz. novos. Tel. 52-6619.
VESTIDO DE NOIVA - Vende-se
de luxo, baratíssimo. — Telefone
25-9422.

j VENDE-SE vestido d» noiva em
;cetim soda pura, manequim 44.
| Rua do Russel n. 450, ap. 801.

— Flamengo.

Consertos de
televisão?

Cuidado com os curiosos,
aprendizes e intermediários —
Conserto em sua própria re-
sidência, qualquer marca ou
defeito. Atendo todos os dias,
tambím aos domingos e fe-
riados — Só Centro ¦ Zona
Norte. Tel.t 58-2871.

MÁQ. OU APARELHOS
DOMÉST. (Lavar, Passar,
Costurar, Ar etc.)
ATENÇÃO — Consertam-!, má
quinas da costura, colocam-se ma-
sas a gabinetes. Faço reformes,
serviço garantido. Atando a do-
micílio. Tels. 30-1222 e 30-2777,
Sr. Motta. Deixar recados.
BENDIX Economatic automat.
CrS 260 000. Ver Min. Viveiros
da Castro n. 124|201 - 57-5171

segunda-feira.
CASEADOR Singer, último tipo
s| uso, vendo, 100,00. 57-8401
ENCERADEIRA Electrolux nova.
Maquina cotura Husqvarna no-
va, Av. Presidente Antônio Car-
los, 51, ap. 1301. Ver segunda,
feira ès 2 horas.

Às mulheres
elegantes

Venham conhecer nossas be-
lísslmas perucas, de cabelo na-
tural, a partir de NCr$ 120,00.
Facilitamos o pagamento. Aten-
demos também aos domingos.
Rua Gen. Polidoro, 185, ap.
701. — Tel. 46-9732.

ENCERADEIRA ÉLETROLUX, nevi-
nha equipada, escovas e feltros
ainda sem uso. Outra boa est.
do nova. 32 mil. R. Maxwell, 15,
c| 9 — Maracanã,
MAQUINA SINGER - Vendo uma
por Cr$ 160 000. Rua Dona Maria-
na n. 110, ap. 101.
MAQUINA de lavar Hoover, es
tado de nova. Vendo. Av. Prin-
cesa Isabel, 186, ep. 806, 2a.-fei-
ra em diante.
MAQUINA costura americana
Singer, último tipo. Vende-se. —
Telefone 37-7897..
MAQUINA SINGER - Gabinete.
Vende-se urgente, segunda-feira.
Rua Ana Teles n. 893, c/4. Cam-
pinho.
MAQUINA de costura Elna usa
da, vendo. Tel. 42-3905.
MAQUINA costura Singer J. A.,
estado da nova, pouco uso, por
85 mil. Av. Democráticos
690-B, perto da Uranos.
MAQUINA DE LAVAR BENDIX -
Funcionando. NCrS 280,00. Rua
Cônego Tobias, 140 — Méier.
MAQUINA DE LAVAR BENDIX
ECONOMATIC DE LUXO - No
va, totalmente automática, Cr$
450 000 -Tel. 38-3954.
MAQUINA Bendix de luxo, mo-
derna aut. Economáti, modelo 66
sem uso por 320 mil. Av. Demo-
cráticos n. 690-B — Perto da Rua
Uranos.
MAQUINAS Costura enguiçadas
conserto passo portátil, coloco
motores c| garantia domicilio. —
49-8224 a 29-0531. Correia.
MAQUINA costura EÍgin Ultra-
malic, elétrica portátil, lindo es-
fojo. Absolutamente nova. Faz
tudo, borda, prega botão, zig-
zag etc. Vende-se, na Rua Pra-
do Júnior 145—808. Aceito ofer-
tas. Ver de 16 às 18 horas, quin-
ta o segunda-feira
MAQUINA de lavar Bendix
Autom. Func. bem. NCrS 150,00.
Rua Estives Júnior, 70J202 -
Praça São Salvador.
MAQUINA 31-15, Singer, equip
cl motor orig., estado de nova.
Rua Su! Am6rica, 1 737. Bangu.
Tel. 93-0499.
TORGA LAVAR - Em ótimo es.
tado de conservação, baratíssimo.
200,00 novos — Sta. Clara, 192
ap. 501 — Porteiro.

TELEVISÕES de 21" a partir de
130 mil, de 23" a partir de 250
mil, as melhores marcas, cinema
nos 5 canais, garantidas. Rua do
Senado 322. entre Av, Mem de
Sá e Rua Riachuelo.

VENDE-SE umo maquina de la-
var roupa marca Bendix em per-
feito estado motivo viagem. —
Preço CrS 350000. Rua Chaves
Faria n. 338, ap. 101. São Cris-
tóvão.

TVS STANDARD ELECTRIC a Ze.
niih, 23" ¦ 11", luxo, mad. 67.
NCrS 399 novos, garantia d* fá-
brica .Acaito troca, facilito o sal-
do. Tel. 46-5102.
TRANSMISSOR - RECEPTOR -
Transcelver — Solid State
Vendo - fWalko - Talkie) -
Novo - Tel. 47-0431.

CONSERTE HOJE SUA TV. Aten-
demos também aos domingos —
Zona Sul. Consulta grátis paio
tal.t 37-6249. ,

TV 21" americana, um cinema
nos 5 canais. Vendo urgente, 180
mil. R. Hilário de Gouveia, 30/
303 - Copacabana.
VENDO radiovitrola Telefunken
alemS. Stereo-FM com gravador
- NCrS 2 000,00.. TeU 34-5310.)

VENTILADOR de coluna Contact,
5 volocidades. Vendo. — Telefone
52-2323.
VENDEM.SE 3 máquinas da pas
sar com caldeiras a gás da rua ou
óleo ou gás engarrafado. Tratar
na Rua Flávia Farmo n. 503, com
José ou Carlos.

VENDO vestido da noiva, modo-
lo 1967. Facilito pagamento. —
Rua Caetano da Silva, 493, ap.
202.
VESTIDO DE NOIVA - Novo, bor.
dado, 3 m. de capa, man. 46
e uma grinalda em pedras. Parte
da manhã. CrS 80 000.. Rua Ba
rão da Capanema, 353, fundos -
Rio da Prata. Bangu.
VENDE-SE uniforme diplomático,
casaca, fraque, cartola, tudo óti-
ma qualidade, perfeito. A quem
interessar dirigir carta à porta
ria desta jornal sob. o n.°
305165.
VENDE-SE um vestido de noiva
n.o 44, todo em renda o plissa
do comploto, Rua Conselheiro Jo-
bim, 374, C/18 - Cr» 120 000;
Engenho Novo.
VESTIDO DE NOIVA - Manequim
42, todo em cloqué — Vendo por
NCrS 300,00; c| véu, grinalda,
sapato a bouquet — Tel. 48-0892
- R. Conda de Bonfim, 183 ap.
702 — Tijuca.
VENDO vestido a véu da noiva,
artigo francês, bordado am ptdra-
rias - Tel. 47-8198.

0 novo alfaiate
Reforma, vira pelo avesso e

recorta roupas. Aceita fazen-
da para feitio a preços mó'
dicos. — Praça Tiradentes n. 9,
sala 707. Tel. 42-0954.

Ternos usados
Tel.: 22-4435
COMPRO A DOMICÍLIO

Calças,' camisas, sapatos etc.
Pago melhor que qualquer
outro.

Ternos usados
Tel.: 22-5568
COMPRO A DOMICÍLIO

Calças, camisas, sapatos etc.

Pago melhor qua qualquer

outro.

Vestidos
Alta Costura

Madams Izabel. Costureiro
Almeida. Aceita-se feltlos a

partir de vinte cruzeiros no-
vos. Qualquer feitio, inclusive
traje a rigor. Av. N. S. Copva-
cabana, 819, sala 602. Tel.:
29-7539 — Recados.

JÓIAS - RELÓGIOS
BRILHANTE - Compra-se de 5 a
10 Kits. De particular a partícula!— Branco puro. Tratar Dr. Jor-
as. Trav. Ouvidor, 11, 6.°, g.
601, das llh às ISh e das 14h
As 17h:
PATEK PHILIPEr com corrente de
ouro. Perfeito estado t funclo-
namento. Tel.: 57-8465 è noite.
PATECK PHILIPPE de bâlso e c/
corrente todo de platina c/ 196
brilhantes bagetes (peça rara) —
Vendo ou troco por automóvel —
Valor: 4 milhões. Tel. 58-0642
VENDO Jerger Le Coutre, em
ouro e brilhantes. 36-7465. Nina

ÓCULOS - CINE-FOTO

VENDO máquina de costura Vi
gorelli Rsbot luxo, marfim, equi-
pada, nova. CrS 350 000. — Rua
Santa Carolina n. 42, ap. 402 —
Tel. 38-2210 p/f.
VENDE-SE uma máquina de lavar
Bendix Economat, perfoito fun-
cionamento. NCr$ 200,00. Rua
Darke de Matos n. 256-A.
VENDE-SE 1 máquina Singer re-
mando, tipo 29 K 31, reformada,
à vista ou a prazo. Av, Brás de
Pina n_ 468, loja 8.

BINÓCULO - Vendo binóculo
20x50, nâvo, moderno, lente azul,
aumenta 20 vezes. ÓcaiíSo, por
NCrS_220,CO._Tel._47-7151. _
BINÓCULO limpo e conserto C|
perfeição, substituo lentes e Prls-
mai quebradas. Av. Rio Branco,
4, 19.0 an<jar.

MAQUINA POLAROID - Ocasião
— Vende-se com Flash NCrS ....
300,00 - 27-7006.
MINOLTA SR1 com fotôrnetroT
tele 135]2,8 automática, pára-sóis
e filtros. NCrS 650. Fernando. —
46-8386. 
NIKoRTf PHOTOMJC lenta 1,4/50
vendo na embalagem e objetiva;
28mm/3,5 grande angular e 43-
86 icom. Luis 25 9405.
PROJETOR DE SLIDES - America-
no, novo, capacidade 80 slides.
Rua Desembargador Isidro, 150,'
ap._ 108 ¦— Tijuca.
PROJEJOR - Sonoro 16mm v7"
tor. Único não estraga filme -
530 000 - Manuel - 43-2056 -
Rua Pedro Alves, 65-A c| 1 -
Santo Cristo.

Enceradeira, rádio, TV.máquIn*
Oe costura o esciever, llquidili-
cador. ventilador. l!»ros. discos,
projetor d moedas de prata

tel.32-5593

ROLLEYFLEX Tessar 1.3,5, semi-
nova, Cr$ 200 000, c| para-sol.
Rua Manoel Cavanelas, 334. B.
Pina, c[ Amauri.
f RÓCÃ 

~ 
— 

~ 
Recebo: i; Proietor 16

mm, sonoro, modelo recente e
filmador ló mm, 3 lentes cu
Zoom. dou projetor sonoro 8 mm
Eumiq Mark-s com 3 filmes sono-
ros, filmador Lelca (Leifz) autom
Zoom, 8 a 40, ou projetor Sli-
des Roüeiscop últ. mod. a maq.
Rolleiflex lento Planar 2.8. —
Nossa Senhora Copacabana 3Ó3 —
Ap. 902.
VENDO ou troco por projetor
de slides máquina de filmar Ko
dat 8 mm. - 36-5787 e 26-8467

Nova.
VENDO filmador 8 mm Kodac,
por NCrS 100,00. Maquina Fio-
xaret — 6x6 e 35 mm equipada
com parnsol, filtros e lentes de
aproximação — por NCrS 210,00.
Local — Rua Santo Afonso n. 125
ap. C-01 - Tel. 28-5120. Tiiuca,
VENDE-SE — Novoflex, teleobieli-
va, alemã, nova, 400 m|m, F. 5,6
com anéis para Pentax e Nicon.
- Preço NCrS 500,00. Raul. -
27-4470.

DIVERSOS
ATENÇÃO — Vendo urg.nt. sa-
Ia da jantar luxuosa com mesa •
bufete com tampo do cristal •
oito cadeiras estofadas, 230 mil

dormitório Laublsch 100 mil
grupo d* sofi do 4 lugares •

2 poltronas, ICO mil — dormitó-
rio solteiro laquaado, 100 mil —
«stant. de 3 x 2,80 ms, 220 mil

cama do casal c, colchão da
molas, cômoda • 2 mesinhas, 120
mil - berço 50 mil - TV Phil-
co Predicta 300 mil - cama
patente, IS mil - cama beliche
35 mil — armário da 3 portas,
35 mil — biombo, 35 mil ate. -
Av. Princ.sa Isabel n. 386, ca-
sa 16 - ap. 101.
ATENÇÃO - Compro TV, gela
deiras, modernas, HI-FI stereo ¦
pianos. T.l. 57-1596 — Negócio
rápido, hoj* a qualquer hora.
APARELHO Noritake, porcelana
japonesa, 70 pe;as, jantar, café,
cha. Tel. 56-1863.
ASPIRADOR de pó Mistral, per-
feito 45 NCr$ a sofá-cama ca-
sol, plástico, azul, lindo, 50 NCrS
Rua José Linhares. 117, ap. 204
Leblon.
Ã VISTA — Compro, pago hojo,
televisão, geladeira, ar condicio-
nado, miquina favar roupa, sta-
roo ou Hi-Fi. Telefono a qualquer
hora pira 36-3652.
CRISTAIS da Baviera - Diploma-
la que viaja venda 52 copos
brancos, com pé — 300 000
Tel.: 46-7299.
DOIS guarda-roupa pequenos e
um de cozinha. Tel. 25-4333.
FINA sala da jantar Renascença
entalhada à mão; armários de
copa; TV 21" console marfim)
cofre inteiriço; armações para
toldos, etc. Vende-se barato. R.
Silva Guimarães, 33.

LANCHA — Vando, tipo automó-
vel, direção americana, 4,30 de
comprimento. Ver com JAIR na
rampa do Club Regatas Guana-
bara, ou 31-2972, com MARIO.

FAQUEIRO - Vendo, prata Fra-
calanza, sem uso estilo marajoa-
ra, 136 poças completo. NCr$ ..
500,00. Ver Trav. «Tamoio, 7,
ap. 310 — Flamengo.
FAMÍLIA qua se retira vende tu-
do qua compõem seu apartamen-
to. Ver na Rua Artur Araripe
n. 1, ap, 301 - Gávea.
FAMÍLIA qua se retira vende p.
Ia l melhor oferta todos os mó-
veis, aparelhos elétricos, samovar
antigo, aitatuatai • vários ou*
tros obj.ioi - Ver • tratar na
Rua Redentor n. 60 — Ipanema
próximo da Praça N. S. da
Paz.
FAMÍLIA quo se muda para o ex-
terior vende. Aparelhos eletro do-
mestiços, louça, 2 aparelhos te-
lefônicos, grande variedade de
miudezas o utensílios domésticos,
máquina fotográfica, progetor do
Slides, Enciclopédia Britânica etc.
Av. N. S. de Copacabana, 1 334
ap 702.
FAMÍLIA americana deixando o
Brasil vende: serviço de pores-
lana Noritake, com 93 peças; ta-
pâte de lã, bege, com protetor
de borracha, 4x5 aprox.; máquina
de coser Singer, com diversos
apetrechos a mesa própria; má*
quina do escrever, portátil, Un
derwood-Corona; projetor de sli-
des; mobília da quarto, abajur de
pó, miscelânea. Rua Nina Rodri-
gues, 93, Jardim Botânico. Sába-
do o domingo das 9 às 17 horas.
Telefone 46-7286.
FAMÍLIA americana da partida do
Brasil vende camas, TV, toca-dis*
cos portátil, panelas, pratos etc.
Rua Dias Ferreira 25, ap. 602.
Ver sábado o domingo das 10 às
17 horas.
MÓVEIS — Vendem-se, em bom
estado. 1 sofá-cama, 1 mesa con-
sole da marfim e 1 radiovitrola
Philips. Ver Rua Maidomado 81,
2.o andar. Ribeira. Tel. Cetel;
96-0184.
MILITAR TRANSFERIDO - Vendo:
TV Telefunken, 23"; rádio, Dau-
phlne, quarto casal e solteiro,
marfim e Caviuna, fogão, 4 bô-
cas; estofados, geladeira e má-
quina lavar etc. Rua Apeiba, 454

Colégio.
OPORTUNIDADE. Vendo, motivo
viagem, melhor oferta, geladeira
Gelomatlc, dormitório completo,
TV, arca, sofá-cama, mesa con
console fórmica, com cadeiras. -
Atendo das 9 is 12 e 14 às 20
horas, sábado e domingo. Dois
de Dezembro, 137, ap. 407, 2.°
bloco.
VENDEM-SE móveis da sala em
marfim o caviúno; um sofá, um
rádio de mesa, um aspirador, uma
fórmica c| 4 cadeiras. Tratar Rua
Bandeira de Gouveia, 125-202. —
Riachuelo.
VENDE-SE mobília criança meia
grade, fabricação Gelli, fogão
Cosmopolita/ armários de aço.
Tel.: 37-3536.
VENDEM-SE máq. lavar, saiadei-
ra, aspirador, televisão e encera-
deira. R. Quito, 39B-201-F (esq.
Conde Agro longo).
VENDE-SE TV americana, GE, de
17" (usada), máquina fotográfica
alemã, Confina ll-A, -35 mm a
projetor de slides manual. — Tel.
23-0551 ou 43-6848 - Sr. Ary.
VENDO cortinas seda o renda da
Muará o brocado novas. Um aspi-
rador Arno o 3 tapetei orientais
perfeitos. Tel. 25-4967.
VENDE-SE um conjunto da mir-
moro o metal, ótimas condições.
Rua Cindida Mendes 164, ap. 403,
a partir da» 12 horas. Gloria.
VENDO moveis sala, quarto, ma-
quina Singer o mais utensílios —
Alfaiate — Rua Montenegro n.
101 

'— 
Ipanema.

VENDÊ-SE geladeira comercial, 6
portas, para desocupar lugar, ur-
gente, 500 00. Visconde Figuoi
redo 4-B — Tijuca.
VENDEM-SE, ótimo estado, uma
estante-secretária-bar, toca-dlscos,
vitrola stéroo portátil, quadros a
óleo europeus. R. Gustavo Sam-
paio, 257, ap. 1 005.
VENDE-SE por motivo, de mu-
dança, mobilia quarto para ca-
sal, lanternas da ferro antigas
para decorador, maquina de cos-
tura Gritzner, com motor, cama
beliche. Telefones: 45-1302 —
26-9518.
VENDO umo maquina Singer c]
motor, uma poltrona-oama o uma
cristaleira — Ver e tratar na
Rua João Lira 32 ap. 113 -
Bloco 4. ¦— Leblon
VENDEU-SE uma estante e uma
televisão G.E. — Rua Barão de
Jaguáribe 355 -- Ipanema.-
VENDO poltronas, abajur, OJ-
pírador do pó, bateria, tapete,
rádio, mesa centro, puff. R. Ba-
cairis 202J2Ú3 - Jacarepaguá.

FILMADOR CROWN - B mm. -
Zoom. Novo. Vendo. Rua De
sembargador isldro, 150 ap. 10B
— Tijuca. ^^
HASSELBLAD, ALPA, SINAR CS-
meras. Ampiiadores Durst. Filma-
dores, projetores de 8-lómm Pail-
lard Bolex. Repr. exclusivo. Av.
Franklin Roosevelt, 39, s| 1 406.
Tal.s 52-0100.

ANTIGÜIDADES
Moedas

Te!.: 36-1219
Compro antigüidades. Tape-

tes, porcelana, biscuit, móveis,
cristais, prataria « piano.

Compro tudo
32-1843 - Santos

TV, máq. escrever, rádio,
ventiladores, bicicletas, açor-
deão, louças, cristais, prataria,
jóias, tapâtes, roupas usadas.

Compram-se
antigüidades

Moedas, prata, bronzes, por-
cetanas, cristais, tapetes ele. —
Amaury — 46-4309.

vi*li:M'f':$}\.'-']*-tf,'"'¦"-" ¦ ¦ iV-^-í»
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PULGAS -etc. ;

O ¦ -Nlò:;teffí'cheiro^

Certificado,! de' garantia;

¦v^LA.FEr'/
«,rTELi; 36-0949

:r-/(lriic. na FJvi.F. 47/66.

Esportes e Embarcações
BARCOS E LANCHAS

BARCO Classe Pingüim — Equi
pado com vela da Dacron cj nu-
meral internacional, em ótimo es-
tado. Vendo urgente. Ver no Clu-
be dos Caiçaras. Tratar pelo te-
lefone 47-7670 ou 52-0087 com
Aldo.

BARCO A REMO - 4 lugares,
CrS 180 000. Ver Trav. Wadih
Cúri, 10, ap. 209 - Niterói
Tel. 58-3173 - Rio.

BARCO/MOTOR - 10 HP, John-
son, branco, excelente. Casco ce
dro- 4,20x1,40. NCrS 1 350. Ver
C. R. S. Cristóvão. Estr. Ramos—
Galeão. Tel.: 48-3452.

BARCO A VELA - Vende-se, da
classe "Hagen-Sharpfe". O mais
lindo do clube, 6,50m do conv
primento, todo equipado, NCr$
900,00. Tel. 29-1910, c| o Sr.
Gustavo.

BARCO Columbia, vendo, estado
novo. 600 mil. 38-1477, urgente.

COMPRADORES DE BANANAS -
(Itacurussâ, Mangaratiba, Angra
dos Rais • Parati). Vendo ótimo
bareo para bananas com motor
diase! {capacidade 250 dúzias). —
Tratar a var am Angra dos Reis.
Rua Com-Srcio, 300. Tel. 11.

GUANABARA - Vendo veleiro,
cabina 7,20m, em perfeito es-
lado. NCrS 3 500. Ver Barco n.°
77, "Bomtempo" no I. C. Jar-
dim Guanabara.

EMBARCAÇÃO para pasca ou tu-
rismo. Popa de leque. Casco, s|
uso, comp. 8,50 m, larg. 2,30
com cabina. Base 1 500. Ver na
Pedra de Guaratiba, Ponta Gros-
sa, com Dona Cora.

LANCHA — 24 pés, 2 motores
Crisfcraft 100 H. P., sanitário, pia
etc. 16 milh. vista. 36-3590.

LANCHA — Vendo ótima para
passeios, esportes ou pescarias,
está tudo em bom estado, motor
de centro, 95 HP. Ver: Carioca
lale Club. Av. Brasil n. 9 000, c|
o -Sr. Lufs ou Daniel.

LANCHA — Vendo a pessoa al-
tamente idônea sem ontrada lan-
cha de nome Intrusa casco trin-
cado Columbia, 21 pés sem cab!-
ne, motor centro Criscraf» 1B5HP
tratar Marcos tel. 22-1333 ou Ce-
tel 96-1006. Ver I. C. Jardim
Guanabara,

LANCHA HIDRO-V - Johnson, 40
HP, vaga no C. R. Guanabara.
Reboque da estrada. Financio.
46-0237.

LANCHA — Vendo ou Iroco por
carro 21 pés, convés duplo, toda
nova cabina fechada cj banheiro.
Geladeira pia etc. Motor Penta
BB-70 — 1 C. Ramos c| Antônio
ou 45-3B35 c| Orlando — Aceito
ofertas.

LANCHA — Compensado lOnim
proa fechada volante, geladeira.
Final reforma late Club Ramos —
R. Gérson Ferreira — Sr. Cruz.

LANCHA Hydro-V, pouco uso,
4,70 x 1,80, bancos estofados,
atapetada, capota, toda equipa-
da, 8 passageiros, puxa 2 es-
quis, motor "Johnson" 35 HP,
otimo funcionamento, facilito. —
Tels.: 48-8460 ou 46-1111, Hélio.

SHARP — Só aproveita cavernas,
mastro, carreta. Desocupar vaga,
M/oferta. I.C.R. Cruz. R. Gér-
son Ferreira n. 5.

VENDO - lancha casco Hidro-V,
17 pés, motor Aero-Willys, marí-
timo 90 HP. Novo, equipada com
farol, carreta, coberta, estofamen-
to e demais acessórios. Preço: 8
milhões. Aceito oferta. 34-1085
com Raposo.

VENDE-SE uma lancha motor
Johnson 25 HP — Bom preço.
Magalhães - 30-2752.

VENDE-SE lancha 21 pés, com
cabina, geladeira, pia WC, mo-
tor Ford, reversão hidráulica —
Base NCrS 12 000,00. Vor e tra-
tar com Sr. Jorge — Rua Pinto
Auboin, 358. Tel.i 960394.

VENDE-SE barco 5,50 m. com.
motor centro. Albim, 10 HP. Te-
lefone 56-1207.

VENDE-SE lancha. 24 pés, Car-
brasmar, cl 2 motores Fenta, fór-
ça 70 HP cada, excelente esta-
do conservação. Informações ti o
Sr. Salvador, 31-5820, R. 342-340
a partir da segunda-feira.

VENDO lancha, casco americano,
motor 35 HP, preço dois mil cru-
zeiros novos. Informações Estrada
Jequiá 272, ap. 102. Sr. Solo.
Ilha do Governador.

MOTORES E EQUIP.
MARÍTIMO

JONHNSON 40 HP, ainda na em-
balagem original. Preço 2 500.00
— Rua Tenente Arantes Filho 79,
transversal Estrada da Gávea.

LANCHA - Vendo motor 50 HP,
centro, com cabina, 18 pés. CrS
3 700, somente à vista. Telefona
47-5637.

MOTOR DE POPA Johnson 50HP
todo rovisado • pintado — Var «
tratar na Rua Visconde Silva, 603
fundos — A partir do 2a.-fe!ra.

MOTOR DE POPA - Johnson 2B
HP, na embalagem, junto com vo-
lante, gualdropes, mudança ra-
mota, etc. Tel. 27-5985.

CAÇA E PESCA

ESPINGARDA calibre 22, CZ, em
estado de nova, com luneta. —
Vondo à vista ou facilito parte.
Rua Coronel Audomaro Costa n.
110, 96. Tel. 43-6805, Sr. Moa-
cyr, segunda-feira.

ESPINGARDA com (2) dois canos
trochado. Vendo CrS 200 000
do cães. Rua D. Delfina, 74, cl
I - 38-6864.

ESPINGARDA caça Pypar Bayard
belga, 2 canos extraí, automat.
cal. 12, mocha, alto gabarito.;
NCr$ 600,00 - 49-8224. Correia.:

GRANDE OFERTA - Novíssima
Luneta Meopta 3x carabina CZ,
mod. 2, 700 mll. 58-5686.

VENDE-SE um arrastão novo todo
do Nylon 40x6m — Tratar Rua
Santa Clara, 85 com Sr. Luiz.

APAR. DE GINÁSTICA

MASSAGEM - Vendo aparelho
elétrico, americano, novo — NCr$
100,00. 42-6050 - r. 11. João
Viana, a partir de 2a.-feira.

MATERIAL DE ESPORTE

VENDE-SE iôgo do golf completo,
Wilson (13 tacos). 160 mil cruiei-
ros. - Tel. 26-4916.

DIVERSOS

VENDE-SE babá salva-vidas p/ 6
pessoas a 1 canico Ascot c/3m
da compr. Tratar 27-0418.

ANIMAIS E
AGRICULTURA

ANIMAIS

ABELHAS — Vendemos colmeias
povoadas ou> núcleos a rainhas
caucaslanas importadas. Apiérios
Marajoara. — Engenheiro Pedrei-

- E. do Rio.

CANICHE - Vendo machos • fé-
mea pretos. Tel. -47-6707.

COELHOS — Fornecemos reprodu
tores da raça Chinchllz gigante -
Entregamos também abatidos pa-
ra restaurante. Rua Sanatório,
329 — Cascadura.

CUNICULTURA Santa Terezinha -
Coelhos Gigante Branco, Gigante
negro — Angorá Gigante Flandes,
Aiul Viena, Amarelo Borgonha,
Chimxila, Borboleta para corle —
reprodução o laboratórios. Granja
Sta. Terezinha - Parada Angéli-
ca - E. Rio. Tel. P. Angélica 2

Peles Cortidas.

MICOS — Mansos a do estimação,
só a quem ficar c| o casal e
seu viveiro, 100 mil. Rua Ba-
rão da Torre 133-302.

MINIATURA Pinscher, filhotes de
campeões c| pedigree. Vendem-
se. Canil Graiaú — 'GB — Rua
Prof. Valadares, 55. Tel. 38-5395.

MINI-PINSCHER c/ pedigree. Tel.
25-8353.

PEQUINES - Casal. Vende-se
Rua Pinto Guedes 142 — Muda.

PEQUINES legitimo, vendo lin-
dos filhotes, quarenta o trinta mil.
Ver 8 is 12. Rua João Rego 89,
casa III — Olaria.

POODLE-TOY - Vendo filhotes
fêmeas com pedigree — Telefo-
ne 47-4907.

VENDEM-SE filhotes da Pequinês.
49-2624.

VENDE-SE cadelinha Fox 60 dias
rateira. Rua Dr. Garnier n.° 715
tel. 34-8935.

VENDEM-SE filhotes Pastor Ale
mão ia vacinados — Rua Araguaia
n. 1 350 — Freguesia — Jacaré
pagua.

VACAS cl crias; novilhas amo
iadas HPB — PC a (1) um touro.
Alta seleção em tipo o leite -
Tels. 43-4028 - 47-7413 - Souza.

AVES E OVOS

ATENÇÃO — Canários Rollers, to-
das as cores. Rua Senhor de Ma-
tosinhos 27. Tal. 22-2648 todos
os dias até liquidar. Preço bara
to.

TRATORES E IMPLEM.
AGRÍCOLAS

Terraplenagem
vendo

Escavadeira 22-B c| «howel,
moto Scraper DW-10, loader*
Euclyd 9-BV, tratore» D-7
3-T, HD-20, D-8 2-U, D-4, 7-U,
D6 8-U, basculantes Ford
F-600, camionete» Ford • Che-
vrolet, cavalo o carreta rebai-
xada, caçambas Dempster p|
pedreiras, tanques para água,
rosários, roletes, guinchos etc
TD-18. Ver • tratar 1 Rua Be-
lém, 160 — Realengo km 30
Av. Brasil.

EQUIPAMENTOS PARA.
SÍTIOS E GRANJAS

PARA GALINHEIROS - 20 con.
juntos da 5 ninhos cada, como-
douros oxtarnot da folha • ma-
deira, 30 bebedouros cimento
Etarnit, vendem-s* barato — Var
Granja Belvedere (io lado Hotel
Boa Esperança). Mendes. I. Rio.

VENDE-SE chocadeira elétrica com
capacidade para 6 000 ovos. Te-
lefone 22-7944 ou 22-9951, 

"Sr.

Mário.

AVES — Faisões prateados e dou
rados, pavões, araras, particular
vende. - 48-3429.

VENDEM-SE ótimos pássaros can-
tadores, Tel. 57-2660.

AGINCIAS DE CLASSIFICADOS:
CENTRO (Rodoviária - Eitação Ro-
doviária Novo Rio, 2.° and., lo|a
205 a São Boria - Av. Rio Bran-
co, 277 - loja E - Edif. São
Boria); ZONA SUL (Botafogo -
Praia de Botafogo, 400 — SEARS;
Copacabana — Av. N. S.* da Co-
pacabana, 610 — Galeria Ritz; Fia»
mango — Rua Marquês de Abran*
les, 26 -a loia E; Posto S - Av.
N. S.» de Copacabana, 1 100 -
loja E); ZONA NORTE (Cascadura

Av. Suburbana, 10 136 — Largo
de Cascadura; Madureira — Estrada
do Portela, 29 — lo|a E; Mii»

Rua Dias da Cruz, 74 — loja
S. Ponha — Rua Plínio de Olivei-
ra, 44 - loja M; São Cristóvão —
Rua São Lu!» Gonzaga, 156 — l.°
andar; Tiiuca — Rua General Roca.
801 - loja R; ESTADO DO RIO
IDuqu. d. Caxias — Rua José ds
Alvarenga, 379; N 11 • r ó 1,- Av.
Amaral Peixoto, 195 - grupo 204;
Nova Iguaçu — Av. Governador
Amaral Peixoto, 34 - loia 12). .



10 — 1." Cad., CLASSIFICADOS, Jornol do Drasil, domingo, 5, • 2.°foir», í-3-67

S PROFISSIONAIS DE ESCRITÓRIO

DOMÉSTICOS

AMAS, ARRUMADEIRAS
E COPEIRAS

P50CURA.SE empreenda d_rr.é--'jCOZIK.:EiRA — S.nh_ro õphrmuí-i
Ücj, preferência portuguesa pa* ta pfótfca. paga-iô bem. — Rua
ra lodo serviço. TrOs p.__o_;,i Bolívar, 14 ,_p. I 201.

bcí™- 
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2*?fí*fvp-'«ia AUX. OE 
' 
ESCRITÓRIO ^R^SÃFÀ—R—c¥.S7_—PiSSrJi?. ,VS !_^vIpisjeM, trivial lino, reier.ncia:. multa prítica serviços gerais.

° EMPREGOS
|RECEPCICNISTAS
ITELEFONISTAS

ATENÇÃO - Emp. doméstico ?
Ag." Mota tem as melhores com
documentos o ref. Av. Copacaba-
na, 610, s|loja, 205. 37-5533.
ARRUMADEIRA - Para casal. Exi-
gem-se boas referências. Gustavo
síí?Paio, 391 op. 801. — leme.
ARRUMADEIRA - Precisa-se mô
ça porlugutka. Pedem-se refe-
rências. Ord.' Cr$ 85 OCO para
começar. Tels. 47-6863 o -7-3057.
ARRUMADEIRA - Precisa-se, ida'-
do até 26 anos, para zelar ap.
cio uma pessoa. Tel. 45-1323.
AR'RÜMADEipA.;psra.todo» servi-
Ço 3 pessoas, não precisa còzt-
nhar. Av. Princesa Isabel, 186 ap.
1103.
ARRUMADEIRA-COPEIRA - Fino
traio — Rua Gustavo Sampaio,
639-401. Paga-se'bem. Exigem-
ae referências. Tratar a partir de
segunda-feira.
ARRUMADEIRA — Precisa-se .uma
de boa aparência, educada, sem
compromisso, sabendo ler e pas-
snr bem a ferro. 70 mil. — Rua
Eng. Pena Chaves, 128. Telefone
46-5I99. _
AGENCIA Rlachü-lò 

"terii 
cop.-

arrum., babás, cozinheiras etc.
Com documentos e informações.
Tel. 32-058.1, 32-5556. •

Almirante Guilhem
aparta manto 401
Soinen^e__òs segundas-fc
PREC 5A.__>E dê

... }'>5 T Rua RaÀwh Fu,
COZINHEIRA

109 - Urca.
-'RECEPCIONISTA - Estudante uni

_JAUXILIAR DS ESCRITÓRIO, (mô-
!180.OCO. Solt. - Av. Rio Branco.LverS.; 20 anos, falando a!

151, slloia, si 09.
_ . aieniòo,

jótti.o apres. procura escrit., bom

EMPREGADA - Precisa-se, branco,.
p| peq. família. Não cozinhi. - • uma cozinheira. Tratar na Rua
Bom trato, folcas dom.' Ordenada!Cocia|__, 137 - leblon.
70/80. - Rua Ancliieta, 21, ap.! PPíCISA-SE empregada com do'
2Ô3. i teme.  

j cumentos ou referências para todo
EMPREGADA — Precisa-se para s"v,ií° ""' e 2 crianças ein
casal, tode serviço menos lavar e L™ «colar. Base CrJ 80 000 -
passar. Ordenado 7ü mil. Exigem-" SV» ^'ilj^J?* 

Esplnoia, 59|10l -
se referências. — Rua Desombar-fJPi* 27-J/83.
Sl-dor Alfredo Russel, 205, ap.
102:
EMPREGADA - Todo iervlço, pãT-
soa só. Cr$ 40.000. Tcl. 50-.7.5.

Precisa*!* com1 r.a) — Precisa-so que saiba es- ,..
. , Fsrátlca < referências. Rea Coma. crever a inéquina e tenha boo le- DATILÓGRAFAS: 1 ótima corres': ainoicnte a partir 14 h., receocio-

'' ¦''¦•'¦¦-i-iroigi Basto» 390 (Vila Isab.l). |tra para trabalhar èm Benfica -Ipcndente p |BotáfoBC c|- pr_tica,lnis,J' oMIlí Centro ou Flamengo

EMPREGADA ¦ Precii..-;.e de uma

PRECISA-SE empresada para todo
serviço. Rua das Laranjeiras n.
553,_ap. 705.
PRECISA-SE de uma empregada,
educada, para arrumar e ajudar

para todo o serviço dc três pei-iem ww laves Paga-se bem.
soas c morar no emprego - Ru_|I,!'í.r ra Rua Ministro Viveiros
São Francisco Xavier, 903, eu. "<¦ Castro, 43, ap. 401 - Copa-
202. | crbana.

PRÕCURA-SE empresada tõdõEMPREGADA ci referências pl
caiai, 60 mil. General Artigas,
436'206.
EMPREGADA - . rôcurã-se uma
moça para ajudar em todos os
serviços de uma família de 4
pessoas e que durma no emprego
na Av. Paulo de Frontin, 273.

AGÊNCIA FLORES - Oferece ãr-
rumad., babás, copeires, coi.
forno fogão. T. fino variado; fa*
xinelròs, lavad. etc. Rua V, da
Pátrio, 31, ap. 501. Tel. 46-1268.
BABA — Precisa-se garota de 9 a
13 ánes. Rua Barão de Ubá, 287,
térreo. — Hadock lobo.
B/^BA-ARRUMADEIRA - Precisa-se,
qüe more perto, com referências
e que não durma no emprego.
Cr$ 40 000.- R. Laranieiras, 417
-804.

BABÁ — Precisa-se com expe
riência e referências, para cuidar
de menino de 2 anos. — Rua
.Voluntários da Pátria, 305, op.
504, l.o bloco.
BABÁ — Moça de boa aparência,
prálica e respons., pj cuidar 2
meninas. 80 mil ou mais a com-
binar. — Toneleros, 236, op. 301.
Tratar seg.-felra,
BABÁ — Precisa-se com prática,
paqa-se bem. Tratar na Rua Al-
mirante Tamandaré, 50 ap. 502
•~:_Hamgnçio.
BABÁ — Com pratica e referên
cia, inicia! 70 mil, na Rua Co-
méndador Martineli, 173, ap. 204
- Grajeú - Tels: 58-6356 t
58.5710.
BABÁ — Precisa-se de pessoa ex^
periente, capaz, educada, de óti'
ina saúde e aparência para os
serviços de babá — Referências
de empregos anteriores de 2 anos
no mínimo — Paga-se muito bem,
Tratar, na Rua Paula Freitas, 16,
apt, 1001 — Copacabana.

EMPREGADA - Preclsa-s., Ipan.
mi. Que saiba cozinhar bem e
àirumar. Dotma no emprego. Pa-
oo multo bem. Rua Visconde de
Pjr aja, 221, ap. 404. Traja ref.-
rências. .._. * .
EMPREOADA" DÒMESTICA~~-> »
quena família «str.int.eira, de três
pessoas adultas, precisa de uma,
corn boa aparência, para todo
serviço donjesticò, <tue saiba co*
itnhar • durma no emprego. —
Tratar na Rua Timóteo da Cos-
ta, 43, C-01 — leblon, esquina da
Rua Vise?nda de Albuquerque. —
Tel. 47-0248, Paga-s» b.m. ! —
Exigem-so i cUrí*nci_.s.
ÊÃÍPRÈGADÃ — Precisa-se para to-
do serviço — Exigem-se carteira e
referências — Rua Figueiredo Ma-
galhães, 248, ap. 1101.
EMPREGADA _- Paga-se bem. Pe-
dem-se referências. Rua SaoICie-
mente 45, ap. 703, próximo d*
Praia de Botafogo.
EMPREGADA para todo serviço,
precisa-se para pequena família
estrangeira. Exigem-se referências
— Dorme no emprego. Rua Minis-
tro Viveiros de Castro, 122, ap. campo em Miguel Pereira no Es-

serviço. Cozinha bem. Referên*
cias; Leblon - Tel.i 47-2482.
PRECISÃ-SE na Ã\is3ão Evarige-
lica domésticas práticas. Garan.
limos carteira assinada, ótimo:
celários e tòctós 03 vantagens so-
ci.is. R. Santana, 98, l.u.
PRECISA-SE arrumadeira — Paga*
sé-bem. Tel. 27-4081.

COZINH. E DOCEIRAS

DIVERSOS

.. . pritica,. ,
COZINHEIRA -Trivial'fino, lodo-,1/'. ar 5». Ruo Coü,:> d5 M_ç;_- 200.000; outra pi cont., pj P...I .'•_. *3-33|9.
serviço casa casal, dormindo nolihae;' J.3A?,-, com ° Sr- Armando Mauí .pratica. 180. - Av. Rio
emprego. Paga-se bem, exigindo- Sií-___™_2S; |Branco, 151, «|lo|a,_jj_09.
se referências. Rua Almirante Sal- ACADÊMICO DIREITO — Pa5 DATILÓGRAFAS em Inglês ê 1
giido, 158 — Laranjeiras. Tel.: escritório de advocacia, nõo é em Português. Precisa-se cj boa
25-7982. ______ naesisirlo prática forense. Rua|_parência c desembaraço. Rua da
COZINHEIRA - Precisa-se 

"com1 Alc;'"'0

prática. Rua Icatu, 40 (fim Rua,
S. Clemente) - 46-5749.  

AUXILIAR ÜE ESCRITÓRIO
EMPREGADA p-rã~cõ_iniiar e íi.
var pequenos peças de roupa pre-
cisa-se com documentos. Apre-
sentar amanhã dia 6-3. Rua Aí-i'0'.?'-""<¦¦' « T'_r-5«- P.H.T. paofn8bara;

McÇAS - Precisa-se de 3 assii-,BARBEIRO
tentes dô relações públicas pnra
Contratos externos de publicidade.
Desembaraçada s ccm bca opre^
tentaçSò. — Tratar nit Rua General
Dionísio, 63 — Boiafogo, com o
Sr* Enio,

OFICIAL reformado clejeja qual-
quer ocupação rendosa e do boas
perspectivas para o futuro, in-
clusive implicando em viagens.
Habilitações! Homem culto falan-

Precisa-se co,n|"'^'uü $t?^!íÍ.W, »"loJ£__-_í_--__!___:
,1 709 - Telefone 52-1924. ;DATILOGRA.A Precisa-se cen

CONTATOS - Agência de publi-!0.3 lnP'ês, francês e com conhe
cidade precisa do profissionais ,je|Cimentos de italiano e espanhol,
alto gabarito. Tratar tel. ^3-5303ipc!EV'" a Pr'íliCl1 de cliroçãc

Das 9_àsJ2_horr:s.
EXPEDIDOR - 

"importante" 
indús

relações humanas, sabendo ba*
ter _a máquina e possuindo con

AGENCIA MOTA tem as melho-
res diaris.tas, cozinheiras, faxinei-
ras, lavacJcirns e, passadeiras. —
Tel. 37-5533, com documentos.
A" 

"ÃGÊNCiÃ^iãchüêítr^em" "cozi-

nheiras, Cop.-arrum. babás ¦ etc.
Cont doc. e informações. Telefo-
nm 32-5556, 32-0584. .
BOA COZINHEIRA - Pago NCrí
80,00 por boa 

"cozinheira ¦ para
todo serviço: cozinhar, fazer com
pras, lavar na maquina, passar
encerar, arrumar. Apartamento
grande com' 3 adultos — Exijo
boas referencias e dormir no
emprego — Rua Condo Bonfim

412 - ap. 604.

foi rante'?Tamati d aré>50 s apto ;N 602;
EMP REGADA para cozinlia? trivial
simples, precisa-se com documen-
to ou referencia. Ordenado Crí
40.000. - Ruo Filgueiras Lima, 84,
ap. 102. - Riachuelo.
EMPREGADA -"- Para casai"'com

AUXILIAR ÜE ESCRITÓRIO -Pre; prática e ncções gerais de es- fí^JS N 
ln,eorlilr"e in .^ftducão práp> _" ÒirtS7và, po -'

ciso de um com bastante prática critório, para horário de 12 _s Lr a ' =,c0=5"" 
,do-pe=soa . »P>'1'«-. Mrfa deste Jornal sob o númerode serviços iunto ns repartições! 18 horas. Tratar 2a.-feira de 10 fj P"" 

''"¦" scç':1 ™ eKpedlçao, 321810.
no Estedo di Guanai-.aro. Exiio i às 13 hcr.v na Rua Alcindo Gua-'.1 de "^"'V 0,6,35 «nos. Tra-!  
rcíor_nci_s e fiança. Quem ..So nab.N 15 - 2.o j t_r na Rua General Gustavo Cor-IPRECISA-SE de aux. de estoque.

Alcindo Guar, lar-na.RUa GeneralGustavo Co.-ÍPRECISA-SE de aux. ¦:„: .st.q,,c.
estiver nas ccndicíes exigidas élSj-.r.SS-r'". t~ .—ii.  -d-^r?_?i_™'f-_Í'--____Be-__'<:!: Jtator R. Piaui, 138. Sr. Paz.

jços de st^ncil e eficiência COfn-[|Ugr
provada. Favor não se apresentarão-zSr

..•quem não estaia devidamente! r.rt,..-,-—r—
Pre-1capacitado - Av. Pres. Vargas,(MENOR ate 15 anos pl escrit.

15.0 andar, sala 1506 _!Preciso Trav. do Paço, 23/311
AUXILIAR de escritório
cisa-se com olquma pratica de!529  .,.,,„ lk,u _. ,.., — «...

2 filhos. Preciso de um"a""pj co_l" ffWMln- 
Audit 513 ou similar . Sr. Séroio.  _^ ,£"-_"„? M à' '6 h°raS'

...... -i..  . ....... ,i-...!.....i,. E3ieN0 _ PORTUGUÊS - Ofe.'-—
rece-s«, lábados livres — Carta
para o n.o 302 868 na portaria

nhar trivial c lavar. CrS 45. Ou-__e "bancas çom dactilografia.
tra p| passar e arrumar CrS 35. - ÍM™ mdiçanoo ioede, estado
Tratar amanhã - Humaitá, 151, CIVI < .experiência, pretensões e
ap. 203. endereço para o n.° 366 009,¦~ 

portaria deste Jornal. Dá-se
EMPREGADA — Precísa-se que sai- preferencia a quem resida na Zo-
ba cozinhar • passar a ferro. — nn Norte.
Que durma no emprego. Pade-se
referência. Crí 60 000. Rua Pro-
fessor Valadares, 230 — Grajaò,
EMPREGADA para casal «slran-
goiro, qua saiba coiinh.r • ir
rumar bem • limpo. Referência
mínimo um ano. Ordenado NCr$
80,00, Ru. Almirant. Guilhem n
146, ap. 101 - leblon.

COZINHEIRA - Precisa-se,
clusive para passar roupa —' Pa*
ga-se muito bem; Pedem-se refe-
rências. Tratar na Rua Barão da
Torre, 280, ap.401.
COZINHEIRA" -' Pr-tins. d.
forno • fogão para uma cesa de

10 — 3.° andar — Copacabana
Posto 2.
EMPREGADA - Precisa-se para
todo o serviço (menos lavar o
passor) dc família de A pessoas.
Preferência portuguesa; Tratar na
Rua Soares Cabral, 42, ap. 502
— Laranieiras. Tel. 25-1331.

BABÁ — Para cuidar de 2 crínn-
ças. txigem-se referências e óti-
ma apresentação. Paga-.e bem.
Tratar à Rua Dias da Cruz, 230
c|.3.
BABA' — Precisa-se na R. Ba
rão do Flamengo n, 24 — ap.
302 — Apresentar-se com refe-
rências de emprego do pelo me-
nas um ano.
BA. Á-GCVERNANTA - Precisa-
se babá competente, baa aparên-
cia, séria, educada, para 3 crian-
Ças, 1 em idado escolar. Exigem*
se; rcforj.ici.ii de um ano pelo
menos • documentos. Folga du-
rante a semana. Favor não so
apresentar sem ter os requisitos.
Apresontar>se de 12 às 15 horas
oi i noilo. Salário 100 000 a
combinar. Av. N. S. dt Copaca
bana, 210702.
BABÁ — Precisa-se com bca apa-
réntia, com mais de 30 anos, pa-
ra uma criança de 2 nnos, lavan-
do a passando a roupa da més-
ma. Pcde-se referências — Tra-
tar na Rua Siqueira... Campoi n.°
7 — 7;° andar. - - -

EMPREGADA - Educada, limpa
ctíva, que cdrinhe bem, para iO'
do o serviço de pequena famf-

Folga cada 15 dias. Or-
denado oitenta mil cruzeiros —
Pedem-se referencias. Avenida
Bartolomeu A.itre n. o47, ap.
404 — Leblon.
FAMÍLIA ESTRANGEIRA precisa
de 1 casal ou copoÍra-arrumadaÍ<
ra e cozinheira de forno e fogáo,
com referências. Paga-se bem. —
Tratar na Rua Paulo César d» An-
drade, 232 ap. 201. Parque Gvln-
le cm Laran;eins.
GOVERNANTA - Pr.ciso urgente,
cuidar de casa • uma criança —
CrS 100 000 - Tratar hoj. . ama-
nhã na Av. Henrique Dumont,
68 306 - Ao lado TV Exeelsior -
Ipanema. -

tado do Rio. Paga-se multo bem,
Tratar com D. Antonieta na Rub
7 de Setembro, 186 loia.
CÕZÍNHeIrA-^-FamHili dèlrí
tamento precisa de cozinheira, do
forno e fogão, que durma no
emprego. Exigem-se referencias.
Folgas às 2as.-feiras. Ordenado:
Cr$ 100 000. Tratar diariamente,
na parte da manhã, até 12 ho-
ras. Av. Atlântica, 2 016, 4.°
andar.
COZINHEIRA -_ Pr.cisa-s., qu.
durma no emprego. Tratar à R
Andrade Neves, 456 — Tijuca.

EMPREGADA para cozinhar tri-
vial simples, que saiba lavar e
passar bem. Dorme no emprego.
Cr$ 80 000.' Apresentar-se e| car-
teira e referências, na Rua Ba-
rao'\de Mesquita, 159.
OFEREÇO cozinheira, -cop.-arrú-
madeiras etc. Com doc, e infor-
matões. Tel.: 32-0584 - 32-5556
— Ag. Riachuelo.

PRECISA-SE empregada paro co-
zinhar e lavar com máquina. Or-
denado a combinar, — Rua Barão
da Torre, 599. Tel. 37-3562.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO com
conhecimentos gerais e que seja
dactilógrafo. Av. General Justo,
275-B, sala 6£6,_das _9_às_12_h.
AUXillAR DÊ ESCRITÓRIO - MÍ
nor, admitimos um menino para
serviços gerais de escritório. —
Tratar na Av. Pr.i. Varaas, 290,
sala 711.

dêst» Jornal.'ÉSTENÜGRÃ.Ã-PÕft_güê_r~<niní

Francês/Espanhol regular oferece-
se para serviços temporários ~-
Tel. 46-5931. *

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO - Pre
cisa-se de urn(a) com prática em
serviços grátis, firme em calcules,
bom datilógrafc(a). — Rua Santa
Alexandrina, 406 — JRio Comprido
AÜXJLIAS 51 ESCRITÓRIO - Pre-
cisa-se que conheça serviços . ge-
rais de escritório, à Rua Miguel
Couto, 125, sob.
AUXILIAR de escritório ,admite-se
moça cí boa aparência, que este-
in cursando o ginásio. — Rua 7
de Setembro, 88, s| 505.
AUXILIARES escr. môçasfrapazes
com prítica, 1501180 mil. Esto-
no (subúrbio), 450 mil oté 26

PRECISA-5c ótima cozinheira com
referências para todo serviço de
2 pessoas. Cr$ 60.000. Dorme fora anos. Operadora Remington. Rua
e folga oo» domingos. — Rua Ba- Mé::ico, 111 s\ 605,
rão de Mesquita, 174, ap. 60ó. —
Tijuca.

COZINHEIRA - Precisa-se para
Irivlal variado. Exlgem-se referên'
cias. Paga-se' bem. Tratar Rua
Barata Ribeiro 535. ap. 301.

MOÇA — Precisa-se boa iparên-
cia para tomar conta de*2 crian-
ças. Que posso dormir no em-
prego. Tratar Estrada do ' Sapê,
623 — Rocha Miranda.
OFERECE-SE a Missão Evangélica
domésticas especiais, preparadas,
orientadas e amparadas social-
mente. Tratar pessoalmente na

ua Santana, 98, 1.».•

BRBA — Precisa-se na Rua Antô
«tio Basílio, 60, ap, 801. Pedem
referências. Prática mínima de 1"írtio._ 

PagJD-se_Cr$_70.000;
ÍÍÕPEIRÁ-ARRÜMÂDEÍRÀ - Pre-
c-isa-se, com boas referencias. Ba-
se: Cr$ 70 000. Praça Eugênio
Jardim, 31, ap. 301. Pôsto 5
CASAL E DOIS FILHOS precis"a
empregada nara dormir - Rua
¦dos Inválidos n. 18, op. 204.
COPEIRA - ARRUMADEIRA -
¦Que saiba passar e cuidar bem
«Je roupa — referencias no mi-
nimo.1 do um ano de casa, que
não saio do noite • não sc
importo do ir para Teresópolis,
dois fins de semana por mês —
Apresentar-se a partir de - 2a
feiro no Av. Atlântica n. 1 866
- ap. 52.

CASAL ESTRANGEIRO sem filhos
procura empregada . lodo o ser-
viço, acima de 30 anos,, de res-
ponsabüidade. Salário ató 100
mil cruzeiros, conforme quatifi
cação —• Somente aplicar pe_
soas competentes — 27-4897 —
Sõo Conrado.
COPEIRO-FAXINEIRO - Família
estrangeira preciso copeiro com
documentos e referências recentes
e muita experiência. — Rua Ti-
móteo da Costa, 727 — leblon.
CASAL precisa de 1 pessoa de
respsnsabilidade entre 30 • 40
anos' para lodo serviço • com
prática de coxinha. Exigem-s» re*
ferências. Ordenado 70 000 —
Tratar à Rua Ponipeu Loureiro n.
110, ap. 602.
CASAL precisa capeira<arrurnadei-
ra, Rua Condo Afonso Celso, 136
— Jardim Botânico. Tel. 26-2751.
CASAL AMERICANO s.m crian"
ças, procura empregada para to-
do o servido. Av. Delfim Morei-
ra, 992, ap. 102. Tol. 27-0661. -
Leblon.
COPEIRA-ARRUMADEIRA - Pre-
cisa sabendo servir a francesa pa-
ra casal. Paga-so bem. Exige-se
referencia. Tratar na na Av. Del-
fim Moreira, 632, ap. 401, Leblon.
CASAL — Precisa de empregada
paro todo serviço, ordenado CrS
S0 000 — Exigem-se referencias
m,nimo 1. eno, e documentos. —
Rua Barata Ribeiro, 771 ap. 501.
Tel. 37-5214 — Copacabana.
COPEIRA-ARRUMADEIRA - Preci.
sa-se de uma para família de
tratamento e que passe peças
miúdas. Paga-se bem. — Tratar na
Praia do Flamengo, 98, ap. 1 001.
— Telefone 45-5112.
COPEIRA-ARRUMADEIRA alfabe-
/izada, com muita prática, docum.
e referencias para casal estr. —
Ord. inic. 80 mil.
COPEIRAS — Precisa-se para Pen-
aão.^Ru^Fonseca Teles, 16.
CASAL só, estrangeiro procura
moça p| lodo serviço, cl referên-
cias. Rua Figueiredo Magalhães
108, ap. 1 201.

OFERECE-SE uma acompanhante'
para pessoa idosa — Dão-se re-
ferências jr_ Tel._ 38-9194_. Sueli
OFERECE 

"todo" 
serviço"'trivial

simples, com criança 9 meses ca-
dia. Virgínia. Rua Indiana, 102,
Cosme Velho.
OFÈRECE-SÈ arrumadeirr. e pas-
sadeíta diarista. Ótimas referen*
cias: 36-7551 o 25-0521. amanhã
OFEREÇO cop.-arrumadsiras, co
zinheiras etc. Com referencia i
doc. Tel. 32-0584. 32-5556. Ag.
Riachuelo.
OFERECE-SE mô... educada*e res.
ponsabüidade em. to'dos os sar-
viços, doc. e ref., prática ém casa
de estrangeiros idôneos, como
diarista a Crí 10 000 ao dia. De.
talhes a tratar por favor, carta
para e portaria dêsle Jornal sob
n.o 321 701.
PRÈCISA-SE de empregada para
arrumar, cozinhar e lavar roupa
miúda, em apartamento de pe-
quena família. Cr$ 60 000. .Rua
Araxí 770 ap. 301 — Grajau.
PRÉCISA-SE - De uma senhora
dc bons costumes, de preferên-
cia clara, sem compromissos, que
conheça bem o trivial, para to-
mar conta de uma casa na Ti-
juca, de senhor de respeito com
filho em idade escolar. Paga-se
bem. Cartas pnra o n." 323 600
na portaria deste Jornal.
PRECISA-SE copeTro-arrumador, p/
casa da casal de alto .tratamen-
to, de boa aparência, c com
boas referências de casa de fino
trato, para limpeza. Exigem-se
referências. Tratar na Rua Lopes
Quintas, 497 — Jardim Botânico.
PRECISA-SE empregada para co-'nhar 

e arrumar, para 3 pes-
soas. Rua Gustavo Sampaio, 257,
ap. 1 005. ¦ ...
PRECISA-SE de empregada para
todos os serviços com pratica, pa-
ga-se bem. Exige-se carteira e
referencias. Tratar Rui Aristides
Espinola 52. Leblon.
PRECISA-SE 1 senhora p] casa
dc 4 pessoas, pedem-se referên'
cias e documentos. Ord. 50 000
- Tratar. R. Vise. de Pirajá, 435
c| 1 - Tel.: 47-8802. Dona Ia
ra — Ipanema.
PRECÍSA-SE empregada para to-
do serviço de pequena família,
com folga aos domingos e que
durma no emprego. Referências
ou carteira, e tratar segunda-fei-
ra na Rua Marquesa de Santos n.°
32, casa 4. Tel.: 253591.

COZINHEIRA - Precisa-se para
trivial variado. Exigem-se refe
rências. Paga-se bem. Tratar com
Sr. Carlos, Av. Copacabana 620.
COZINHEIRA para 1 família tü
trangeira com muita pritica —
Só com documentos • referências

Barata Ribeiro, 505.
COZI NHEIRA -~"TrccÍs~al7~pãrã
família pequena, paga-se bem, re-
ferências. R. Mariz e Barros 645,
ap. _401.
COZINHEIRA - Precisa-se para
todo serviço em Copacabana. —
Tratar Rua SaníM Clara, 154, apar-
lamento 601 — Paga-se bom or-
danájdo. _^"C0-.TNHT.RA 

- Bo.7Paga.si bõm
— Com referências. Praia Bota*
fogo, 384-901.  
COZINHEIRA - ARRUMADEIRA -
Família estrangeira precisa de
uma para lodo o serviço. Exigem-
se referências. Paga-se bem. Tra-
tnr na Rua Toneleros, 248 — Ap.
801 - Copacabana. Tel.: 36-0128.
COZINHEIRA - Cr$.0 mil. - Pre-
cisa-se de forno e fogão, com
prática e refs. — Rua Moura Bra-
.il, 74, Laranjeiras (próx. Flumi-
nense)-. --..-.-.
COZINHEIRA - Precisa-se compe-
tente. Paga-se bem. Exigem-se do-
cumentos e refeiíncias. — Rua
República do Peru,. 72, ap. 1218.
COZINHEIRA - Precisa-se para
casa de família ccm prática e re-
ferências. Cr$ 100 000. Rua Frarí
cisco Otaviano, 132. Tel. 27-4566
COZINHEIRA - Para casa" de"fã"
mília, precisa-se de uma cozinhei-
ra que tenha boas referências -
Tratar à Rua Ministro Arthur RI'
beiro, 43 — Jardim Botânico —
46-9593.

PRECISA-SE empregada coiinha e
demais serviços. — Rua Paissan-
du,-31/302;
PRECISA-SE empregada que saiba
cozinhar. 80.000. — Tratar seg.-
feira. — Av. Atlântica, 400, op.
702.  
PRECISA-SE empregada para co*
zinhar e arrumar. Dorme fora.
65 000. Referências. Tratar 2a.
pela manhã — R. Davi Campis-
ta, 91 - Humaitá.

ADMITO aux. escr. 150, corres-
pondente 280, arqulvlsta 140, no-
lista 150, contador conhec. segu-
ro, 1 300, dst. (o) 180,_ esteno
port. fortes noções inglês, 600|
800, op. Remington 200. Rua 7
Setembro, 63 c| 702.

PRECISA-SE empregada para co-
zinhar, arrumar, casa ds família
pequena, que durma no emprê-
go. Paga-se bem — Rua Maris
e Barros, 470 ap. 209, Tratar
•2a.-feiro.

PRECISO empregada para cozi-
nhar e passar oara A pessoas. R.
Montenegro, 21 ap. 201 — Ipa-
nemn. Paqa-se bem.
PRECISA-SE de uma empregada
que saiba cozinhar, Ord. 45 000,
Rua Lins Vasconcelos, 215 c| 1.

ESTENÕGRAFAS em português e
inglês, grande prática, até 40
anos. 800/900.OCO - Av. Ri
Branco, 151, slloja, sj 09.
SECRETARTÀ(O): ela-Tstên.gíífã
port. ingl. 800; êle, bom corresp.
Mínimo 2.o cido, prálica geral.
300 - Av. Rio Branco, 151, slloia,
s| 09.

aver trazer refe^
Tratar na Rua do Cate^

JjorÍ£Ío^coniercial.
PRECISA-SE cobrador com práticade^ cobrança para a Zona Sul.
Exigem-se referências. Cartas p¦JOI Cai _. ._ .«_ i- 1

Precisd-.e bom ofi-
dal. Trafí-r ú Praia de BoMfoga
122.
CABELEIREIRA 

"-Precisa-so", 
boa

profis:ion.il, boa aparência. Rua
j-lelvina, 1, 38(56 Iara. Olaria.
CÕRfES, Penteados o Tinturas;
Escola. Matrículas abertas. Aulas
diariamente. Aceitam-se modelos,
Rua Conde de Bcnfim; 422, sala
301. . Tel. 48-3546. Praça Saenz
Pena.
ESCOLA MODELO - Ensina cn-
beleíreiras em 4 ou 5 meses,
manicure, pedic. 30 dias, lim
peza de pele grátis. Prof. Ana
— R. Tecdoro da Silva, 312 cj
VI - Vila Isabel.
ESCOLA dc Cabeleireiros e Ma-
nicure NCrí. 8,00, curso especia-
lizado em 6 meses. R. Luís Bar-
bosa. 09 - V. Isabel.

MECÂNICO
VW. Rua
- Calote.

Precisa-se para"Pedro Américo, 173-A*

MOTORISTAS PRO.T_"sTÕNÃrs~"
estamos selecionando candidatos
para a funçjo de vendas ambu.!lantes em Vespacars. Poucas va.:
gas, estagio, aprendizagem re-numerada. Bca apresentaçSo, re.!ferências, salário, comissões prê.'mios. Base 350 mentalmente. Tra-;
N_ 

n,a..GEN£AL- Rm Carm° Nato'176 (M_r,--.e), com o Sr. OHdè.-sio, a tardo, s
MOTORISTA PARTICULAR - Pr eicisa-so para casa de familia d«tratamonto, do prereròncia soltei.'ro e quo durma no emprego. -í
Exigem-so rofoi ôncias . prática'mínima de 5 anes. Tratar na Av.Pres. Varras, 446, 3." andar, sr304, ccm o Sr. ALAOR.

|321 542, na portaria deste Jornal.

PROFISSIONAIS DE INDÚSTRIA
METALÚRGICOS E
SOLDADORES

SECRETARIA - Dactil6gra"fa, boi
aparência, e um boy menor, apre
sentaMe na Av, Rio Petrópolis
n.o_ 1 555 si BOI - D. Caxiss do
9 às 12 horas — Segunda-Feira,

VENDEDORES -
CORRETORES
ATENÇAOI - Vendedor-rcpresen-
tante. Precisa-se com longo co-
nhecimento junto _ freguesia da
Zona Norte e Niterói. Grande
fábrica de maios. A partir do
segunda-feira, tel. 57-3007, c| o
Sr. Rocha ou Aurélio.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO -
Moça, precisa-se com conheci-
mento de contabilidade t serviço
geral. Rua São Januário, 428-C
AUXILIAR de esc. dact. serv. ge
rais, moras p |trnb. na Muda Ti-
luca. Tratnr Av. Democráticos, n.
627 sl .101 — Bonsucesso.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO -
Precisamos — Homem cl prática,
Tratar Av. Ernâni Cardcso, 1Ó4,
de 9 às 12 horas.
AUXILIAR - Mocas - Esc. Dat/
Esteno que Prat. Kardex/ Arquiv.
Dat/ OP. front Feed/ 150 200/
Secret C/ Ingl/ Esteno Port. Inql/
Demonstradoras. Prat. P/ de BE-
LEZA. Av. P. Vargas 435, s| 605.
ÃDMITE-SE RAP?" AUX. ADMI-
NIST. Prat. Esc. C/ Tec. Cont/
Corresp. 200/ AUXS. Esc. Dat/
D. Pess Dat/ Cale, Mão de Obra/
Dat. Noç. Cont/ OP. Ruf/ 150
175/ BOYS. ató 16. Estud. Gin/

PRECISA-SE cozinheira, moça de
bom paladar que goste de lavar.
Rua Visconde Caravelas, 57 —
Botafogo, 6nlbus 136, 154 e 434.
PRECISA-SE ceiinhoira da 

"forno 
Av. P. Vargas 435, s| 605.

o fogão qua durma no «mprôgo. AUXILIAR PARA ESCRITÓRIO -
Exige-s. roforências. iPaja-«• mui. Precisa-se de moca c| conheci-
,0 .'V;.*'"" * Av" A,,SntlH' í22 mentos gerais para casa de mo-
!____2_I_: .das. Av. Copacabana n. 1 319
PRECISA-SE coiinhoira. Ordenado1- Posto 6 - Tratar c. o Sr.
80 000 - Pede-s. referência -JORGE.
57-1056.

PRECISA-SE cozinheira. Traiar na
Rua Pedro Alves, 247 - Bar.
PREC ISA-SE empreoada com pra-
tica de cozinha. Otimo ordena-
do. Trazer referencias. Aires
Saldanha n. 66 — 802 — Copa-
cabanfi. - •

PRECISA-SE parn cozinhar e pe-
quenos serviços; exigenvse re
ferências. Tratar na. Rua Tonele^
ros, 44, AA andar.

COZINHEIRA - Precisa-se cozi-
nheira forno a fogão. Paga-se
bem. Exigem-se referências. Tra-
tar na Av. Rui Barbosa, 350
ap. 1 001.
COZINHEIRA - CrS 80 000
Pedem-se referências. Dormir no
emprego. Rua Visconde do Pira-
já. 389, ap. 501 - Ipanema.
COZINHEIRA - Precisa-se na
Rua Rita Ludolf n. 64 - Le-
blon — Tratar 2a.-feira. Tel, ,
27-1392.
COZINHEIRA - Precisa-sc com
prática. Paga-so bem, exigem-se
referências — Rua Almirante Co-
crane, 178 ap. 408 — Tiiuca.
COZINHEIRA - Pago Cr$ 70 000.
Documentos. Dormir no emprê-
go. Av. Maracanã, 1 525, ap. 2.
Saltar na Muda.
COZINHEIRA para comida Itália-
na, casa família, bom ord.nado.
Rua Duvivier, 21. ap, 303 — Co-
pacabana.

PRECISA-SE empregada. Paga-se
bem. — Santa Alexandrina, 428,
ap. 201. — Rio Comprido. Tele
fone 34-0137.
PRECISA-SE empregada todo ser
viço, 3 pessoas. Paga-se bem. -
Exigem-se referências. — Tratar
após 19h. — Praia do Flamengo,
98, ap. 507.
PRECISO — Pessoa confiança para
criança, trabalho fora. — Baráo
Itapagipe, 379, casa 2. Telefone
46-3420. Dorme emprego.
PRECISA-SE de empregada com
referências, para cozinhar e lim-
par pequeno apartamento 3 vê-
zes por semana — Rua Leopoldo
Miguel, 174, ap. 201. — Copo-
cabana.-

COPEIRA-ARRUMADEIRA - Cosa
casal. Rua Almirante Salgado, 158
— Laranieiras. Tel.i 25-79B2. Ped,
referências.
EMPREGADA - Preciso, todo
serviço. R. Igarapava 44-201, Le-
b»n. Tel.s 27-3405. Ordenado:
60 mil.
EMPREGADA - Para casal. Prado
Júnior, 135.— 504.'
EMPREGADA - Precisa-se c| re-
ferências, todo serviço, menos
cozinhar. Pires de Almeida, 8,
ap'.' 502, Laranjeiras. 25-5775,
EMPREGADA - Preciso senhora
que possa dorrnlr para lavar e
cozinhar. Pago 50 mll. Rua Be-
zerra de Meneses 236 — Vaz
lobo. ^_^__
EMPREGADA — .Precisa-se para
alguns serviços. Rua Alzira Bran-
dão 98 ap. 101 — Tijuca.
EMPREGADA - Precisa-se para
todo serviço. de . 2 pessoas, sa-
bondo cczinfiar, ler • escrever
Exigcm-so referencias • carta!-
ra. — Pagam-se CrS 100 000 —
Tratar na Rua Sousa lima n. M
- ap. 1 101.
EMPREGADA DOMÉSTICA - Pre-
cisa-se à Rua Serra Negra; 70, Ja-
carepaguá. — Pode dormir. Perto
Escola Pio X.
EMPREGADA - Méier - Precisa-
ao na Rua Cânego Tobias n. 207,
fundos, sp. 102. Exige-se carteira.
Ordenado de CrS 45.000. Horário
das 8 às 17h, com folga eot do-
mingos.
EMPREGADA — Precisa-se para
aerviço de casal. Pedem-s» refe-
rendas. Tel. 26-9763.
EMPREGAOA - 35/45 anos, 4 vê-
7es por semana, serviços gerais.
Preciso. — Rua Belfort Roxo, 146,
ap. 301, Trozer d-í.nvjnto».,

PRECISA-SE de empregada para
todo serviço. Pago-se bem —
Praia do Flamengo, 400, ap. 1 101

Tel.-45-5172.
PRECISÃ-SÇ. empregada para três
pessoas.' Não cozinha. Paga-se
bem. — Rua Barata Ribeiro, 345,
ap. 301.
PRECISA-SE empreoada. Ord. Cr$
40.000 - Ruo Conde dc Bonfim,
35, ap. 602. Tijuca. .
PRECISA-SE empregada doméui
ca para serv. leves Rua Dr,
Satamini. 57 sp. 302, Paga-se
bem — Tijuca
PRECISA-SE babá para 2 crian-
ças de 2 t 3 anos. Exigem-;e
referências. 60 000. — Tralar 2a.
manhã — Davi Campista, 91 —
Humaitá.
PRECISA-SE empregada para 1o-
do serviço do apartamento gran-
de, de pequena família, menos
lavar — Rua Conde de Bonfim,
113 ap. 801 — Tijuca.
PRECISA-SE de empregada. com
responsabilidade, boa aparência e
sabendo cozinhar bem. Todos os
serviços de casal «em filho, me-
nos lavar, passar e encerar. Apre-
sentar-se com documentos. Satis-
fazendo as condições, ótimo or-
denedo, principalmente podendo
acompanhar os patrões a Petró-
polis em determinadas ocasiões,
Tel. 47-5729. Av. Atlíntica. n.
39921401.

COZINHEIRA - Precisa-se de pes-
soa competente — Cozinheira do
forno e fogão. Idade mínima 30
anes. Com referências de empre-
gos corn mais de 2 anos de ser-
viços. Paga-se muito bem. Tra*
tar na Rua Paula Freitas, 16, apt.
100. — Copacabana.
COZINHEIRA - Precisa-se de for-
rio^ e fogão, quedurma no em-
prego e lave pequenas pecas de
ropa — Rua Fereira de Andrado,
294, Cachambi —.Exigem-se. re-
ferências — Paga-se bem. Tratar
2a.-feira.

PRECISA-SE cozinheira d. forno
a fogão para casa da alto tra-
tamento, uma folga semanal com-
pleta, tem ajudanta, dormir no
emprego. Paga-se muito bem —
Tratar com D. Daura na segun
da-feira - 

JtU 46-8180.
PRECISA-SE - Empregada,-60;0<)
— Para cozinhar e lavar. Rua
José Vicente, 56 ap. 204 — Gra-
jaú. Praça Verdun — Não dor-
me no emprego — Pede-se refe-
rências ou carta.

CORR.SPONDEMTE - DACTILO-
GRAFO - RAPAZ - Pr.cisa-lo
com pratlca da redação comer-

CORRETORES DE TERRENO -
Precisamos loteamento imito cí-
dada t Cabuçu Nova Iguaçu, óni-
bus à porta. Condições vantajo-
sas para o corretor. Tratar Sr.
Alfr.do - Pres. Vargas n. 50.
5.o . sala S02.

PRECISA-SE soldador. Tratar na
Rua da Gamboa, 131, dos 8 ás
11 horos, com o Sr. Câmara.

CARPINTEIROS -
MARCENEIROS
CARPINTEIROS DE ESQUADRIAS
— Precisam-se competentes. Rua
Ana Barbosa, 28 — Méier.
FOLIADOR competente~parã fábri-
ca de móveis. Tratar Rua Cai
rista MÓier, 144.

COMPOSITOR - Precisa-se de um
competente. Paga-se bem. - Rua
Clarimundo de Melo, 366-B.
ENCADERNAÇÃO - ProciTa-sé
taloeiro competente — Rua do
Livramento, 138 ¦ 7.° andar.
PRARIÇA - de Offsèt admite-re-
tocador. Tratar na Rua Sinimbu,
503, entrada pola Rua São Luís
Gonzaga, 921. ,

MARCENEIROS - Paga-se bem.
Fábrica de armários. Rua Domin-
fos Magalhães n.° 531. Maria da
G ra çaj
MARCENEIRO -
casa de móveis
tete, 91.

Precisa-se para- Rua do Ca-

MARCENEIRO para fábrica de mó-
veis, competente. Tratar Rua Ca-
marista Méjer, 144.
MARCENEIROS - Precisam-se c|
muita prática, na Rua Nilton n.°
95, Ramos - GB.

CORRETORES cj boa apresentação"
dinamismo, capacidade de traba-
lho e vontade de progredir, ne-
cessitames para diversos ramos,
sem horário. Ruo Gonçalves Dias
89. aj 502-A.
CORRETORES - Precisamos de
diversos para títulos e investi-
mentos. — Travessa Ouvidor, 36,
3.° andar, sala 6, das 9 às 17
horas.
GANHE 150 000 a 300 000 .'.sem
dinheiro, artigo fino cama, me-
sa senhora e blusões. Rua Ma
ri» Freitas, 42 sala 209 - Ma-
dureira.
HOMENS DE CONTATO - Firma
dedicada ao ramo de rcgulamen-
tação de empresas industriais e
comerciais admite 10 elementos.
Oferece: Treinamento especializa-
do. Alia comissão. Exige: Boa
apresentarão. Instrução secun-
daria. Prática de vendas. Tratar
com Sr. Ribeiro, 2a.-feira das
8,30 às 18,00 horas. Rua Anfiló-
fio de Carvalho 29, Gr. 1 414 -
Guanabara.
INDÚSTRIA metalúrgica sediada
neste Estado necessita de vende-
dor com ftxporiència de vendas
a indústria cm geral. Praça já
trabalhada dependendo de boa os-
sistôncia. Equipamentos de trans-
port» interno, ferramentas do cor-
te, óleos especiais. — Apresentar-

ciai direta - Indispensável .x- {* .5e!í-;ícira\A', di,s ' as ,'2 hs
periência da função - Cartas c| _\.^- 

f">: W,l'°n< 210< «I «»/
referencias a protensao para a -_.u' ,

MARCENEIROS - Precisa-se de
bons marceneiros e Instalados
de armações e lambris — Tra-
tar na R. Senador Pompeu n.
192.

IMPRESSOR Máquina' Catu -
Precisa-se de competente (nãosendo, não se apresente) a Rua
Lavradio, 153.
IMPRESSOR para Muítilith 1 250Í
precisa-se com prática. Rua Al-
zira Valdetaro 16, Sampaio. Te-
lefone 29-6685.

MATRÍCULAS ABERTAS para os
cursor; cabeleireiro, manicura —
maquilagsm o peruca peto mo-
dernn e rápido método do ensi- "f ™c"1"° ue Ouro - Depto,
no Japonês - Poucos vagas - SS Transportes - Rua Marabá,

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS J
Ccm experiência em Volkswageif
e Fçrd. Apresentar.^ na Fabris
ca Moinho de Ouro — Depto*

vagas
Rua Figueiredo Marja.hães 147
204 - Tel. 37-8700 - Ar condi-
cionado — Aceitam-se mode'os
— ponteados grátis de 2a. a 4a.
feira — seb direção dos profs
Roberto, Ir.éia o Zoniída.
MANICURE - Que Irabalhe bem
e;: faça pedicure. Salário ou co-
missão. Hermilio "Cabeleireiros".
Av. Copacabana, 731 — l.o _
37-0844.
MANICURE diplomada ensina e
atende a domicílio. Domingo e
durante a semana. Aplica-se unhas
postiças. Tel. 45-5718.
MANICURA — Precisa-so boa pro
fissíonal. Tratar ccm Iracema na
Av. Atulfo da Paiva n. 517-B
Leblcn,
PRECISA-SE manicure profissional
Dá-se garantia salarial — Av. N
S. Copacabana, 796 S| 1301.

RETOCADOR -- Gráfica de Olf-set
admite. Tratar na Rua Sinimbu,
503 — Entrada pela Rua São Luís
Gonzaga, 921.
TIPOGRAFIA - Precisa da com-
positor competente com conheci-
mentos de impressão para ga-
nhar bem. Apresentar-se na Rua
Macambira, 250 — Bento Ribei-
ro, para submeter-se a teste de
suficiência — Sr. Elenio.
TIPOGRAFIA - Precisa do corta-
dor para guilhotina. Avenida
Itaoca, 842.

PRECISA-SE ajudante de canelei-
reiro menor ccm prática e boa
aparência — Rua General Ve-
nancio Flores, 4B1-B — Leblcn.
PRECISA-SÉ aprendiz de cabele
reira, manicura, limpeza de pele.
Ensina-se maquilagem. Perucas —
9 às 18 horas. Grátis p/ modelos,
L. São Francisco, 26, s/ 418 -
Rua da Assembléia, 28, sala 106.
Tel. 31-2422.
PRECISA-SE menor ajudante ca-
beleiroiro com prática (moça). -
Rua Dialma Ulrich, 110 - 211
PRECISA-SE de uma moça para
aiudante de cabeleireiro. Rua Mi-
guel Lemos, 51 ~ Loia C.

TORNEIROS - FRESAD.j DESENHISTAS
- AJUSTADORES

PRECISA-SE marceneiro e maqúl-|,Tr._Mcrnr\
nistas. Feliciano de Carvalho, aá. iJORNEIRO
esta rua começa na Teixeira de
Castro 516.

Precisa-se para
trabalhar com torno revolver. —
Trazer documentos. Tratar na
Rodovia Pres. Dutra, 660, km 1PRECISA-SE de carpinteiros para Ç7T_"_._i_.r _"'"c._'r.,. Kni1 n—carpintaiia, com bastante pratica 
TPRNEIR0 E„ SOLDADOR - Pre-¦, - -- - prat..„

do engradar esquadria, na Rua da
Passagem n. 101. — Botafogo.
TUPIElRO - Precisa-se. P_agn^ê
bem. Rua Flávia Farnesi, 273 -
Bonsucesso.

OPERÁRIOS - MESTRES
- CONSTRUÇÃO CIVIL

clsa-re na Rua Tubira n. 19-A
Leblon.

ARMADORES - Procisam-se com-
petentes — Rua Ano Barbosa, 28

Méier.

SAPATEIROS
PRECISA-SE de pespontadeiras —
Obra esporte, homem. Trav. Car-
los Xavier, 304 — Madureira.

DESENHISTAS - Rapazes que co-
nheçárri escala e desenho geomé-
trlco. Cr$ 105. Av. 13 do Maio,
47 - Gr. 2306.

ENFERMEIRAS -
LABORATORISTAS

SAPATEIRO — Precisa-se para
consertos em geral. R. Pedro
Américo 166 — Catete.

ESTUCADOR - Dá-so revestimen-
to de empreitada a metro. Rua
Santa luiza, 167 — Maracanã.
ESTUCADOR - Dá-se revesti-
mento de empreitada a metro
— Rua Santo Luísa n. 167. —
Maracanã.
ESTUCADOR - Precisam-se com-
petentes — Rua Ana Barbosa, 2?

Méier.
LADRILHEIROS e Pintores para
obra na Glória — Precisam-se

Rua Santa Cristina, 78 — Sr.
Motta':

SAPATEIRO — Precisa-se para mo
côssim, que dê referências de bcas
casa de sob medida. Pago o me-
lhor preço mão-de-obra. Dá-se
mrn casa. — Carolina Méier, 71
Méier.

DIVERSOS
FABRICA DE BOLSAS - Preci-
sa-se de costureiras com muita
pratica de maquina de braço
Favor se apresentar somente

Caixa Postal n. 3 508.
CALCULISTA - Pr.cisa-s. jov.m,
ccm profundo conhecimento de
cileulo e medição em plantas de
construção civil. Apresentar-se das
15 Is 17 horas na Avenida Rio
Branco, 156, conj. 1 125.

PRECISA-SE de um bom cozinhei-
ro, com referencias, na Rua Santo
Cristo, 198 — Posto Santo Cristo.
PRECISA-SE de una empregada
para cozinhar, lavar e passar —
Tratar na Rua Conselheiro La-
faiete, 68, ap, 903. ,

PRECISA-SE de 2 empregadas;
uma que saiba cozinhar bem e

lavar; outra para arrumar e
passar, com referências e prática

Paçja-se muito bem. Estrada
da Gávea 722. São Conrado.
PRECISA-SE de cozinheira de tri-
vjal ¦fino e variado, trazer rofe-
rência. Tralar na Ruá Senador
Vergueiro 14, ap. 102, térreo,
com Dona LI...
PRECISA-SE empregada para co-
zinhar. Trivial simples. Pan>so
bem. Tratar Av. Heitor Beltrão,
138 - Ti|uca.- •

DOIS AUX. DE GERÊNCIA 1 que
mere cm Petrópolis e outro em
Niterói ci.QÍjiá?ioJU,J3pm. datilAgrg-
fo preci;a-sei Rua 'da 

Carioca,
32/801.
ESCRITURARIA cj prática escritas
avulsas, dat., todo serviço. 170 a
190. — Av, Rio Branco, 151, l'
loia, sl 09.
FATURISTA - Bom datilografo, p]
P. Lucas, cí prática 3 anos. —
150.000; outro, p| Botafogo, pré-
tica dep. pessoal. 200. — Av. R.
Branco, 151, sobreloja, sj 09.
MENOR — Precisamos de rapazes
de 14 a 16 anos de Idade para
escritório. Tratar na Rua Santana
n. 73 slloia ,sala 206.
OFERECE SE moça, 30 anos, boa
aparência, recém-fermada em con-
tabilidade, recepcionista, auxiliar
de escritório, secretária. Dá refe-
ròncia. Chamar Dirce. 45-4026.
PRECISA-SE moça menor para
trabalhar çm escritório. Trazer
documento;. Tratar na Rua Vis-
conde de Inhaúma n. 58. s. 1403.
PRECISA-SE de menor aux. de
escritório. Tratar R. Piaui, 138

Dona Lia. ,

PRECISA-SE de cozinheira de for-
no e fogão trivial fino. Com car-
teira e referências, paga-se bem.
Tratar na " Rua Paula Freitas, 42,
!£¦ 301 — Co pacaba n a.
PRECISA-SE de uma cozinheira
paru o trivial — Rua Joana An-

álica n. 31, ap. 301.
_D-.-is_.c_. J—  BALCONISTAPRECISA-SE de empregada para
lavar e arrumar — Píga-se bem,
Rua Japeri, 95-B - 34-7594 - D.
Noemia.

PRECISA-SE de uma moça ccm
prática de escritório ,que seja da-
tilógrafa, firme em cálculos e boa
caligrafia. Semana'de cinco din3.
— Av. Presidente Vargas, 542,
sala 715.

BALC. E VITRINISTAS
AUXÍLÍAR 

"DE. 
BALCÃO" comi prá.

tica de padaria. Trotar à Rua Pe-
dro Am6rio>, 262.

MOÇAS e senhoras apresentaveis
e desembaraçadas. Ensinamos o
serviço. Sábados livres — 110 000
mais comissão. Rio Branco, 185
229. '
PRECISA-SE de rapazes do 18~ã
30 anos, boa aparência, para fa-
zer demonstração a domicilio de
artigos de fácil aceitação. Não
precisa pratica, damos todas as
.nstfüçõcs^necsssíriin!. -.£'* necessá-
rio saber ler e escrever bem. Da-
mot ajuda de custo, assistência
permanente e comissão. Garanti-
mos retirada mínima de 150 a 250
mil. Tratar diariamente das 9 ás
12 horas *.om o Sr. Achilimério,
na Rua Chaco ri. 45 — Duque do
Caxias.

PEDREIRO - Precisa-ie para
trabalhar na obra da Rua Santa
Luísa n. 167 — Maracanã.
PINTORES bens - Precisam-se
Rua Moura Brasil, 61, lado do
Fluminense.
PINTORES bons
- Av. N.

Precisam-se
Copacabana, 647

PEDREIRO - Precisa-se de oficial.
Rua,Voluntários da Pátria, 360.
SERVENTE" - Precisa-se.: para
trabalhar na obra da Rua San-
ta Luísa n. 167 — Maracanã.

ELETRICISTAS -
RADIOTÉCNICOS

RELAÇÕES PUBLICAS - Pr.cisa-

h.._» ?ílu^_°* ."?** ,""* 
'.'*•.se™5" ™ D»!e _« participa-

«un«_if!m.. ..*-«: 
°u,*.Soi Procurar Dona Maria, Av.ocupação. Remuneração supericr'1

300 000. Tratar na Rua da

RADIO TÉCNICO - Transislo-
lândia precisa com prática em
transistores e gr.-.vadores. Tratar
na __Rua do Rosário, 174.
TÉCNICOS D_~TV—~Lõia mon-
tada no Centro precisa de téc-
nicos de TV com prática para
serviços na base de participa-

Quitanda, 62, sala 307, com Sr.
Santana, das 14 òs 17 horas.
SEÇÃO DE VENDA5 - Precisa-se
moca cam prática de serviço de
seção de vendas, desembaraçada
ao telefone e que bata à má<
quina. Rua Flack, 150, Riachue.
Io. Tel.: 49-1038.

Beira-Mar 216
Tel. 32-5218.

Loia: CITERA

TÉCNICO TV - Precisa-se até 28
ano:, experiente e referenciado
— Paga-se bem — Av. 13 de
Maio, 44-A sl 203-

VENDEDOR - Bico para bebidas
finas. Só serve sendo do ramo
Telefonar para 52-8990-
VENDEDORES - Para todo o Est.
do Rio. Ramo de Produtos Ali-
mentidos. Entrevjstas: Rue José
Bonifácio n. 6, S. Domingos
Niterói — Est. dc Rio.
VENDEDORAS - 10 vagas - Sa-
lário CrS 100 000 mais comissões
— Rua Tenente Pimentel 140, loja
73 - Olaria.

COZINHEIRA - 80 000 - Precisa
se somente coitnhar casa 4 pes>
soai. — Gomes Cam.iro, 141, ap.
701 — Ipanema,
COZINHEIRA - Preclso-se. Dor
me no emprego. Rua Senador
Pedro Velho, 273. Cosme Velho.
COZINHEIRA -, Pr.cisa... qu.
tenha prática • limpa. Ordenado
70 mil. Rua Joaquim Campos
Porto, 70 - T.l. 46-9659 - En-
tra na TV Globo.
COZINHEIRA - Pr.cisa-s. rapaz
para paqu.na familia. Faga-s.
muito bam — Av. Edson Passos,
541, ap. 102 - T.I.: 58-6944.
COZINHÈÍRA japonesa ou nis.i
família pequena, ótimo ordena-
do, Rua Ouvivi.r, 21, ap. 303. —
Copacabana.
CASAL — Para pequeno hotel
no Estado do Rio. Precisa-se pa-
ra cozinha e administração. Exi-
ge-se referência. Tratar com a
Sra. Floripes na Rua General Dio-
níslo, 63 — Humaitá.
COZINHEIRA - Precisa-se para o
trivial fino e variado, lavar e pas-
sar roupa miúda. Pedem-se ref. —
Cr$ 80 mil. — Rua Raimundo Cor-
rela, 71, ap. 702. . ,
COZINHEIRO - Precisa-se para
casa de família. Exige-se trivial
variado e referências. — Ruo Lo-
pes Quintas, 576.
COZINHEIRA - Precisa-se paro
casal. Paga-se bem. Pedem-se refe-
rências. - Rua Fig. Magalhães,
285, op. 603.
COZINHEIRA - Serviço pequena
família, só lavando roupa miúda.
Referências. CrS 80.000. Telefone
57-1789.
COZINHEIRA - Preciso, cozinha
simples e a]udar arrumar. Com
prática t referências. Pago Cr$ ..
carteira. - Rua Duvivier, 50, ap,
703. — Copacabana. -~-.-

PRECISA-SE empregada para tra-
balhos domésticos. Paga-se muito
bem. Rua Santana, 77 — 1 307.
Telefono 23-3358.

COZINHEIRA - Preciso-se uma
de 35 a 45 anos com referencias
cozinhar a tomar (tonta da casa,
dorme no emprego. Rua Domin-
gos Ferreira 125-211, de 9 as
12 horas.

PRECISA-SE uma empregada para
lavar, passar e limpeza. Não tra-
balha aos domingos — Rua Sr.
de Matozinhos, 406.
SENHORA — Ofereço-me para to*
mar conto de pessoas doentes ou
idosas à noite. Honho muita prá-
tica e ótimas referências. — Dona
Mi ura, Ruo Coração de Maria, n.
187.

IAVAD. E PASSADEIRAS
LÃVADEIRA - Precisa-sa que sai'
ba passar muito bem, para tra-
balhar na casa dos patrões. Or
denado: CrS 50 000. Trotar ns
Avenida Ernâni Cardoso, 325 -
Cascadum.
PASSADEIRA - Precisa-se com
prática para trabalhar im ofici-
na de confecção. — Tratar: Ouvi
dor, 131 - 133, l.o andar.
PRECISA-SE de passador para
roucas de homem em máquina
Hoffman, tratsr na Rua-da Alfín-
dega, 334, sob.
TINTURARIA - Preclsa-st de pas-
sadairas, na Ruo Barão de MéS'
quita, 359-A — Tijuca.
TINTURARIA - Precisa-se possa-
dor de máquina. Ruo das Laran-
ieiras. 347-H.
TINTURARIA CABUÇU - Precisa-
sa de uma passadelra com práti-
ca do ramo — Rua Cabuçu, 150.
— Uns de Vasconcelos.
URGENTE — Precisa-se de uma
cozinheira cl pritica, que saiba
cozinhar e fazer salgadinhcs.
Trabalhar de 2a. a 6a. Tratar
Rua Sacadura Cabral, 208, 2.õ
andar — I.B.C.

Para lo[a da fá-
brica de plásticos. Auresentar-se
na Rua do Lavradio, 190. Semana
de 5 dias, salário mais comissão.
BALCONISTA de boa aparência
Precisa-se para livros de Ütero-
furas. Apresentar-se ao Sr. Jorge
das 9h cm diante. Rua Sen. Dan-
tas 56.
BALCONISTA - Precisa-se pl Ba-
zar c] prática de louças e ferra-
gens. Só serve quem apresentar
referencias e carteira. Ruo Si
queira Campos, B9.
BALCONISTA de farmácia c| prá-
tica e boa aparência. Precisa-se
salário e comissões. Rua da Ca-
rioca,'1' 32ISOK
BALCONISTAS — PrecTsãm-se pa
fa papelaria casa e brinquedos
maiores e menores à Rua São Cie-
mente, 36.
BALCONISTAS 

~- 
Pr.cisa--» 

" 
d.

moças para casa. de modas, Com
prática • boi aparência. Av. N
5. d* Cdpacabana n.° 442. _
BALCONISTA - Precisa-se com
prática de mataria! de constru-
Ção. — R, Barão de Mesquita, 608
— Tijuca.  :N
CAIXÊIRÕS 

"padaria 
- Precisarmse

clprática • Rua dos Laranjeiras n»?
366. __
CAIXEIRÒS ,— Precisam-se com
pratica, Av. Copacabana jn-_967
EMPREGADO - Precisa-se c| pra-
tica baicão Padaria. Rua Siqueira
Campos, Ó5-A.
VENDEDORA - Precisa-se cl prá-
tica pí loja presentes finos.^ para
trabalhar horário d;. 12 às 22
horas; c| 2 horas pj i<.ntar. Tra-
lar Rua Constante Ramas, 30-B —
Copacabana.

DIVERSOS
BABY-SIT8R — Senhora jovem,
instrução superior, curso psicolo-
gio infantil, puericultura, toma
conta de crianças cesa dos pais.
Telefonar Dona Liai 27-7180.

COZINHEIRA - Precisa-se para
pequena família. Paga-se bem.
Rua Lacerda Coutinho 12, próx.
Ruas Sta. Cloro e Toneleros —
Copacabana.

PRECISA-SE de empregada para
casal — Exlgem-se referencias —
Tratar das 8 às 10 da manhã
na Rua Bartolomeu Mitre n. ..
1 079, ap. 305 - leblon.
PRECISA-SE de uma empregada
domestica para arrumação na R.
República do Peru rV.1 113 —
ap,. 1 201 — Copacabana.

COZINHEIRA - Casal estrangeiro
procura uma com prática do tri-
vial_ fino. Exige-se carteira e re-
ferências. Av. Atlântica 2 888, ap.
801.
COZINHEIRA - Trivial variado e
roupa miúda. Só com referências.
Dias da Rocha, 34, ap. 402 -
Cop»

CASAL — Precisam-se, êle para
arrumador e elo para cozinheira
do trivial fino. Casa, comida e
ordenados, na Avenida Edison
Passos, 884 - Tiiuca.
CASAL — Preciso para chácara,
ela p| serviço doméstico, com
prática e referências. Rua Ca-
puri, 220;__r_ 43-7868.
IMPRESSOR para máquina Minerva
— Precisa-se na' Rua Rodrigo Silva
Ó, 3.° andar.
OFERECÊ-SE' m6ça- de nãcíõnãF.
docie portuguesa, solteira, educa*
da e c|' ótima apresentação. De-
seja colocação em casa de senhor,
sô como governanta. Por favor
carta com endereço para o n.°
323 877, na portaria deste Jornal.
OFEREÇO tomar conta Sra. de
idade ou doente. Tel. 37-7529.
Chamar Elvira.

CONTADORES
AUXILIARES contabilidade, 2 mô-
ç__. e 2 rapazes, dat., classifica-
ç?o livros, 17 a 250 000, boa le-
tra balanço. — Av. Rio Branco,
151, sili., si 09. '

VENDEDORES - Para gêneros ali-"
mentidos. Precisa-se a Est. cb
Pau Ferro n. 919 — Jácarepaguá.
Apros.ntar-se 2a.-feira de 7 às
12 hs., ao 5r. Jorge.
VENDEDORES em fübricã~tie vas-
souras, indicamos clientes. Rua
Eçlgar_Ve_rneck,_IJJ_6, Sr. Hélio.
VE"NÒEDÒR_S-VIAJAN.ÉS - Para
ólees lubrif., máquinas, motores,
com freguesia e conhecimento do
material, — Rua Sacadura Cabral,
230.
VENDEDORES PRACISTAS - Ata-
cado. ótimas comissões. Aceita-
mos militares ou civis aposenta-
dos, mesmo sem prática. — Tratar
Rua Riachuelo, 143, loja, das 9
às 12 horas.
VENDEDOR - Armações de Aço
Probel S.A. — Aumentando seu
quadro de vendedores, necessita
de bom elemento com ótima apa-
rência, Idado 25 a 32 anos e
que tenha experiência em vendas.
Exigem-se: curso ginasial cu equi-
valente e sólidas referências. Lu-
ger de futuro para elementos de
valer. — Tratar na Av. Rio Bran-
co, 131, 7." andar, das 9 às 11
horas. Sr. Paulo Camanho.

TÉCNICO em rádio Transistor. -
Com pratica comprovada. Orde-
nado e comissão. Possibilidade de
ganhar mais de NCr$ 300,00, na
Rua Conde de Bonfim, 94, loja 4
- Tel. 48-8399 - Tiiuca.
TÉCNICO para radio e televisão,
precisa-se, para serviços de as-
sistència técnica a domicilio. Ad*
missão Imediata. Tratar -no Lar-
go de São Francisco, 26, safe 714
Teleunião.

quem estiver capacited
Ana Neri n. 2 348.

Rua

CONTROLADOR DE PRODUÇÃO
— Fábrica de Roupas, precisa-se
de um com pratica o conheci
mentos. Possivelmente para con
trolar vendas também. Apresen
tar-se na Rua Pereira de Almeida
n. 29-1, fundos — Praça da Ban-
deira.
COLOCADORES DE SILENCIOSOS
— Preciso na Rua Mariz e Bar
ros, 479-A. 
MAQUINISTA para máquina d.
aparelho de 4 faces, serra cir-
cular. Tratar Av. Brás de Pina,
n.» 656. _
MOÇA — Precisa-se com prática
paro serviços internos em fábri-
ca dc perfumariás. Rua Santa Ale-
xandrlna, 40ó_-^RÍo Comprido^
MECÂNICO de refrigeração com
prática de geladeiras domésticas.
Aprosentar-se, com documentos,
na Rua Machado Coelho, 93, de
8 às 10 e de 13 às 17 horas.
OPERÁRIOS — Precisam-se. Tra-
tnr Rua Gérson Ferreira, 31-A, Ra-
mos, Sr. Alberto.
PLAINADOR - Precisa-se. Rua do
Livramento, 133-A.
PINTOR a pistola com prática de
geladeiras domésticas, sabendo
desmontar e montar geladeiras. —
Apresentar-se, com documentes na
Rua Machado Coelho, 93, de B às
10 e de 13 às 17 horas.

ACOMPANHANTE ccm noções de
enfermagem, precisa-se para um
senhor, durante o dia. Exigem-se
referência;. Cartas com referên-
cies c salário para a portaria dus-
te jornal sob o n. 87 944.
BENEFICÊNCIA BRASIL PORTUGAL
— Precisa-se de auxiliar de la-
boratório, com prálica de dac-
tilografia. Apresentar só quem
for capacitado. R. Felipe Carna-
rão, 53.

89 - Sr. Fausto.
MECÂNICOS - Oficina recém
autorizada precisa de macániccs
competentes da linha Volkswagen,
é^ favor não se apresentar quem*
não estiver em condições. Ruflj
Barão do Bom Retiro, 1 115 — Sr,
Victor.
MOTORISTA para táxi Volks, dia
Todo. Preciso Euclides da Cunha
280. Sao Cristóvão.
MOTORISTA aposentado - Ofere.
ce para particular pequena fami»
lia ou entregas. Referência p.
tel. 48-2085. Aurora ou 34-1100
Amélia. Motorista Francisco Via-
na.

MOTORISTA pãrã carro pãrtícular, para familia de alto tra-
lamento, r Precisa-se com práticae que dê referencias. Av. Vieira
Souto, 310, cobertura. Tratar cl
Dona Gilda.
MOTORISTA - ,7eTisa-se um í|
pratica entrega, mínimo 2 anos
so quem estiver habilitado. Tra-
tar Rua Figueira da Melo, 162-A

Sr. Teixeira.
MECÂNICO p| Volkswagen (P|trabalhar em Vicente de Carva-
lho). Firma estrangeira admite c|
pratica comprovada. Otimo or-
denado — Tratar no Centro, n*
Av. 13 de Maio, 23, sala 614.
MEIO-OFICIAL (p[ trabalhar em
Vicente de Carvalho). Firma es-
trangeira admite somente c| prá-tica em peças Volkswagen. Oti-
mo ordenado. Tratar no Centro
na Av. 13 de Maio, 23 sala 614.
PRECISA-SE oficial pinlor de auto-
móveis. Rua Voluntários da Pá-
tria, 244 — Fundos.
PRECISA-SE mecânico de bicicle-
ta, que saiba soldar «oxigênio,
na Av. Eng.Richard n. 4-A.
PRECISA-SE de lavadores corri
pratica, Pôsto Santo Cristo, na
Rua Santo Cristo, 198.
PRECISÀ-SE — De lanterneiro com-
petente. Rua Ângelo Bittencourt,
K^-^rajaU; *
PRECISA-SE de lanterneiros _H
pecializados em Volkswagen. -.
Tratar,à;Rua Uruguai, 148. Tijuca-
RELOJOEIRO de táxi Capelinha,
preciso com prática. Tratar na R,
Ibira, 10 — Jacaré — Com Sr.;
Emídio.

GARÇONS
COZINHEIRO - Precisa-se na Rua
Santo Cristo, 239.
COZINHEIRA - Precisa-se para
PonsSo. Rua Fonseca Teles, 16.
GARÇÂO - Preciso de 2 com
prática de cepa e cozinha. Pro-
curar à tarde. Rua Viúva Cláu.
dio, 389 - Bar do Gil.
LANCHONETE. Não funcionários
sábados e domingos. Precisa me-
nor, rapaz. Rua do Rosário, 104.
La Tabla.
LANCHEIRA-COZINHEIRA - Pa7a
lanchonete, precisa-se. — Rua
Washington Luís, 51-B.
MENOR com prática em bar, exi-
gem-se referências. Paga-se bem,
R. Padre Manso, 122 - Madu-
relra:  
PRECISA-SE copeiro com prática e
ccm boa aparência para trabalhar
no 2.° horário — Dá-se preferên
cia a solteiro — Rua Euclides Fa-
ria, 5 — Ramos.
PRECISA-SE de um cozinheiro c|
prática de lanches. Santana, 156-D,
PRECISA-SE de uma cozinheira boa
para salgadinhos. Rua Marquês
de Sapucal, 130 — Praça Onze,
PREC ISA-SE de cozinheiro com
pratica de minutas — Avenida
Henrique Dumont n. 85-A
Ipanema.
PRECISA-SE para lanchonete co-
zinheira-fancheira ccm prática. —
Tratar na Rua Hilário Gouveia,
71-A — Copscabana.

CHOFERES E
MECÂNICOS

PRECISA-SE aiudanto com práti
ca. Rua Luis Barbosa, 89 — Vila
Isabel.

GRÁFICOS
COMPOSITOR competente, preci-
sa-se. Rua Guilherme Frota 480
Bonsucesso.
CORTADOR/ENCADERNADOR grá-
fico, precisa-se na Rua Clemen-
ceau, 284 * — Bonsucesso."COMPOSITOR 

- Prèclííitf/.com;
petente para serviços comerciais.
Rua Senador Alencar, 157 — São
Cristóvão.

PRECISA-SE: servente para servi
ça de limpeza de máquinas e
conservação. Dá-se moradia no lo-
cal de serviço e salário mínimo,
De preferência candidato casado,
— Tratar: Monaq — Rodrigo Silva,
18, salas 401/402.
SUBGERENTE - Precisa-se de
Sr. de responsabilidade para
ocupar o lugar de subgerente pa-
ra fabricação do máquinas foto-
reprodutoras com capacidade para
incentivar a produção. Exigem-se
sólidas referências — Apresentar-
se na Rua Maria Rodrigues, 38
Olaria, no horário de 14 às ló
horas.
SERRALHEIRO - Precis3-se meio-
oficial, com alguns conhecimen-

35 de eletricidade — Apresentar-
se corn documentos em dia para
teste, na Rua Maria Rodrigues, 38
— Olaria,'

OFÍCIOS E SERVIÇOS

ALFAIATES - COST.
ACABADEIRA - Chulear e ca-
sear a mão — Alfaiate — Av. Co-
pacabana, 709|1105 — Tratar cl
Chames.

CORTADOR e Contramestrè —
Precisam-se para confecção fina
— Tratar na Rua Raimundo Cor-
reia, 60 sala 201.

BORRACHEIROS - Precisam-se
para início imediato. Apresen-
tar-se na Av. Itaoca n. 360 —
Bonsucesso.
CONSERTADOR - Precisa-sc, com
pratica de consertos para oficina
de recauchutagem de pneus. —
Apresentar-se na Av. Itaoca, 360
— Bonsucesso.

DIVERSOS

AJUDANTE DE CAMINHÃO - Pre.
cisa-se c/ prática na Rua Diogo
de Vasconcelos, 98. Ponto final
do 6nibus 900 — Manguinhos.
AGENTES — Firma em fase 

~da

expansão precisa de agentes ccm
ou sem prática. Oportunidade
que deve ser aproveitada mesmo
por pessoas que possuam empré-
go.- Horário móvel. Apresentar-
se 2a.-feira na Av. Presidenta
Vargas, 435 sala 1306-A.
CAIXAS — Precisam-se de mô-
ças com boa apresentação e ccm)
prática de caixa para traba har
em Organização de Líquidos ¦
Comestíveis, ccm lojas na lent
Sul. Apresentar-se com documen-
tos na Rua Santo Cristo, 81 —
Sr. Miguel.
EMPREGADO - Precisa-se limpe,
zas lavar carro casa família. Dor-
mir no emprego. Referências. —
Carteira. Rua Haddock Lèbo, 407.
FOTÓGRAFO - Precisa-se c| pra^
tica de laboratório, estúdio e re-
toque. Rua General Savaget, 385,
Marechal Hermes.
FABRICA DE BOLSAS Precisa da
colocador de armação — Av. Rio
Branco, 143 - 3a. i .'
FISCAIS — Adminitimos pessoa»
idôneas, c| auto, pj setor rural
do Estado do Rio. Ganhos üi-
mitados após seleção. R. Cel.
Gomes Machado, 174, Gr. i 121

Niterói, das 14 às 18 horas de
2." a 6.°.

MOÇA — Precisa-se de uma para
cafezinho com prática. Rua Vis»
ccnde de Inhaúma, 51.
MASSAS^ — Preclsam-se menoret
ccm prática para empacotamento
de macarrão. Café Tamoio. Ru»
Bernardo Taveira n. 93 — Vicen-
te de Carvalho.

CHOFER — Precisa-se, para casa
de família, preferível que durma
no emprego,* de meia-idade. Exi-
gem-se referências. Tratar na R.
Quitanda, 07 s[ 401, depois de
11 horas.
IMPERIAL sr^r^^Precisã""?
motorista que tenha sólidos cenhe-
cimentos de peças VW, de prefe-
rência que tenha trabalhado em
oficina autorizada VW — Tratar
na Av. Gnv.es Freire, 333/45 com
Sr. Sebastião.
ELETRICISTA p| Volkswagen (p|
trabalhar ein Vicente de Carva-
lho). Firma estrangeira admite
cj prática comprovada — Otimo
ordenado. Tratar no Centro na
Ay.J3 de Maio, 23 sala 614.
-ANTER"NEÍRÒS - .Oficina recém"
autorizada precisa ds lanterneí-
res competentes da linha Volks-
wagen, é favor não se apresen-
tar quem não estiver em condi-
ções. Rua Barão do Bom Reíi-
ro, 1 115 - Sr. Victor.
LANTERNEIRO competente - Pre-
cisa-se para todo. serviço em au-
to —' Rua Monsenhor Felix, 94Ó
— Irajá — 2a.-feira.  _____
LUBRIFICADOR Competente. —
Precisa-se, Rua Camerino n.° 19-21
— Garagem Pátria.  _

COSTUREIRA para menina-môça.
Vestidos a partir de 3.000 - Rua

ALFAIATE - 
"Pr^isísí_di~Ti~jC"ma^,£,i, MAier- 516,^ cas»_20._

oficial de paletó e um calceiro COSTUREIRA - Máquina 3 agu- LANTERNEIROS - Precisa-se, na
com amostra, na Rua dos An-I na», preclsa-s». Papa-se_ o sa. Ru- SSo Januárro, 206 — São
dradas, 96 - 3." - 305. jlano profissional. C.nfoc(oes Ben. Cristóvão.

HÚr. Rua Fransiico Eugênio, 122, ,..,__„.,èVrsi >.' j~
bam perlo da EstaSio Barão d. LANTERNEIROS - Grande
Mauá.

MOÇAS E SENHORAS - Precisa-
mes. Pagamos bem — Almoço e
condução por conta da firma —
Tratar Rua Acre, 47, s| 810.
A.OÇA muito apresentável, maior,
para atender telefone e meia da-
tilógrafa para fábrica de flâmu-
las — Rua Joaquim Silva, 47 c|
Sr. Vasco.
MENOR - Procura-se, Irabalhar
manhã e noite. Tratar Rua Ba-
rata Ribeiro, 739-E.
MOÇA pj abrir consultório médl-
co Flamengo, ser recepcionista —
Poucas horas. Cartas para 87 894,
na portaria deste Jornal.

MOÇAS E SENHORAS - Preci-
sam-se, ótima oportunidade. Pa-
ga-so bem. Av. Gcmc-á Freire n.
55 - l.o _ S| 10 das 9 às 18
^3ra* coni Sr. Osvaldo.
MENOR — Rapaz honesto para
ímpeza e entregas. Apresentar-se

com carteira profissional na Rua
do Rosário, 140 — 1.9 andar.
PRECISA-SE de moças e senhoras
para trabalhar — Rua Barão do
São Félix, 220, s| 21 Centro.
PRECISA-SE da rapaz atá 18 a,
para serviços de limpou, corn
referencias • carteira na R. Fé*
lix pacheco n. 130 — Esta rum
remoça na Av. Vise. d* Albu.
querque.

PIANISTA — Precisa-se de um
para hotel de primeira categoria.
Tratar na Rua Visconde de Inhaú-
ma, 95 — Sr. Guilherme.

AJUDANTE DE CORTADOR c| mui-
ta prática para fábrica de blu-
soes. Rua do Lavradio, 76 — 1.°
andar.

VENDEDORES - Para eletrodutos
e tubos industriais. Comissão de
2,5%. - Av. Sacadura Cabral,
81, || 903. Segunda-feira pola ma'

Sr. Ronaldo.nh,
VENDEDORES - Para aparelhos
intercomunicadores.. Precisamos.
Damos comissão e fixo. — Rua
Sacadura Cabral, 81, sl 903. -
Segunda-feira pola manhã. — Sc
Ronaldo.
VENDEDORES VOU» VENDEDORAS
PARA AUTOMOVEIS - Pr.cis«.s.
am Copacabana _ Av. Atlantic*
asq. d. R. Dialma Ulrich n.
23-A - Lo|a - Pôsto 5.
VENDEDORES DE EÉBIDAS. -
Representação de grande indús-
tria paulista necessita de 14 ven-
dederes -psra produto de gran-
de aceitarão para o Estado da
Guanabara e Estedo do Rio dé i —
Janeiro - Tralar na Rua NÜÓ-!a0RPADE,RAS °E MAQUINA

ACABADEIRAS - Agabê Confec
ções Calças Masculinas, precisa
moças menores cj prática em
máquinas de: costurar, chulear,
bainha c preçnr botão. Av. Go-
mes Freire, 176J805 — Perto da
Central.
ATENÇÃO — Calceiras, camisol-
ras e alfaiates, corte e costura.
Ensina-se cortar e coser. Rua B.
Mesquita 655. Tel.i 58-8145. -
Confere-se diploma.
AJUDANTE e costureira diarista.
Precisa-se, ligeiras e perfeitas. S.
Clemente 147 cj 76.
ATENÇÃO costureiras, conserto
passo portátil, coloco motores em
qualquer máquina a domicílio.
49-8224_ e _29-053K_ Correia^
AUXILIAR; DÉ COSTURA - Pre
cisa-je menor, dá-se almoço e
lanche. pede-se referência. —
Tel. 25-5491

COSTUREIRAS - Precisam-se pa-
ra trabalho externo. Apresentar-se
na Rua Santa.Clara, 33 , gr. 818.
CONFECÇÕES 

~^-"~.7ecísãm-se 
dê

calceiras, para calças esporte —
Favor trazer amostra — Rua Re-
pública do lli.-ano, 22 sj 201.__
FABRICA DE CALÇAS -Precisa-
se de costureiras • pespontideí*ras com bastante pritica do calça
de homem. Rua Antunes Maciel
n. 25 — 3.° andar. São Cristo-
vão.

AUXILIAR DE CONTABILIDADE
— Moça, precisa-se com grandes
conhecimentos, em livros fiscais
Rus 

' 
São Januário,' 438-C. •

CONTADORA téc. e uma assistente
prática contabilidade até balanços
- 300/350. Tec. Assist. 180/200.
Solt. - Av. Rio Branco, 151, al
loia, ll 09.

DACTILÓGRAFAS -
ESTENÕGRAFAS -
SECRETARIAS
ADMITO dat. (af firme C-ícülõs",
230, secretária noções. Inales,
300, faturista, 180. R. 7 Se"tem-
bro, 63 s| 702.
DACTILÓGRAFO FATURISTA -
Precisa-s. com grand. prática
na «missão d. duplicatas. Indis-
pansiv.l grand* desembaraço
dactilogrlflco . boa caligrafia.
Carta com referência . pr.ten-
tie pari Caixa Postal 1HI, Abreu. Sesunda ..ir..'

polis n. 324 - -REALENGO -
Ônibus Campo Grando-Méiar
PRECISA-SE. vendedor loia m6-
veis c| prática. Rua Calele, 23
,7 Ar-' -^e^mon.:..
VENDEDORES - B-bldai/^O*. d.
comisão. Av. Nilo P.çanha, 1193— Caxias.
VENDEDOR DE SABONETES. Pre-
cisa-se ccm prática no ramo. —
Tratar na ClaveI Ind. Químicas
S.A. Rua Jcão Rodrigues, 60
VENDEDORES para cortinas iapo-
nêsas, havaianas e persianas, óti*
ma comissão. Entrega rápida —
Tretar segunda-feira no Largo de
São Francisco, 26. s/ 709. Tele-
fone 43-0519 - GB.

Precisa-se, (.parecer com amos-
trat na Rua Hilário de Gouveia,
43, Copacabana, 9 . > 12 h,
COSTUREIRA - Boutique om Co
pacabane precisa costureira com
atelier na Zona Sul, para con*
fecçõet finas, Av. N. S. Copaca*
bana n.» «64, loia 15, Calaria
M.nascal - T.l. 36-2020.
CALCEIRAS — Pr.cis.m-s. calcai-
ras pare ca!;a» curtas, forradas,
d» crianças. Serviço externo. Pi*
na-s» bem. Rua Conde rl» Ben<
fim n.° 377, sala «01, Tijuca.
COSTUREIRA. - Faço vestidos
simples: 10 000, forradoi 14 000.
Av. Suburbana 2 908, ap. 102. M.
Cruz {a partir_de segunda-feira?.
COSTUREIRAS - Pr.cisfcs." d.
overloqulstas e cortadatrac para

S. Copacabana
VENDFDCKES da 

"livros 
c| ou's|

experiência. — Aceita-s- com malharia. Av. N.
p-.ssibilidad5s mínimas NCrS 200 n.° 442
livres de fácil colocação — Tratar
tel. 43-5303 - Das 9 ás 12 horas.
VENDEDOR BEBIDAS - Salário
fixo, comissões, prêmios, procura-
st vendedor com prática no ra-
mo, dinâmico e boa aoresenta-
ção. Trazer 2 retratos e Infor-
mações. Entrevista: Rua Coronel
Audomaro Costa 110, 96, Sr

COSTUREIRA - Camiseira, exter-
na, precisa-se para serviço fino
de estoque. Exige-se amostra. —
Casa Oscar — Rua Barata Ribeiro,
344.

ÇASEADEIRA - Precisa-se para
rábrica de confecções finas de
senhoras, na Rua Getulio, 224 —
Todos cs Santos — Atende-se

__ Jap6« Is 13 borai.

MOÇAS — Preciso-se que saiba
fazer croché ou bolsar em contas.
Tambóm ajudantes de costura. Av.
Cooacabana, 387 s. 206.
ÒVÊRÍOQÜI-TÂY - .V_cisam~íí
também para máquinas de bainha

Cara 
malharia. Av. N. S. Copaca-

ana, 442.

na admite oficiais dc comprova
da competência. Ssiarios até .
300 mil. Preícnde-se serviço ra
pido e perfeito — Rua Barão da
Torre n. 168.

PRÊCISA-SE uma moça para caí-
xa de padaria — Rua Aristides

ficT lick0' 244 — Rio Comprido.

LANTERNEIRO - Precisa-se com-
pelente. -.Tratar na Av. Marechal
Rondon, 2 231, . antiga Francisco
Manuel, 283, Sampaio .Telefone:
49-9168.
LANTERNEIRO - Precisa-se, com
competência, para todo serviço
em automóveis. Rua Campos da
Paz, 174 — Rio Comprido.
MOTORISTAS - Precisa-se para
trabalhar cm ônibus. Tratar das
8 às 10 hs., com Sr. Acioli, à
Av. Guilherme Maxwell 210 —
Bonsucesso.

PRECISA-SE de uma costureira,
com prática para vestidos finos
-_Rua- Sá Ferreira, 138 ap. 1006.
PRECISA-SE da costureiros • cos-
tureiras com grande prática em
japona. Também costureiras com
multa prática em vestidos. Av.
Gomai -.«ir. n. 196, 8.° andar.

PRECISA-SE da costureira com
pratica de camisas — Não prega
colarinho. Paga-se bem. Tratar
na Rua Emflia Guimarães n'. 2

PRECISA-SE de moça menor ca-
prichosa para aiudante de costu-
ras finas. Av. N. S. Copacabana,
534, ap. 1 102.

MECÂNICO - MOTORISTA. -
Precisa-se para caminhões inter-
natlonnl — Rua Conde de Azam-
buia tr. 449 — Maria da Graça
MOTORISTA - Particular preci.
si, mínimo 5 anos carteira, reío-
rências casas em quo tenha tra-
balhado. Não se apresentar quem
não ei tiver condições exigidas.
Praça Pio X n. 15, 11.° andar,
Sr. Jaei.

MECÂNICOS — Precisa-se para
empresa de ônibus. Rua Santa
Mariana, 210 — Bonsucesso.
MECÂNICO — Preciso ccm prati-
tica comprovada de mecânica em
caminhões Mercedes Benz a óleo.
Tratar c| Jorge de 8 às 11 ho-
ras na Av. Presidente Vargas n.
542. 8.° andar, sala 809.
MECÂNICOS - Precisa-se ma-
quina pesada —' Chevrolet Brasil
— Av. Brás de Pina n. 2 770
MOTORISTAS - Precisam-se. Tra.
tar Rua Gérson Ferreira 31-A —
Ramcs, Sr. Alberto.

PRÊCISA-SE de camiseira urgen-
te. Rainha Elizabeth, 706, ap. 201.
QUER APRENDER uma profissão
rendosa? — Matricule-se na Aca*
demia de Cabeleireiros e Mani- 
cura. — Os interessados terão . MOTORISTA — Particular precisa
10% apresentando ê:ie anúncio j de um — Exigem-se referências,
— Machado Cnelho n. 119, sa-jm.ntmo 10 anos de carteira. Trat.
Ia 203 — Estácio. |na Av. Borges de Medeiros,. 111.

MOTORISTA para caminhão pro-
cisa-se c/ pratica na Rua Diego
de Vasconcelos, 98, ponto final
do ônibus 900 — Manguinhos.
MOTORISTA - Preferencia-quê"
tenha trabalhado tm material de
construção, 2 anos de prática na
carteira. Sr. Alipio. Rua Pref.
Olimpio de Melo, 1828.

BARBEIROS - MANIC
ACADEMIA de cabeleireiros Gu-
edscop. Agora com novo meto-
do das çscolas de .São Paulo, lhe
dará mais garantia. Mi modelos
suficientes. Tel.: 26-4254. R. 19
Fevereiro 65.

PRECISAM-SE 2 mflças, 2 senho-
ras — Paga-se bem — Rua Agos-
tinho Barbalho, 225-F — Praça
Patriarca — Madureira. '
PRECISA-SE garoto até 14 anoa
para trabalhar em pensão ns Ave-
nida Gomes Freire, 579.
PATROLISTA -
AHis-Chalmers —
co, 109, s| 503.

Precisa-se para
Av. Rio Bran-

PORTEIRO -Rapai Idad* 30 anoa
munido de documentos, pritica
comprovada, ótimas referencias,
deseia trabalhar em portaria d«
hctel ou hospital ou serviço ee*
melhant.. Ui. 42-1274, Sr. Or.
lando.
PADARIA precisa de 1 moço
com prática para caixa • cai-
xeiro .com prática para o balcão,
na Rua Bolivar, 92.. ¦-•

PADEIRO DA NOITE para marcar
b fornear e ajudante de mesa ccm
prática — Precisa-se na Rua Dio*
nísio, 249, Penha.
PRECISA-SE — Para padaria com
prática, 1 moça para balcão, 1
caixeiro, 1 oficial confeiteiro, I
forneiro. Rua laranjeiras 251,
PADARIA - Precisa-se de um
bom padeiro na Av. Brasil n.
23 520 - Guadalupe - Só sa
apresentar se tiver competên*
cia.
PRECISA-SE de moça ou senhora
para trabalhar em Caixa de res-
taurante. Tratar no local com o
Sr. Ramon das 7 àv 10 horas.
Rua Santa_ Clara,_[10.
PRECISAM-SE do lederril vcluntá-
ries que leiam e escrevam para
cegos. Informações: 26-3840 ccm
Francisco.
RAPAZ — Menor para limpeza
leve em fábrica de flSmu.as —
Rua Joaquim Silva, 47. Sr. Vasco.
RAPAZES - Precisam-se-_í"~Í8
anos, serviços externos de entre-
ga de folhetos. Boa tetra, co-
nhecendo 4 operações — R. Ipi*
ranga, 33 — Laranjeiras.
RAPAZ de 16 a 18 anos - Rua
Tenente Pimentel, 140, Lo|a 73

Olaria.
UM VIGIA c| recomendações e t
servente claro c' diploma de pri-
mário — Precisam-se — Rua da
Carioca, 32 sj 801.

1_l,.V|.!.^....l»f»l-IW.Ii,.>l-l________I___É__"--sv -f-r



O EMPREGOS

AUXILIAR DE ENFERMAGEM
DIPLOMADA

Indústria necessita para atendimento em
seu ambulatório e controle de pequeno depósito
de medicamentos.

Oferece as melhores condições salariais, as-
sistência médico-dentária-social e moderno res-
taurante.

Contatos pessoais com o Sr. Carlos Santos
à Rua Marquês de São Vicente, 83 - Gávea. (P

Auxiliar de
escritório

Precisa-se de móça com
grande prática em escrituração
de livros fiscaií e comerciais
o que seja ótima datilografa.
Quitanda, 176|3.° and.

1.» Cad., CLASSIFICADOS, Jornal do Brasil, domingo, 5, e _.".|_i,a, 6-3-67 _

Auxiliar de
escritório

Preclsn-se de moça de boa
aparência e que possua boa
caligrafia. Tratar à Rua da
Assembléia, 11, 3.° and. s| 305
— Com D. Nair.

I

SÜLAMERICANA IND. COM. S/A.
Necessita: -

TORNEIRO MECÂNICO
TORNEIRO REVÓLVER

Para trabalhar em horário diurno e noturno: Pagam-se
ótimos salários. Bom ambiente de trabalho. Apresentar-se com
documentos, à Rua Coronel França Leite, 2010 — Nilópolis. (P

Auxiliar de
encarregado

Precisa-se para indústria me-
talúrgica com conhecimentos tle
tornos e a.ustagem. Av. Si.
burbana, 4 509.

- Importante Companhia! de prestígio internacional, oferece as seguintes posições:

SECRETÁRIA BILINGÜE SECRETÁRIA ESTE

I

INGLlS-PORTUGUÊS

dominando perfeitamente estenografia nos dois
idiomas; prática convincente de secretariado de
bom nível; conhecimento perfeito de rotinas e
bom contato humano.

PORTUGUÊS

com muita prática em ditado bem como datilografia
rápida e estética; aparência pessoal impecável;
pratica em serviços gerais de escritório e ar-
quivos.

Apontador
de campo

Precisa-se que conheça o
Sistema Nello Bianchi. Apresen-
tar-se na Av. Presidente Var-
gas, 418/10.» andar, das 14h
às ISh com o Sr. José de
Sousa.

;¦' AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
(MOÇA)'

THE SYDNEY ROSS CO. oferece excelente oportunidade à moça
com prática de, no mínimo, 5 anos, para serviços gerais de escritório,
bons conhecimentos de datilografia e firmeza em cálculos. Idade entre 28
e 32 anos. Daremos preferência a moça desembaraçada, com curso gina-
sial completo e que resida na Zona Norte. Semana de cinco dias, salário
compensador. As interessadas deverão dirigir-se ao Depto. do Pessoal
— Av. Brasil, 22.155 — H. Gurgel — na próxima segunda-feira, no hora-
rio de 8 às 16 horas.

Inútil apresentar-se quem não preencher as condições acima. (P

CJL1XI_
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DATILÓGRAFAS
Importante Cia., ampliando seus serviços, oferece ex-

cepcional oportunidade para DATILÓGRAFAS BILÍNGÜE com
perfeito conhecimento de Português e Inglês, experiência e
ótima aparência. Semana de 5 dias, excelente ambiente no
centro e ótima remuneração. Telefonar para 42-5075 ou
22-3252 - Dr. Paulo._ (P
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Distribuidor
FARMÁCIA

Indústria paulista, de piás-
ticos, quer nomear distribuído-
res exclusivos, por conta pró-
pria, de seus produtos desti-

dos a Farmácias, Drogarias
etc. GB e Est. do Rio. Car-
las para este Jornal tob o n.
310005.

Salários a combinar dentro das respectivas faixas; sábados
com restaurante próprio e outras vantagens.
As interessadas serão atendidas à Avenida Rio Branco, 181 - 15.° andar, sala 1 506

ivres, local de trabalho no Centro da Cidade

Guarda-se sigilo absoluto.

Auxiliar de contabilidade
Empresa de Propaganda necessita de

um (a) com no mínimo _ anos de prática
comprovada em carteira. Salário a combi-
nar. Tratar na Av. Presidente Vargas, 583
— 4.° andar,.c/ Sr. Barreto. (P

Eletricista
Precisa-se com conhecimen'

tos para letreiro gás Neon —
Apresentar-se à Rua Bela, 351.

Executivo
Brasileiro, alto gabarito, lon-

ga experiência, inglês fluente,
especialista em organização,
administração, vendas (super-
visão, orientação e preparação
vendedores e viajantes, pesqui-
sas, potencialidade mercado,
promoções, -oneamentos de
produção etc); crédito e co-
brancas, pessoal, operações. —
Ótimas referências e relações
Oferece-se para cargos de che-
fia, gerência ou assessoria. —
Cartas para o n. 305 050, na
portaria dêste Jornal.

Renomado laboratório farmacêutico de âmbito
internacional necessita para a sua matriz no

Estado da Guanabara de

ASSISTENTE DO GERENTE DE VENDAS
Auxiliar de escritório

Importante e tradicional indústria admi-
te jovem para sua seção de Vendas, com
idade máxima de 28 anos, instrução secun-
daria, tendo boa letra para extração de pe-
didos, notas, etc. Cartas do próprio punho,
dando idade e estado civil, "curriculum vi-
tae" e pretensões, para a portaria dêste Jor-
nal sob o n.° 321 324.

OFERECE:

Salário condigno
Possibilidade de progresso
Ambiente de trabalho saudável
Assistência médica
Semana de 5 dias

SOLICITA:
Prática profissional administrativa e de
campo, se possívelEspírito de iniciativa
Domínio do nosso idioma e do alemãoBoas referências
Tempo integral

Cart?s com "curriculum vitae" e salário desejado para a portaria dêste Jornal
sob o n.° P-79 659. (P

ENGENHEIRO
Companhia de grande conceito no ramo da distribuição de

produtos petrolíferos, admite engenheiro civil com prática de equi-
pamentos mecânicos, ou engenheiro mecânico com alguma vivência

.em construção civil, para integrar sua equipe encarregada da cons-
trução e manutenção de instalações.

Pede-se a experiência de campo mínima de dois anos, na-
cionalidade brasileira,'bem formada estrutura profissional para de-
senvolvimento.de carreira e idade não superior a 32 anos.

Salário a combinar, semana de cinco dias, sede no centro
da cidade e outras vantagens.

Os interessados deverão dirigir-se à Avenida Rio Branco, 181
- 15.° andar - sala 1 506 para maiores detalhes. Guarda-se sigilo.

Engenheiro-
mecânico

Especializado em máquinas
térmicas. Brasileiro-suíço, di-
plomado na Escola Politécnica
de Lausanne em 1966 (Diplo-
ma Federal Sufço), com co-
nhecimentos perfeitos, de por-
tuguês, inglês e francês. Pro-
cura emprego com boas pers-
pectivas de futuro. — Escreva
C P. 4 431 ZC

Auditor-Senior
Para supervisão e execução de ser-

viços de real importância. Idade mínima
35 anos. Experiência de chefia compro-
vada.

Carta para o número 335 004, na
portaria dêste Jornal, incluindo curriculum
vitae.

SENHORES EMPRESÁRIOS
Engenheiro militar, na reserva:

a) Possuindo os cursos de extensão abaixo.-
Engenharia de Produção (Escola Politécnica — PUC)
Gerência Financeira (IAG — PUC)
Gerência de Capitais (IAG — PUC)

b) Com experiência de chefia e visão global dos problemas empresariais nas
áreas do Planejamento e Controle da Produção, Orçamentos, Custos e Análise
Econômico-Financeira. '

c) Oferece-se para cargo executivo ou de assessoria em empresa industrial ou
de investimentos com sede na Guanabara.

d) Solicita a fineza de endereçarem as cartas para a Rua Gomes Carneiro, 50,
ap. 301 — Ipanema.

Gráficos
Impressor tipográfico. Preci-

sa-se do competente. Apre-
sentar-se com documentos na
Rua Marechal Aguiar, 116 —
São Cristóvão — Litografia Tu
cano S|A.

Mecânico de
refrigeração

Ótimo salário e comissão —
Admite-se somente c| prática
em ar condicionado e gela
deiras residenciais. Carta c|
referências para portaria dês-
te Jornal, sob o n. 321161.

Militares

: GERENTE DE MERCADO
(MARKETING MANAGER)

Tradicional indústria americana de cosméticos, estabeleci-da ha longos anos no Brasil, procura um Gerente de Mercadocom longa experiência no ramo e perfeito conhecimento dalíngua inglesa, familiarizado com problemas de vendas, pro-
; moção, propaganda, treinamento de pessoal, finanças e produ--çao industrial, para atuar junto ao Diretor Geral. Salário emaberto. Cargo de confiança com possibilidade de treinamentonos Estados Unidos. Resposta com curriculum completo, paraa portaria dêste Jornal, sob o n.° 321 840.

Militar aposentado com d!
posição para exercer uma ati-
vidade .omercial que lhe pos-
sibilitará bons lucros, deve pro-
curar-nos na Rua Visconde de
Inhaúma, 134, 10.° andar, sala
1 030. Falar com Sr. LEON, de
9 ás 12 horas somente.

Moça
Precisa-se p/ Iniciar como

Aux. Contabilidade
Organização Ruf S.A. necessita de

rapaz para seu quadro, exigindo reais co-
nhecimentos, boa aparência e "curriculum
vitae". Rua Debret, 79-A s/505.

SECRETARY

Assistente - Gerência
Procura-se um rapaz, até 25 anos,

para a função acima. É necessário que seja
bom datilografo, tenha iniciativa própria
e habilidade nb trato com o público. Lugar
de futuro para elemento realmente capaz.
Cartas com "curriculum vitae" e pretenções
salariais dirigidas a M.P. sob o n.° 321 707
na portaria dêste Jornal.

Agência Link de Empregos
ESTENÓGRAFA em Port. ótima redação até 30

anos.
ESTENÓGRAFA em Port. c/ bons conhec. de

Inglês.
SECRET. DATIL. em Port. c/ redação própria.
SECRET. DATIL Port./Inglês, redação própria.
DATILOGRAFA Port./ Inglês, c/ bastante prática.
AUX. ESCRIT., exímio datil. gin. completo.

gorôta-propaganda p/ integrar _-»ti idiota i . ¦ ..¦ , , .
programa publicitário em tv. FATURISTA gin. completo, bom datil. c/ prática

comprovada.
Rua México, 21 — 10.° andar.

programa publicitário em TV
Requisitos essenciais: excel. ap.
id. 18/24 a., relativa cult
desorhb. Salário: NCr$ 500
mens. Cartas c/ todos dados
pess. p/ o n. 321 438 na por-
taria dêste 'Jornal. Prioridade
na seleção enviando retrato.

— fmportant Company seeks experienced executive. bi-Iingual secretary to
work at its downtown Office. *
Perfect knowledge of Portuguese and English shorthant is essential.
Translation practice also required.
The Company offers excellent working and salary conditions, five-day-
week and other ádvantages.
Applicants will be received at Avenida Rio Branco, 181 — 15th floor,
room 1506. (P

Relações
públicas

Junto às Embaixadas e gran-
des firmas, que fale línguas
e seia correspondente em in-
glês. Av. Brasil, 2 440 — "A
LUSITANA".

*___m_
PRACISTA

¦y. EDITORIAL LABOR DO BRASfL S.A. precisa de Pra-cistas para trabalharem sua linha exclusiva e especiali-zada em obras técnicas, arte e cultura superior. Destaca-mos do nosso catálogo, à venda para pronta entrega, osseguintes títulos: -
CULTURA

ARTES
TÉCNICA

Dicionários de Botânica, Pedagogia, En-
ciclopédias, Literatura em geral etc
História da Arte, Pintura etc.Escola do Técnico Mecânico, Jones, Dub-

• bel, Knowlton etc.
Estudaremos também as propostas de candidatos in-teressados as vagas de Viajantes para o inferior do Es-tado do Rio, Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia.
ENTREVISTAS: Rua Buenos Aires, 104-1.° andar.

(P
"^"^"^^^^^•^^•^^^?-^^^^^^^^^^i^i*

NCr$ 700,00
mensal

Precisamos de vendedores
p/ produtos alimentícios con-
sumidos em bares, restaurantes,
hotéis, escolas etc. Favor não
se apresentar quem não tra-
balhe no ramo. DECA REPRE-
SENTAÇÕES LTDA. Dept.» Pes
soai, c| D. Deilde. Rua São
Josí, 50, gr. 703.

Precisa-se de:
1 torneiro mecânico, 1 meio

oficial torneiro, 1 a.ustador.
Rua Falisbolo freire n. 220-A.
Ramos.

Senhorita
francesa

Distinta, falando línguas
(alemão, espanhol, português)
oferece-se como dama de com-
panhia, perceplora de crian-
jes ou secretária-intérprete de
pessoas de alto gabarito. Car-
tes' p| portaria dêste Jornal,
sob o n. 346 055.

ARTES GRÁFICAS GOMES
DE SOUZA S/A.

Admite:

Montador de fotolifo
Com bastante prática.
Apresentar-se munidos de do-

cumentos na Seção Seleção e Treina-
mento à Rua Luís Câmara, 535•— Ola-
ria. (p

Serralheiro
Serra lheiro-Alumínio
Soldador
V_ of. mecânico
V_ of. eletricista
"CARBRASA" admite profis-

sionais com pritica comprova-
da. Semana de 5 dias. Salário
do mercado. Os candidatos
deverão apresentar-se para tes-
te è seleção à Av. Brasil n.°
15146 - LUCAS.

alconisías (Home
Grande organização precisa para lojas e

supermercados. Bom ambiente de trabalho, sa
lários compatíveis e oferecemos lanche. — Entre-
vista das 8h às 17h, na Rua General Padilha, 91
-SÃO CRISTÓVÃO.
N.B. Está rua fica perto do campo do Vasco.

(P

TeSefcrtlsfa
"CARBRASA" admite móça

com prática comprovada em

mesas PBX de pegas e de cha-

ves. Apresentar-se com os do-

cumentos necessários a Av..

Brasil n. 15 146 - LUCAS.

asxa - banco

Auxiliar de escritório
(MOÇAS)

Précisa-se de uma com prática de Kardex,
conhecimentos contábeis e boa letra para estoque
e outra para arquivo e atender telefone em escri-
tório no Centro. Exige-se datilografia. Sábados
livres. Cartas citando dados pessoais, experiência
anterior e pretensões para portaria dêste Jornal
sob o n.° 321 537.

Técnico químico
Precisa-se com experiência

mínima 3 anos de produção na
indústria químlca-farmacêutlca.
Cartas com curriculum vitae «
pretenções para portaria dês-
tc Jornal, sob o n. 322879 —
Guarda-se sigilo.

Aceitamos inscrições de elementos de
boa apresentação, idade 25 a 35, qualifi-
cados nas funções de Tesouraria, para tra-
balhar com reserva de caixa guichet.

Apresentar-se à Rua da Igrejinha n.°
16, ao Sr. Bermeval, no horário de 16 às
20 horas. (P

Técnico d.

Admite-se elemento de ga-
barito p| chefia de oficina
de refrigeração c| excelente íar
lário e acesso. Especialização
cm ar condicionado e geladei-
ras residenciais. Carta c| re-
ferencias e pretensões para
portaria dêste Jornal, tob o
n. 321 162.

Torneiro-
mecânico

Precisa-se com conhecimen-
los de bancada. Tratar à Av.
Suburbana n. 6036, com o Sr.
Adolfo.

CIA. CARIOCA DE INDÚSTRIAS PLÁS-
TICAS, ampliando seu quadro funcional,
admite:

Ferramenteiros
Tratar na Rua Conde de Leopoldina,

725, Depto. do Pessoal. (p

Vendedores
Ótima oportunidade. Fixo c

comissões. Preferência aos qúe
conheçam papelaria em geral.
Rua Riachuelo, 143 — Loia, das
9h ès 12h.

Vendedora
Befacap

Precisa-se de móça com mui-
ta prática e boa apresentação.
Tratar Av. N. S. Copacabana,
664, loia 23 — Galeria Me-
nescal.

Vifrinisfa
SOUTIENS E CINTAS

DARLING S/A
Precisa de um com prática.-

Ap. Av. R. Branco, 108, sal*
910, a partir das lOh. ,
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f 12 - 1.» Caí., CLASSIFICADOS, Jornal <lo Brasil, domingo, 5, • a.«-feira, 63-67

c«*ç*o *,„ Acham-se abertas ins-
y" m* I ^g»*% 

«"Ções para os cursos:
r -JÜr.1-^J^ • Introdução à Progra-
V ^> I« rJ mação de Compufa-
^"^ooirT*^ dor Eletrônico — Iní-

cio dia 6.3.67
PROGRAMAÇÃO

IBM/360 Início dia 6.3.67
IBM 1401 Início dia 13.3.67
B.2.500 Início dia 8.3.67'

Informações à Av. 13 de Maio,
47 Sala 1809, Fone 52-0061 - Das
14 às 19 horas. (P

Auxiliar de
escritório Datilógrafas

exímias (2) naPrecisa-se com prálica ser-
viços gerais. Tratnr com Sr. -_»»«., ,».»„ w XXSM,Edmundo, 2a.-feira até il hc-i Procuramos para Escritório Modelo de Con-
267 - VC'irirnd° 

de 'V,0lo'í püra ac)missão imediata ou em curto |,abilidade 
com os seguintes requisitos:

~bL |P''azo' com curso ginasial, brasileira, pre-?, 
Gosto por Relações Públicas;

BlCO jferivelmente solteiras, e até cerca de 30 - - P-' ° d'nam'C° * de ,n,Cla"va;

vendedor (as) Í3nos, dando-se preferência a quem já seja
ótima comissão leopista em inglês ou tenha conhecimento*

Balconista
Precisa-se para admissão imediata, de

1 rapaz ambicioso, com prática de venda
• de materiais para construção, com idade
\. entre 23 a 30 anos de idade, com instru-

. ção ginasial ou curso equivalente, boa apa-
rência. — Salário fixo, comissão e prêmio.

Apresentar-se à Rua Aristides Caire
:j:n.° 119 — Méier — falar com o Sr. BOR-

DALO ou COSTA, na parte da manhã.

indústria de artigo cif consume Contabilidade.
mo cm todo o comercio e in-i
dústria oferece a todos os ven- Marcar entrevistas pelo tel. 42-2603
dedores (as), aumentarem Sua|com Dona Yvonne, a partir do dia 6, entre''9h30m 

e llh30m e 14h30m e 16h30m
renda Junto a sua clientela
sem maior trabalho ou pre-
juízo do seu horário. Sigilo
absoluto. Entrevista com o Sr.
Silva. Tel.: 30-2797, das 10 às
14 horas. (p

Casal
Precisa-se de um mordomo

e de uma cozinheira para resi
déncia de diplomata. O casal
deve falar francês ou inglês.
Exigem-se referências. Favor
escrever para a portaria dêste
Jornal, sob o n. 322561.

Contador (a)
Precisa-se para trabalhar em

Nova Iguaçu. Não precisa
muita prática. Cartas para a
portaria dêste Jornal, sob o
n. 321189.

Departamento do
Pessoal

Conceituada Firma Industrial/Comercial ne-
cessita auxiliar ativo e desembaraçado com prá-tica comprovada em Folhas, Institutos, FGTS e ío-
dos os demais serviços atinentes Pessoal. Cartas
coni todos os detalhes, inclusive referências e
pretensões para a portaria dêste Jornal sob o n.°
338 532. Sigilo assegurado e preferência paraadmissão imediata.

Colocadores
de papel e plástico
Precisa-se com prática. Tratar à Rua

Barata Ribeiro, 96-B, c/ D. Anna Maria.

Carpinteiro
Precisa-sè à' Rua das Laran-

ieiras, 227, falar com o Sr.
Eduardo, munido das cartclars
Profissional c de Saúde. (P

c) Noções de contabilidade são desejáveis.
Oferecemos curso, ajuda de custo fixa e'comissão. Apresentar-se à Av. 13 de Maio, 23,

Igrupo 1 640, de 8 às 12 horas.

Ferramenteiro
Importante indústria metalúrgica necessita

de pessoa competente em projetos e execução de
matrizes de repucho e corte. Semana inglesa. Sa-
lário conforme capacidade. Cartas indicando ida-
de, experiência e pretensões para a portaria
dêste Jornal, sob o n.° 170 554.

Jovens dinâmicos
"NOVA CARREIRA"

O De boa apresentação e
com . vontade de progre-
dir.

O Clientes certos « com
hora marcada,

© Gônhos elevados.
O Curso de preparação.

Rua do Ouvidor, 130, sala'
605. Apresentar- êste anúncio
i Srta. Iara.

Laboratórios
Com experiência hospitais.

Aceito representação. Base co-
missão. Respostas para porta-
ria dêste Jornal, 30b o número
321004. .

0 EMPREGOS

Lanterneiro
Grande oficina necessita cle

Lanterneiro com prática em JK.
Apresentar-se à Rua da Assem-
bléia, 51 — grupo 601, com do-
cumentos ao Sr. Krizek, 2.a-feira.

(P

**_& "'
_S__r
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Moças
Meio expediente

Admitimos cinco, com boa
aparência para nosso quadro
de divulgação externa. Mini-
mo Cr$ 150 000. Apresentar-se
à Av. 13 de Maio, 47, coni.
1 202. (p

Contador (a)
SOCIEDADE

Oferecemos excepcional oportunidade a ele-
mento com fortes conhecimentos contábeis e de-
sejoso de trabalhar em conta própria. Dispomos
de firma registrada, máquinas, equipe treinada e
telefone. O sócio deverá entrar com novas escri-
tas e sua direção. Cartas para a portaria dêste

$ Jornal sob o n.° 332 036.

Datilografa
Precisa-se, com prá rica e co-

nhecimentos gerais serviço es-
critério, boa letra, residindo
Zona Sul, 25 a 35 anos. Car-
tas indicando experiência e or-
denado pretendido para a por-
taria dêste Jornal, sob o nú-
mero 347Ó39.

Engenheiro - Diretor de obra
Grande empresa de engenharia pre-cisa de engenheiro com larga experiência

em montagens eletromecânicas para diri-
gir importante obra. Ótimas condições de
trabalho e remuneração. Enviar "cúrricu-
lum vitae" para a portaria dêste Jornal,
sob n.° 321 115.

Engenheiro civil
Para obras ro Est. GB e

eventualmente no Estado do
Rio, experiência mínima de 3
a 5 anos, propostas c curri-
culum vitae para a portaria
dêste Jornal, sob o n. 310011.

Gerente
de Hotel

Precisa-se dé gerente para
hotel de veraneio em Petró-
polis, com parque e anexos.
Tratar na Avenida 13 de Maio,
23-D, corn o Sr. Rogério.

Excelente oportunidade
Para ganhar bom dinheiro vendendo merca-

doria de grande saída, própria para moças ven-
dedoras que já possuam freguesia de perfumes,roupas e jóias. Marcar entrevista Mme. Gyl, 6.°,
sáb. e domingo, das 10 às 12 horas. - Tel..'
36-5774. Exige-se apresentação carteira identi-
dade. m

Indústria farmacêutica
de âmbito nacional, precisa admitir em seu qua-dro de funcionários:

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO ~ para livros fiscais;
bom datilografo e boa caligrafia.

ESTOQUISTA — conhecendo serviços de escrito-
rio; firme em cálculos e boa letra. Idade
máxima 30 anos. Favor só se apresentar
quem estiver apto. Procurar Sr. Adyr — Rua
do Carmo, ó, 2.° andar, horário comercial.
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PRECISA:

CARPINTEIROS

ESTUCADORES

PEDREIROS

Apresentar-se na obra da Rua Von Martius,
(frente à TV Globo). Jardim Botânico. (P

Moças
laboratório de Produtos Far

macêuticos necessita para seu
Departamento de Propaganda,
de auxiliar datilografa. Prefe-
rência para quem já exerceu
função. Apresentar-se segunda-
feira à Rua dos Inválidos, n.
190-A, no horário comercial.

Cia Dyrce Industrial
Av. José Mariano dos Passos, 261, No-

va Iguaçu, PRECISA: Auxiliar de Contabili-
dade (moça); Auxiliar de Escritório (moça),-!
Secretária Português (moça); Datilografa com
Redação (moça); Ofice-Boy (menor).

Exige-se boa apresentação. Os candi-
datos deverão apresentar-se no endereço
acima, das 9 às 12 horas — seg.-feira, tra-
zendo documentos e fotografias.L_

Estucadores
Precisa-sè de bons profissio-

nais para tarefa diária, duas
massas, obras no Flamengo,
Botafogo, Copacabana e leblon
— Paga-se bem. Tratar à Rua
do Carmo, 27, grupo Ó04|5,
com o Sr. Ronaldo. (P

Exímio datilografo
Precisa-se de rapaz reservista, de pre-ferència com redação própria, mesmo sem

prática de escritório. Cartas indicando ida-
de, instrução, nacionalidade, salário dese-
jado, para o n.° 321 805, na portaria dêste
Jornal.

Ferramenteiros
Precisam-se competentes.-

Apresentarem-se 2.°-feira às 7h
munidos de documentos. — Av.
Brás de Pina, 749. (p

Contador
Com prática de dirigir contabilidade,

controlar funcionários, faturamento, co-
branca etc. Remeter "Curriculum Vitae" a
Caixa Postal, 3655-ZC-00 indicando pre-tensões salariais.

Demonstradoras
Cia. de Produtos Alimentícios

está admitindo moças que te-
nham o curso ginasial completo
e com prática comprovada na fun-
ção acima especificada. As can-
didatas serão submetidas a testes
de, conhecimentos.

Apresentar-se com documen-
tos à Praça PÍo X, 118 - 11,°
andar s/l05/6 ao Sr. Paulo
Frambach das 08 às 10,30 horas

(P

Farmacêutico
químico

Importante laboratório far-

macêulico, procura FARMACÊU-
TICO-QUÍCICO com experiência
no setor de acondicionamento
de produto, lugar de futuro.
Semana de 5 dias. Restauran-
te próprio. Assistência Médica
— Cartas com pretensões acom-
panhadas de eurricvlum para o

^n. P-79 745 na portaria dêste
Jornal. (p

Encarregado de portaria
Precisa-se com prática comprovada.
Exige-se referências.

VITROFARMA - Caminho do Mateus,
260 - INHAÜMA.

Imperial S/A
Precisa do balconista para

seção de peças e balcão. Ofi-
cina com prática comprovada
pela carteira profissional e que
tenha trabalhado em oficina
autorizada Volks. Tratar Av.
Gomes Freire, 333|45 com Sr
José Raymundo.

Engenheiro ou Arquiteto
Empresa do ramo da construção civil

admite um engenheiro ou arquiteto, com
conhecimentos comprovados de administra-
ção de obras, cálculos e orçamentos. Hora-
rio integral. Cartas para a portaria dêste Jor-
nal sob o n.° 321 437, indicando fontes de
referências profissionais e de ilibada condu-
ta moral, e remuneração pretendida.

Investimentos
Necessitamos de elementos

com' experiência no ramo para
ampla campanha de vendas.

Damos grande cobertura

publicitária e oferecemos óti-
mas comissões. Os interessados

devem procurar o Sr. Pedro
Paulo, segunda e terça-feira, na
Rua Sete de Setembro, 54, 4.°
andar, de 9 às 12 e de 14 às
16 horas. (P

MOUMMJOOvilSiuiMSIltIMI I. L

MflROBRflT

NECESSITAMOS

Datilografa
PERFEITÍSSIMA

Para correspondência nacio-
nal — Queiram candidatar-se
apenas as de longa experien- ,.
cia • de boas referências —Semana de 5 dias.
Paga-se bem — Semana de 5'
dias. GB — Rua México, 11
— Grupo 402. (P

Mesbla admite:
Vendedor . de Caminhões

Vendedor de Cine-Foto

Eletricista

Aos candidatos será exigida experiência
comprovada, adquirida em grandes Cias. Os in-
teressados deverão se apresentar na Rua do
Passeio, 42/56. (P

Marceneiros, Esquelefeiros,
Maquinistas e Estofadores

Precisam-se para fábrica de móveis;

Mecânico
Preci:a-se oficial competen-

íe conhecendo tudo Chevrolet.
Rua Voluntários da Pátria, 360,

Pracista

M. L. Magalhães — Rua Maria Rodri-

gues 65 — Olaria.

Precisa-se moças ou rapazes
-- R. Visc. de Inhaúma, 115,
l.e end. sala 3.

Polidores
Precisamos para Indústria

Metalúrgica, com prática com
provada. Rua da Regeneração
n.° 55 — Bonsucesso.

Inglês
Se você fala e escreve INGLÊS corretamente

e deseja lecionar por tempo integral ou parcial,
e tem entre 25/45 anos, apresente-se pessoal-mente, 2.a-feira, dia 6/3, entre 9/11 hs. ou 15/

J18 hs. no
. INSTITUTO DE IDIOMAS YAZIGI

Largo do Machado, 29, sala 507

, Favor não apresentar-se se não preencher os
requisitos solicitados.

Pracistas
Precisam-se moças ou rapa-

zes — R. Visc. de Inhaúma
115, 1.° and. sala 3.

Faturista
Com prática comprovada' bom dati-

lógrafo, para admissão imediata. Semana
de 5 dias, bom ambiente.

Entrevistas Rua Santana n.° 73, so-
breloja, sala -201, com Sr. Dante. (P

Desenhista

Projetista
De CONCRETO ARMADO, para

grandes obras. Ótima oportunidade.
Telefonar p/ 32-7878 - Dr. PAULCL

(P

Isto lhe
interessa

Firma de âmbito nacional,
está admitindo homens de 20
a -40 «nos, para contatos hu-

i manos.

EXIGIMOS:
Boa aparência, ser Isento de

incapacidado, ser dinâmico.
OFERECEMOS:

Tempo livre, semana de 5
cia», prêmios, comissões e
treinamento.

Entrevista com o Sr. Danilo,
i Rua do Carmo, 6 s| 601, dia
6, das 8 às 11 horas.

Ferramenteiros
Experiência mínima de 5 anos

em confecção de ferramentas de cor-
te, repuxo e injeção plástico.

Apresentação exclusivamente no
horário de 14 às 15 horas em

M. AGOSTINI COM. IND. S/A.
Av. Automóvel Clube, 371, Inhaúma.

Instituto. Técnico de
Orientação e Seleção
EMPREGAMOS SEM ÔNUS PARA O

CANDIDATO
CENTRO

Téc. Comprador p/ mat. Téc NCr$ 700,00
Aux./Pessoal — moça 250,00
Correspondente /Port. — moça 250,00
Datilografa 180 t.p.m "_ 200,00
Aux./Pessoal — rapaz "' 175^00
Recep./Banco — 19/22 anos, ótima apa-

rência e apresent 140,00
ZONA NORTE
Ene. Inventário Fixo c/ Inglês  » 600,00
Telef./Recepcionista — m/chaves, ótima

aparência e apresentação  ." 250,00
Aux. Escrit. — moça  " 200,00
Faturista Aux. — rapaz  " 150,00
Obs.: 1 — Fazemos exame psicotécnico, também, tm

candidatos recrutados pelas empresas.
2 — Aceitamos casos de orientação Vocacional.

Rua Teífilo Otoni, 123 — 8.° andar
Tels.: 43-8712 • 43-7927

(P

Precisa-se
Moça com prática do escri-

turação de livros e datilogra-
fia. Tratar à Rua Humaitá, 150
1.° andar, das 9 às 11 horas.

ilitar, func. público,
bancários e estudantes

SOMENTE 10 VAGAS
Trabalho honesto e organizado. Exigi-

mos: vontade de ganhar muito dinheiro,
boa apresentação; referências pessoais; ho-
nestidade. Garantimos Cr$ 300 000 inicial;
liberdade de horário; acesso a cargo de
chefia.

Av. Nilo Pecanha, 26, sala 706 com
o Sr. SILVA — Atende-se no horário de
13 às 16.

Mecânico de Kombi
MECÂNICO DE

EMPILHADEIRA HYSTER ç

(Com conhecimento de hidráulica) 
"*

CRUSH admite, com experiência com-
provada em Carteira.

Apresentarem-se munidos de do-
rumentos à Rua Luís Câmara, 280, fundos
— com Sr. Antônio. (P

Químico
industrial (Tec)
Universitário, 5 anos de prá-

tica procura bico em Indústria
Química ou congênere ou ape-
nas pj se responsabtlisnr pe*
rante o CRQ ou SNMF. — Tel.
26-6220. i

Representantes
Firma industrial desta praça

em fase de expansão, especia-
lizada em máquinas para cons-
trução civil, descia nomear re-
presentantes com boa expe-
riência nesse ramo, para as
principais praças de S. Paulo
Santos, Brasília, Minas Gerais.
Rio Grande do Sul, e demais
Estados. Cartas para a porta-
ria dêste Jornal, sob o número
321054.

Mecânico
Grande oficina necessita de

Mecânico com noções gerais de
F.N.M. D. 11.000.

Apresentar-se à Rua da As-
sembléia, 51 grupo 601, com do-
cumentos ao Sr. Krizek, 2.a-feira.

(P

Vendedores
Indústria desta praça, espe-

cializada em máquinas para
construção civil, admite ven-
dedores com experiência no
ramo. Ordenado c comissão.
Cartas para a portaria dêste
Jornal, sob o n. 321053.

NCr$ 1.000
SALÁRIO FIXO MAIS COMISSÃO

Não perca esta oportunidade. Notável curso
de treinamento. Produto de consumo obrigatório,
ótimo ambiente de trabalho. Prévia indicação de
clientes. Venha conversar conosco, das 8 às 12
e das 14 às 18 horas, à Rua Senador Dantas,
5ó-C,Loja. Procurar Dr. Jorge ou Dr. Alberto.

Inspetores p/títulos de clube
Clube de alta categoria admite inspetor

para venda de títulos. Plano interessante, indica-
çao de clientes, plantões, condução e outras van-tagens. Alta remuneração. Av. Pres. Vargas 509

15." and. 9 às 12 hs. (p

Johnson Bronze do Brasil
Admite

Desenhista
Para assistente de chefia da Seção de

Manutenção.
PEDREIRO

Semana de 5 dias. Salário a combinar.
Apresentar-se na Estrada Barro Ver-

inelho- 1 720 — Colégio.

Vendedor-
demonstrador

Jovem com nível secundário
para iniciar carreira em gran-
de empresa. Necessário viajar
pelo Pais. Ofertas para a Cai-
xa Postal 1 235 - ZC-00.

Vendedores
Bergom S'A, admite vende-

dores com ou sem prática —
Ajuda de custo e comissão.
Procurar Sr. Alfredo, diária-
mente das 8,30 às 14 horas,
à Rua José Bonifácio, 458 —
Todos os Santos.

Precisa-se
AUX. TÉCNICO DE PESSOAL: Idade:

21 a 35. EXIGIMOS: ginasial completo, ex-
periência comprovada (2 anos) em serviços
de pessoal, conhecimentos do Estatuto dos
Funcionários Públicos Federais e sua Legis-
lação complementar e da CLT.

ESCREVENTE DATILOGRAFO: Moças
- Idade: 18 a 25. EXIGIMOS: ginasial com-
pleto e experiência em serviços datilogra-
ficos. Maiores detalhes: Tel. 32-8066 —
R. 28.
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O EMPREGOS

Perma Plásticos S/Â
PRECISA:

© MECÂNICO DE MANUTENÇÃO

j' Que conheça medidas, compressores
Jetc, e que tenha experiência anterior.

Apresentar-se à Rua Luís Ferreira, 78.
.com Dr. Lopes. (P

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Precisà-se de moça com prática de serviços

gerais de escritório inclusive datilografia.
* Tratar na Indústria de Produtos Alimentícios

Piraquê - Travessa Leopoldino de Oliveira, 335 -
Madureira. $

l.o Cad., CLASSIFICADOS, Jornal do Brasil, domingo, S, é _.».fei,ira, fi-3-67 — jj

*

mos
DESENHISTA - PROJETISTA - MECÂNICO

Para execução de desenhos de fabricação
e projetos. Somente apresentar-se quem estiver
em condições.

KIBRAS S.A. - Estrada Meriti-Caxiàs, n.°
1.759, em frente ao Matadouro. Condução: Ôni-
bus São João-Caxias, da Empresa de Transportes
Flores. (P

BALCONISTAS VENDEDORES PARA ROUPA
DE HOMEM, RAPAZES E CAMBARIA
A CASA JOSÉ SILVA-CONFECÇÕES S/A., precisa de ra-,

pazes de boa apresentação e com prática de venda dos artigos
acima. Apresentar-se ao Sr. Sylvio Cunha, na Av. Barão de Tefé,
34, com documentos. É indispensável que resida no Centro, zona'|
sul ou até Praça da Bandeira no máximo.

PRECISA-SE DE

Encarregado de instalações

-k

*

lÂNICO DE REFRIGERAÇÃO
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
LANTERNEIRO

paraCom experiência de projetos
trabalhar no Rio de Janeiro.

Apresentar-se com documentos à Av.
Graça Aranha, 19 - sobreloja 204.

CONTABILIDADE
(Mínimo de 5 anos de prática)

Os candidatos deverão comparecer no dia ó (segunda-feira) à Estrada dololegio, J80, as 7 horas, munidos de Carteira Profissional.

Representantes - Viajantes

(-" ¦**" *•*-*.¦ v/n.iuo.»u. vyt_.ic_Cll|WO OIJOOIJIH
índice de ganho somente a quem tenha condi
ções financeiras para fazer cobertura do próprio

l2*sSrBr_£!í.al de,uma ^portante empresa estrangeira.
PROCURAMOS - Chefe de contabilidade experimentado,

de responsabilidade com conhecimentos profundos da legislaçãofiscal, principalmente de uma S.A., leis trabalhistas etc.
OFERECEMOS - Remuneração condizente, semana de 5dias, ambiente agradável de trabalho.
(Local: Bonsucesso)

. Cartas detalhadas com pretensões para a portaria dêsteJornal, sob o n.° 322 890.

Bom salário e possibilidades de progredir. (p

-UP_m»H
BARATAS.RATOS 32-7336

Importante indústria de bolsas para senho-
ra precisa d» representantes e viajantes de alto
gabarito para qualquer Estado e Zona do'Brasil. -_._ .... .«,_.,»
Não precisa ser exclusivo. Oferecemos altíssimo p . . ,' f ,

idice de ganho somente a quem tenha condi- KecjUired tor toreign bank. Must have comand of written_». x: -. ..... and spoken English and be able to assume some managerial

EXCHANGE TRADER
faturamento. Os candidatos da Guanabara serão
atendidos pessoalmente na Rua São Francisco Xa-
vier, 862-F. Os de outros Estados, ,cartas para o
mesmo endereço.

• Indústria metalúrgica de âmbito nacional, especializada em foriados

Relações públicas
Estamos admitindo elementos categorizados

para um trabalho de alto nível, altamente remu-
nerado. Damos preferência a universitários ou
pessoas inteligentes e educadas para tratar com'a Classe "A". Marcar entrevistas das 10 às 16
horas c/ Srta. Diana r- Telefone 23-9859 e

5 23-6381. (P

responsibilities after several months.A thorough knowledge of exchange would be helpful
however a commercial type mind is a more important quali-fication for the job.Applicants must send "Curriculum Vitae" with recent photo-
graph, indicanting salary derired to 321 284 c/o this
newspaper.

Applications to be held in strictest confidence.

Representante
Pracista, com 18 anos de experiência,

numa das maiores indústrias de perfuma-
ria do país, condução própria, oferece-se
para representações do ramo. Amplas re-
ferencias. Correspondência para: Vittorio
Landulfo. R. Estados Unidos, 252 - (Jar
dim Paulista) — S. Paulo.

Secretária
executiva

Indústria Elétrica Brown Bo-
veri S.A., necessita de esteno-da-
tilógrafa em Português, perfeito,
e para todos os serviços de secre-
taria.

Tratar na Av. Erasmo Braga,
227 - 9.° andar. Tel.: 52-0766
das 8 às 17 horas. (P/

Engenheiro para Chefia de
Departamento de Manutenção

, Importante indústria brasileira procura para CHEFIAR
Departamento acima, TÉCNICO de gabarito e formação
especializado com as características abaixo:

Idade entre 30' e 45 anos.
Personalidade definida para cargos de chefia.
Experiência mínima e comprovada de pelo menos
5 (cinco) anos para supervisão dos engenheiros
em trabalhos de obras civis e de manutenção
preventiva elétrica e mecânica de equipamentos
e máquinas industriais.

• Habilidade em planejar, orientar e controlar todas
as atividades do Departamento.

Os interessados deverão escrever para a portaria dês-
te Jornal, sob o n.° P-79 914, enviando "Curriculum Vitae"
com detalhada descrição de cargos anteriores e indicando
pretensões salariais. tp

Taquígrafas

Datilógrafas
Para colocação imediata, Português ou Bi-

língüe. Máquina elétrica ou Manual. Trabalho
tempo integral. Serviço temporário.

MANPOWER-Div. do Grupo de Serviço
PMP Àv. Pres. Vargas, 590/Sobreloja - S. 201.

(P

ERRAMENTEIRÕS
Oferecemos um bom salário aos elementos realmente qualificados°'z sr.* y£:j,r *°5ó,n' e"'™'*>°> >- -*

Precisa-se de vendedor técnico para o ra-
mo de máquinas pesadas como tratores, empi-
lhadeiras, grupos geradores, etc, para trabalhar
junto às indústrias e Zona Rural de Petrópolis,
Teresópolis, Friburgo e adjacências. Só serve com
experiência comprovada e conhecimento da dien-
tela.

Os interessados deverão se apresentar ao
Sr. Cid, à Avenida Almirante Barroso, 97, grupo
1203. GB.

Vendedor - Vendedoras
Empresa em fase de grande expansão neces

sita de 6 elementos para função altamente díg
nificanfe ligada à divulgação de obras de co-
nhecido valor culturai e pedagógico. Oferecemos
Ganhos imediatos acima de Cr$ 500.000 — Ori-
entação de vendas — Carteira assinada — 13.°
Salário — Férias e financiamento de carro pró-
prio. Exigimos: Boa aparência, desembaraço —
ambição e vontade de progredir.

Entrevistas das 9 às 17 horas, no Edifício
Avenida Central 16.° andar grupo 1623 — (Av.
Rio Branco 156). (p

MOTORISTA PROFISSIONAL
Mínimo 3 (três) anos de carteira
Precisa-se para diretor de importante-indústria.
Otimo salário e condições de trabalho

na Zona^r 
referêndaS- 

^ Preferência a 
^ 

more

+_.«? ^pres.ent_ar-se c°™ os documentos para entrevista etestes de seleção no Depto. do Pessoal da
FIOS E CABOS PLÁSTICOS DO BRASIL S A' AV. SUBURBANA, 4.930 - Cachambi 

(p

QUÍMICO ANALISTA ;
ou

TÉCNICO ANALISTA
n?t í??' 

Í0J- Salan° comPe"sador. Semana de cinco dias°hoa^pat7O9S7d0rraO eS.r£?er. Para a P°rtaria ^ste Jomatson on. P-79 703, com referencias e CURRICULUM VITAE. (P

ENGENHEIROS

RECEPCIONISTA DE OFICINA

OU

ARQUITETOS

Técnico em refrigeração
deamônia

CHRISTIANI-NIELSEN 
precisa para trabalhar em uma obra a 150 km do Rio.

Apresentar-se com documentos, à AvRio Branco, 311 - 9.° andar. (p

- Técnicos eletricistas e
v orçamentistas

A INEAL necessita de técnicos eletri
cistas, com alguma experiência em redes
de distribuição, e orçamentistas para tra
balhos fora^do Rio. Apresentar-se na Av.
Rio Branco, 133 - 10.° andar, sala 1004.

Companhia' Construtora respeitável, necessita dois enge-
[nheiros ou arquitetos dinâmicos, trabalhadores e com bastante'experiência de construção em geral (mínima de 5 anos) especial-
mentepara condução de obras, confecção de orçamentos, espe-
cificaçoes, cálculos etc. Ambiente muito bom e remuneração
compensadora. Carta por obséquio para a portaria dêste Jornal,
sob o n.° P-79 531, mencionando experiência, pretensões, cur-
riculum e dados pessoais, com endereço, inclusive telefone para

Vendedores
PREAAESA S.A. - INDÚSTRIA E COMERCIO

ca llliiSiliiiS: Revendedora Autorizada de veículos Nacionais
Sgeí eZtt'^™'emprêsas de ,errae,e-P™^ para a sua Oficina, pessoa com prática de Re-

Paga-se salário, ajuda de custas e comissões. cePÇ30/ encaminhamento e venda de serviços.
Exige-se instrução secundária e CONDUÇÃO

PRÓPRIA.
Entrevistas à Rua Figueira de Melo, 358-A— Sala 7, com o Sr. Osiris Campos:

\

Procurar o Sr. Osvaldo à Av. Suburbana, 79 U
Benfica-dia 8, às 18 horas. (p

Vendedores (as)

marcar entrevista. Absoluto sigilo. (P

INSPETORES DE VENDAS
; SECRETÁRIA/O

Firma importante desta praça/produzindo e venden-do artigos^ de consumo, admitirá INSPETORES DE VENDASe SECRETÁRIA/O. Oferece ótimas comissões e condiçõesexcepcionais de trabalho e progresso. A secretária/o esco-Ihida oferece excelente salário. Exige sólidas referências
t_í0,c_ ™ir<LPessoas que comprovadamente tenham ALTO'SENSO DE RESPONSABILIDADE MORAL E PROFISSIONAL
e que desejem trabalhar arduamente. Excelente oportuni-dade para quem pretende progredir fazendo carreira de
grande futuro. Cartas com todos os detalhes e pretensões
"TplRaA.PuAn!Íníêste Jorna,' sob ° n-° 295 818, títuloTRABALHADOR-CAPAZ-RESPONSÁVEL".

^ ADMITEM-SE, maiores até 40 anos,
dinâmicos, com boa apresentação e muito
desembaraço, possuindo cultura geral e
prática de vendas, para trabalhar com pro-
duto estrangeiro *de 

larga aceitação e fácil
venda. Emprego garantido, com registro
na Carteira Profissional, comissão compen-
sadora e prêmios de produção. Admite-se
também elementos em regime de vende-
dor autônomo, desde que devidamente re-
gistrado no CRRCGB. Tratar a partir das 9|
jhoras, na Rua México, 128-l.a s/loja -
!n.° 1.

ROBERT BOSCH DO BRASIL
PROCURA

ENCARREGADO DE ESCIRTÓRIO
Contador com boa prática em serviços burocráticos deuma filial, inclujndo faturamento, livros fiscais, contato comclientes e outros.
Exigimos prática anterior em trabalho semelhante, mínimode 3 anos.
Propostas com pretensões para o n.° 321 089, na portariadêste Jornal.

Vendedores
Importante indústria de âmbito nacional,

ampliando seu quadro de vendedores, admite 3
de imediato para a Guanabara. Terão preferên-cia .aqueles que possuírem condução própria e
boas relações junto às indústrias. Ótimo ambien-
te de trabalhoe boas comissões. Não é exigidol
exclusividade.

Marcar entrevistas com Dna. HELEANA, de!
12 às 16 horas, pelo tel.: 43-2504.

SUA CHANCE DE GANHAR
DINHEIRO!... MUITO DINHEIRO!

Nossa Organização ofer.ee excelente oportunidade e todos os quegostam de ganhar dinhelrol... bastante dinheiro, especialmente homen.de venda. Serv'ço moderno, de grande aceitação: venda de aparelhos

TELESPEAKER. ARTIGO DE FÁCIL
COLOCAÇÃO: 46 MODELOS
DIFERENTES PARA:
Escritérios comerciais — Bancos — Lojas — Fábricas
Colégios - Repartições públicas - Restaurantes.

CONDIÇÕES EXCEPCIONAIS DE VENDA!
COMISSÕES ALTAMENTE VANTAJOSAS!-

Tratar com o Gerente de Vendas
Av. Rio Branco, 277 — Gr. 1 410

No horirio de 14h às 17h

w
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íefâJQKSOSOQ^^OOCSÍ^^ EMPREGOS

JnL
SELEÇÃO CIENTIFICA DE
PESSOAL ESPECIALIZADO

¥
CONSULTORIA TÉCNICA EM

ADMINISTRAÇÃO I PSICOLOGIA

é

PROCURA:

GERENTE PARA FILIAL DE SÃO PAULO DE INDUSTRIA
INTERNACIONAL DE EQUIPAMENTOS

Executivo, com sóíida experiência (mínima de 5 anos) em Gerência d. ôkfr^ __ r > ¦Geral, em grande organização do ramo mecânico e/ou LaB» "^

^PUSÍP! 
naS Se9UÍnteS áreaS: 

f$&. 
^^9, Planejamento, Organi-

A remuneração para o cargo corresponderá às qualificações e experiência do candidato

W^ÊÊSÊÊÊ&^Mcom os candidatos ao car9°- llüf

°

| 
IBM cio Brasil I

|9j Necessita em caráter femnnrárin A_ nm hcccmuicta t<«,—-_ k«*

^****^

com os siguinS3 
^ "^ temporário de um DESENHISTA TÉCNICO

REQUISITOS:
Experiência comprovada em:Lay-out industrial,
Desenho à mão livre em perspectiva,Desenho técnico de máquinas e ferramentas.

OFERECEMOS:
Salário compensador.

, Refeitório no local a preços módicos.
Semana de 5 dias.

&£il ,AP^esfntarem-se munidos de documentos à Rua General Gustavo
Cordeiro 

de Farias, n.° 84 - BENFICA, Dep. do Pessoal. \p

QUÍMICO
(NÍVEL UNIVERSITÁRIO)

Indústria Alimentícias Âmbito Internacional procura QUÍMICO OU ENGENHEIRO QUÍMICO „ A , .
científica e técnica de seu laboratório de controle. ^NHEIRO 

QUÍMICO para Acessória

EXIGEM-SE
Sólidos conhecimentos de química alimentar, Broma-
tológica, AAicrobiologia, Inglês e experiência mínima
de 3 anos em laboratório de controle.

OFERECEMOS

Otimos salários, bom ambiente de trabalho, Assistên-
cia médica social, Extensiva aos dependentes. E restau-
rante no local. ¦

RECEPCIONISTAS

ggllll iisiüi^iif,6 às 2o hwas; — i > m m
As interessadas deverão apresentar-se,'a partir de têrca-feira rl;a 7 __ a h _¦¦ _sala 1 506. S teira' dia 7' a Avemda Rio Branco, 181 - 15.» andar -

(P

UMA CARREIRA PARA
JOVENS INTELIGENTES

A valorização da contabilidade é uma das características da administração moderna O Brasil dn fi tSS38 ilillie,eMd° nível fi» * «^ ~:™
i* na de rt lÉiüii ;i:;:r r;rre s°cialdo pa's- -d*—
preparando-os para posições de contrnl. l>wt n0 

SeU qüadr° de Pri^iPiantes,

c.en.ífco-oucó„,íbmdadtenI ?»•**** in!trução secundária comp|.„ $o
rio inicia, NC4 J^^^T"". - 

"^ "^'^ m3,riCÜ'adM "" a"° ^ ~ S*
Associai a. mà cir rrçao 

e, is inf°™s5es diàriamen,e'emre« ^ **Koosevelt, 194 - Sobrelo,a, sala 202. Não se atende por telefone. (p

Thermo-Fax

ENCANADOR

,»7* w gasísi"0^car,as com "cur,icu,um vi,as" - ~ •*—«•«- • -
:;¦.,. (p 

llffl

Para cano de distribuição de água, gás, pias, íavaíórios etc - Ne-cessitamos para obra em construção com amplos conhecimentos da fun-çao. - Pede-se referências e Carteira Profissional com menção da fun-*u•" 
j n..na 

,nd Prod A,imentícios P'"^quê S.A. - Travessa Leo-poldino de Oliveira, 335 - Madureira - com Sr. Ribeiro (p

GANHE ACIMA DE
CR$ 1.500.000 MENSAIS

(AMBOS OS SEXOS)
v 

'£_ 
U 

C'a* 
xNaCÍ°nal 

dS Vend9S' em faSe de amP'^Ção de sey Quadro deVendedores, oferece oportunidade de alta remuneração para os candidatos es-colhidos entre os que preencherem os seguintes quesitos:
BOA APRESENTAÇÃO
INSTRUÇÃO MÍNIMA DE NIVEL MÉDIO
IDADE ENTRE 25 E 45 ANOS
APTIDÃO PARA O SERVIÇO EXTERNO DE CONTATOS
TEMPO INTEGRAI

contínua.0' 
Seled°nados receberão um ™ «pedal de vendas e assistência

Êt> D 
En;reVÍfS diretas com ° NE' CAVALCANTI no HOTEL AMBASSA-

f Ü o?oen 
°r Dan,3S' 25 ° 27 ~ TeL 32'8181' sòmente ama"hã, segunda-.feira, de.9.00 às 12.00 e de 14.00 às 18.00 horas.

GUARDA-SE SIGILO ABSOLUTO
(P

INDUSTRIAS VILLARES S. A.
Necessita para admissão imediata "de.-

v^daIS^xíma^^anos0 PARA TRABAlHAR EM SERV,Ç0S DE
OFERECE:

Ótimas condições de trabalho.
SÁBADOS LIVRES.

rv 21 
CarLdÍ^t0S deverrão apresentar-se na Avenida Nossa Senhora deFátima, 25 - BAIRRO DE FÁTIMA - das 8 às 12 horas, na Seção de Pessoal!

rl* . .m=sta7los_co'ab°rando1Com o "I - CIAP (Congresso Interamericanode Administração de Pessoal). ' ,p

Para atender a implantação de novos serviços e a expansão de ou-tros oterecemos excelentes oportunidades a pessoas que preencham os re-quisitos abaixo:

PROGRAMADOR PARA COMPUTADOR
Elementos com experiência em programação de computador
eletrônico BURROUGHS modelos - B-200/ 300 para posteriorformação no'modelo da 3.a geração B-3.500.

ANALISTA DE CARGOS

de apresentaça-0 agradáve[/ e ^ in5}rüçârp^cÜRENO Nó/,"" T ^ * " * """" * 3° "^ de Ídade< é
prêmios, ótimo ambiente de trabalho e condução (em alouns"e« /T* 

*"""" V°Cê- °ferecemPS: «láriò compensador,
365 - l.o andar, 2.0.feir das ^ 4 às 16 ho ApreSe;,e"Se 

em n¥?S -tórios à Av. General Justodas 14 as 16 horas com uma fotografia 3x4 e procure por Dona ANA

Procuramos elemento com experiência mínima de 2 anos emanalise, descrição e avaliação de cargos operacionais e buro-craticos.

Oferecemos excelente salário inicial e grandes possibilidades de pro-gresso funcional e salarial.

As pessoas interessadas poderão candidatar-se diretamente a Aveni-da Automóvel Clube, 4 346 - Acari ou telefonar para CETEL 91-1310 paramarcar entrevista com Sr. NELSON. H

- miMNESOTA ÍHANUFATUREIHA E IT1ERCANIIL LTDA.

Administrador de Pessoal da Guanabara, colabore comlll CONGRESSO INTERAMERICANO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOALS. Paulo 30/4/67 Guanabara 8/5/67
_í • (P
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JORNAL BO BRASIL
PARTE INSEPARÁVEL DO JORNAL

#IPS
T\l _--j__\_w*&&s**i9W-*a__W_M-
<____: ¦_'4__f/^àtJF

2.° Caderno
Rio de Janeiro, domingo, 5, e segunda-feira, 6 de março de 1967

Imóveis - Compra e venda -Imóveis - Compra e venda - Imóveis - Compra e venda - Imóveis - Compra e venda

ÍNDICE

IMÓVEIS - COMPRA E VENDA

IMÓVEIS - ALUGUEL 

EMPREGOS

DIVERSOS

ENSINO E ARTES 

PAGINAS

1 a 4

5 a 7

9 a 12

8

7 e 8

ZONA CENTRO

CENTRO
ATENÇÃO - Vendo ap. conju
gado, vazio — Rua Resende n.
21 — ap. 206 — Preço de oca-
sino: 8 500 mil financiados -
Presl. de 200 mil _\ iuros. -
Marcar visita - Tel, .8-9552 -
CRECI 926.
ACEITO para vender seu imóvel
em prazo curto. Tel. -48-9552 —
Tei|cira — Corretor oficial, 20
nnus do experiência. — CRECI
926.
ADMINISTRADORA IMOB. L. H.
— Praça A.aua, andar com 72
ni2, salão, 2 banheiros, 25 mi
IhÕos — Chaves infs. na Rua
Gonç. Dias n. 84 - 602. Tol
52-0982 - CRECI 636.

APARTAMENTO NO CENTRO -
Vendo c| salela, sala, qto. con|,
banh. e coz., em alvenaria. . -
Construção PIRES E SANTOS -
Ótimas condições de paglo". —
Ent. NCrS 2 000,00 - Infs
OCEANO IMÓVEIS LTDA . Av.
Rio Branco 108, gr. 903. Tels.
22-9690 e 42-7602 - CRECI n,
943.
APARTAMENTO de frente, passa
se. Obra em final de constru
ção. Ed. Rei da Voz, Rua Ria
chuelo, 81, ap. 304. Tratar pelo
telefone 43-1130, c| Abranches.
BAIRRO DE FÁTIMA - Vdo. óti-
moap. fle., c| sala, 2 qts., ba-
nheiro soc. em còr, dep. p| em-
pregada. Todo pintado a óleo.
Ent. 12 000, saldo financiado 3
anos. Ver Rua Guilherme Mar-
coni, 61, op. 801. Tratar Av
Almte. Barroso 97, s| 1 107. Tel.
22-8326. Creci 654. Lourival.

BAIRRO DE FÁTIMA - 
' 

Vendo
ap. nôvo, vario, de sala, 2 qls.,banh., coz., dep. empr., à Rua
Sebastião Leme, 171, ap. SJ303.
Chaves no S|305. Preço 15 mi-
Ihões. Tratar corretor Andrade —
Tel. 42-3285. CRECI 603.
BAIRRO DE FÁTIMA - Ap. va-
zio — Salão, 3 quartos, dep —
Av. N. S. de Fátima n." 86- op. 903 - Baso de 30 rrl.
Ihões, grande parte financiada.
Tel.: 28-4851 - Chaves c| zo-
lador.
CENTRO - Vende-se ap. 502, da
Rua dos Marrecas, c[ qt. e sala
coniug. e bnnh. Tratar "ALIAN-
CA IMÓVEIS" - Pça. Pio' X, 99
3° and. - Tel. 23-5911 - CRECI
IO.

CENTRO - Ap. vazio - Ruo
Washington luís, 3, ao. 304, ot.
(5 x 3,5); sl. (4 x 3,5); Jard. de
inv. (5 x 1); vest., banh. compl.,
coz. Enlr. 50%. Preço ocasião.
Pça. Tiradentes, 9, il 510. Tels.
52-9588 e 29-3048 - Sr. Nelson.
CENTRO — Vonde-se apartamen-
to do frent» à Rua Sacodura Ca-
brai. Trotar 2a. feira pelo tel.
23-099!.

GLÓRIA — Vendo ap. s. q. sep.,
coz., WC 18 milhões _ vista ou
a comb. R. Benjamin Constant, 60
op. 102. Tralar 22-6835 ou ....
52-9969.

CENTRO fc Resolva seu
problema de moradia e
condução. No coração
do Rio, Av. Pres. Var-
gas, 1733, esquina de
Campo de Santana. Ven-
demos em construção
acelerada ótimos aparta-
mentos funcionais, com
sala, quarto, banheiro e
cozinha americana. En-
trada de Cr$ 1 000 000
e Cr$ 186 150 por mês.
Escritura pública imedia-
ta. Garantia de constru
ção de Pires & Santos
S.A. Vá hoje ao local
Informações no local das
8 às 22 horas ou na
PREDIAL AQUARELA -
Rua México, 11, 12
andar. Tels. 52-3612 e
42-6874 - Primeira cias-
se no ramo imobiliário
- CRECI 258.

LARGO GUIMARÃES - Vd. ap.
2 qts.. sl., banh., coz., dep*
emp., área, garagem. Estudo ofer-
tas. Inf. 22-6917 - 42-6748. Mó-
xico 41-1203. CRECI 643.
SANTA TERESA - Ap. x carro
troco — Santa Cristina 78, sl 118.
30-9880. ramal 8 - Sr. Netto.

CENTRO — Estacionamento na
Hua Cortines Laxe, entro Conse.
Iheiro Saraiva o Dom Gerardo, no
quarteirão da Av. Rio Branco.
Garagem automática. Estrutura
pronta. Entrega em sotombro. Va-
gas com pagamento financiado
em 1 «na. Informações no local
das 9 às IBh. ou em H. C. COR.
DEIRO GUERRA _ CIA. ITDA. -
Av. Rio Branco, 173 - 14." andar.
Tol.: 3MB95 - CRECI 706.

CIDADE — Apartamen
tos de sala-quarto, dep.
completas, play-ground
e garagem. Preço Cr$
6 379 000, com entrada
de unicamente Cr$ 200
mil e mensalidades de
Cr$ 80 mil SEM JUROS.
Ver diariamente no lo-
cal - RUA CARLOS DE
CARVALHO, 52 - Entre
8 e 20 horas ou dep.
Vendas Av. Graça Ara-
.ha, 174, s| 516, tel.
32-5353 - CRECI 442.
CENTRO - Vende-se o ap. 5ÍÕ
da R. Riachuelo n. 70, c| sala
quarto sep., coz., banh. e va-
randa, pintado de novo e com
sinteco. Chaves cl porteiro. —
Tratar PREDIAL PALERMO LTDA.— R. Senador Dantas n. 117, sl
905 - Tel. 52-4325 - CRECI
n. 455.

CENTRO - Av. Passos,
115, esquina Mal. Fio-
riano. Vendemos ótima
sala, n. 916, com kitch
e banheiro. Entrega ime-
Üiata. Preço e condições
com Beton-Engenharia.
:Rua do Carmo, 6, gr.
702/5. Tels.' 31-1014 e
31-0244-Creci 1 088
CENTRO - Prédio - Vdo. com
3 andares, sendo uma grande
Ini. e 2 and. de salas, ótimo
ponto, T.ua da Alfândega — pre-
ço e mais cond. 23-6314 com•ALBINO.
CENTRO - Prédio - Vdo. com
3 loias e 22 qls. Renda de ..
1 700. Preço nunca visto, paglo.
enr 2 anos. Ver na R. do Re-
sende_n._ 62 -Jnfs. 23-6314.
CASA — Vendo 2 quartos, sala
coz., banh-., 2 varandas — La-
deira do Castro n- 50, — Junto
R. Riachuelo — Centro.
CENTRO - Vende-se um ter
rerib na Rua Beneditinos (pró''ximo h Av. Rio Branco) — Tç).
25-7499, com o sr. Eduardo, -

CENTRO - Av. Chile
(Av. Henrique Vaiada-
res, esquina Inválidos).
Vendemos, em constru-
ção, na 1 l.^laje, exce-
lente ap. de frente, no
11.° andar, conv2 quar-
tos e sala e todas as de-
mais dependências (85
m2) — Preço e condições
com Beton-Engenharia
— Rua do Carmo, 6, gr.
702-5 - Tels.: 31-1014
e 31-0244 - CRECI
1 088.
CÂNDIDO MENDES, 173 - Ven-
do ap. conj., kitch. Preço: Cr$
10 000 è vista. Aceito C. E, coin
sinal de Cr$ 4 000. Tratar telefo-
ne 28-9154. Santos, das 9 às
17 hs.

CENTRO — Vdo. ap. quarto e
sala conj. s| 309. Ed. Marques do
Herval. Tratar 22-9165.
CENTRO — Vende-se casa c| 4
quart03, 2 salas e demais de
pendências na Rua Ladeira do
Faria. Mais informações nn Rua
José Maurício 339, _\ 205
Penha - Tel. 30-9173 - CRECI
545.
CINELANDIA - Vazio, frente 3
ou ó sis.,- 2 banhs. 2 es. Uso:
escr, ou escr. e re:. Com ou sen)
Cxs. ou troca - Tel. 42-9743.
CÉnYRÕ - Vendo"- Av. Gemes
Freire, 788, ap, 905, frente, linda
vista, vazio, coniugado novo. Vi.
silas__tel;_42-3613 _r-v Miranda.

CENTRO - Prédio com loia.
Rua Senhor dos Pas3os, 10Ó, será
vendido em leilão judicial do
Leiloeiro ARLINDO, sexta-feira,
17 de março de 19Ó7, às 16,00
hora., no locol. Mais inf. tel.
52-3745.
ESTÁCIO - R. Tomás Rabelo, 12
— Vdo. ap. frte., 1 qt., 1 sala.
deps., ql. p| empreg. — Cr$ 12
milhs., c| íinanc. Aceito Cx. iem
sinal. Alug. _| cont. — Tels.: ..
22-7226 e 37-4794.
FÁTIMA — Vendo ap. Rua Gui-
lherme Marconi, 117, ap. 812;
conjugado. Ver a qualquer hom,
Av. Rio Branco, 18, Gr. 602 - Tel.
23-5407.

GAMBOA — Prédio e lerreno, à
Rua do Propósito, 18, medindo
o terreno 4,00x4,18x28,58, será
vendido em leilão judicial pelo
Leiloeiro LEMOS, terça-feira, 1 «í
de março de 1967, às 17,00 ho-
ros, no local. Mais ínf. tel.
22-4.57.
RUA RIACHUELO - Vdo. op. nô-
vo c. sl.-qt., banh., coz. NCr$
12. mil fin. Temos em final cons-
trução. 32-2493 - CRECI 409.

VENDE-SE OU ALUGA-SE - Pré
dio com quartos e 1 loja preci
sandp de reforma, no centro, em
área não desapropriada, informa
ções tel. 32-6)34 - Sr, Marcelino.
VENDO np. conjugado. R. Lean-
dro Martins, 22, 302. 10 mi-
ihões. Aceito oferta. Chaves na
portaria.

ZONA SUL

GLÓRIA - S. TERESA

CÂNDIDO MENDES esq. Hermene-
gildo Barros,. 8 — V. ap. fte.,
conjugado, ocup. sem contrato.
Preço NCrS 9 000, em 36 meses.
Aceito IPEG cl sinal NCrS 2 000.
Tratar tel.t 46-3211 e 23-9693. -
Válter Molarzi. CRECI 174.
CASA — Luxo — Vende-se uma
com 2 salas, 4 quartos, 3 banhei-
ros, grande terreno, não é en-
costada. Rua Monte Alegre n.°
190. Santa Teresa. Ivone. 43-2102
- CRECI 945'.
GLÓRIA — V. ap. sala grande,
qt. sep-, banh., coz., garagem.
Rua Cândido Mendes, 240 - 7.°
and. — 22 milhões cj sinal ....
8 000 000. Saldo em 3 nnos —
Ac. Caixa - Tel.: 36-0612.
GLÓRIA — Apartamento moder-
no, da frento, vendo-se, ampla
sala, dois quartos, jardim dc in-
verno, copa-cozinha, banheiro, com
azulejos ató o teto, Fino aci.li.,
entrega imediata. Preço 40 mi-
IhÕes. 50% entr. Rest. 30 meses.
Ver e tratar Rua Cândido Men-
dei 335, 8.» ondar. ap. 802 c|
proprietário.
GLÓRIA -YVondo cosa,„R. Vis-
conde de Paranaguá, 2 salas, 3
qts., mais s. e q. . e terraço.
Vista mag. 21 milh. a prazo ou
18 milh. à vista. Tel.: 560338.

APARTAMENTO - Com telefone
(na planície longe dos perigosos
morros) — 230 m2, no Flamengo
— (na praia, bem no centro do
parque). Vende-se com amplo sa-
lão, três quartos, sala de almoço,
dois banheiros sociais, dependên-
cias de empregados, 6tc_ grande
com dois tanques, cozinha, etc,
armários embutidos em todas as
peças. Garagem (box particular
fechado), com elevador para levar
o automóvel ao endar correspon-
dente. Oportunidade única para
pagamento n vista ou com 40%
facilitados, Não precisa pintura,
pais está em perfeitas . condições
de ter habitado pelo nôvo pro-
prietário. Marcar visitas ao local
n partir de 2a.-feira, de 9 às 12
horas, com o Sr. Machado Sobri-
nho - Tel. 42-9405 e 22-8420. .

SANTA TERESA - Dois ótimos
apartamentos do sala, dois quar-
tos e demais dependências, à Rua
Fonseca Guimarães, 29 — Aps.
101 e S-101, serão vendidos em
leilão judicial, pelo Leiloeiro
PAULO BRAME, quarta-feira, : 29
de março do 1967; às 16,00 ho-
ras, no Iâeal! Mais inf. tel.
31-0228.

SANTA TERESA - R. Paula Matos,
76, casa 4. Entrego vazia, 2 qts.,
2 salas, coz., banh., quintal; Visi-
tas no local. Tratar com Miranda- Tel. 42-3613.
SANTA TERESA - Vdo. ern centro
de lerreno de 3 mil m2, cl vista
panorâmica, magnífica residência,
c| 650 m2 de área construída,
própria pi embaixada, club, etc.
Tel. 23-3368 - CRECI 286.
VENDE-SE ap. frente com 2 quar-
tos, sendo um independente. Av.
Augusto Severo, 2021601. Tratar
45-9563 - 42-0687.
VENDE-SE ap. 308, R. Oriente
386 c| sala, qt. coni., banh.,
coz. Preço: NCr$ 8 mil c| 50%
de sinal e o restante a combi-
nar._Tratar_APSA._Tel.: 42-1869.
VENDE-SE ap. bliR.'... Constant!
104, i\ sala, qt., sep. banh. c
boxe, dep. emp. coz., área c|
lanq. de fundos. Preço NCrS..
16 mil, c| 50% de sinal e o
restante em 24 meses. Tratar na
APSA. Tel.: 42-1869.

CATETE - FLAMENGO

APARTAMENTO - Va-
zio, sala, 2 qts., banh.,
coz., área e dep. empre-
gada. Entr. 21 milhões,
saldo a combinar — Rua
Bento Lisboa, 20. Chaves
e tratar com propriet. —
Fone 32-7450, após 14
horas.
AVENIDA RUI BARBOSA - Vdo.
c/ 250 m2 luxuosamente decora-
do, mag. ap. c/ 3 dorms. c/
arms., salão, 2 banhs. .-ciais, ti.
de jantar'e amplas d/T?, 50%
financiado em 4 anos. iels
23-336B - CRECI 286.

APARTAMENTO - Gra-
ça Couto S.A. vende o
último ap. na Rua Pais-
sandu, esq. M. Abran-
tes, com sala, 1 quarto,
banh. e cozinha, de fren-
te, em início de constru-
ção. Tratar tel. 42-6325,
depois das 14 horas.
AVENIDA RUI BARBOSA - Já na
14.a («je « você ainda pode
comprar apartamento no Ed. Ste-
lus: Av. Rui Barbosa 880. Úl-
timos apartamentos à venda, com
330 m2 da conforto! Galeria, li-
ving, salio d* jantar, 4 dormitó
rios, 4 banheiros sociais, 3 quar-
tos com banheiro para emprega-
dos, 2 vagas na garagem. Va-
randa panorâmica. Entrega am d»-
zembro da 68. Atendimento no
local sábados • domingos das 9
is 18h. Informações: H. C. COR-
DEIRO GUERRA & CIA LTDA. -
Av. Rio Branco 173, 14.° andar —
Tel.: 310895 - CRECI 706.
APARTAMENTO VAZIO - Vendo
ótimo, 1 qt., 1 sl., banh., coz.,
área serv. Rua Santo Amaro, 36,
ap. 204. Chave na portaria. Tra-
tar 52-2877 - CRECI 961.
ATENÇÃO - Belo ap. atapetado,
pintaoo óleo, c| arms., frente, ga-
ragem, salão, 3 qts., banh., coz.,
área, qt. e banh. emp. 25 mi-
IhÕes entr. 25 milhões fin. —
37-4641 - CRECI 971.
APARTAMENTOS - Sala, quartos,
banheiro, cozinha, irea, quarto •
WC empregada. Preço: NCrS...
30 000,00 em 2 anos. Aceita _o
Caixa c| NCrS 10 000,00 sinal.
Ver Senador Vergueiro, 35, por-
taria, ORG. ROSA FIIEER, 7 Sa-
timbro, 66, gr. 406 — Telefone:
52-0.32- ov 22-8392 - CRECI 304;

APARTAMENTO - Vazio. Rua Se-
nador Vergueiro; salão, .ala de
jantar, 2 quartos, arm. emb., ba-
nheiro em côr, coz., azul. alé o
teto, arm., área cj tanque, gara-
gem. Base 45 milhões, c] 50%
financiado. — Tratar inclusive do-
mingo - Tcl. 25-3691 - Caleri
- CRECI 254.
APARTAMENTO, vazio, próximo

_ praia, saleta, sala, quarto, coz.,
banheiro, base 25 milhões c! 50.'.
financiado, tratar inclusive domin-
qo. Tel. 25-3691. Caleri. Creci
254.
APARTAMENTO de f. com i. de
inverno, sala, 2 quartos e dep.
de empregada, transfiro contra-
to a quem indenizar os móveis o
telefone. Urg. Tudo legal. Inf
tel. 25-7243.
APARTAMENTO - Vazio, próximo
à praia, «aleta, sala, quarto se-
parado, coz., banh., garaqem. —
Base 25 milhões, c| 50% financio-
do. Tratar inclusive dominoo —
Tel. 25-3691 - Caleri - CRECI
254.

BUARQUE DE MACEDO 43, ao.
401. Vendo, frente, 2 qts., sl,;
coz., banh., área, dep. emp. Ent.
à combinar, saldo 400 mii men-
sais. Pronto em 5 meses. Ver lo-
cal. Trator 52-2877 - CRECI 961.
CAIXA ECONÔMICA - Trata-se
de compra e venda de casas e
aps. pela Cx.' Cuida-se da do-
cumentacãt). Tel. 52-9980, das
13h às 18h30ni. Sr. Paulo.
CATETE — Vendo apartamento na
Rua Cândido Mendes n.° 240 n.°
703,. de frente, constando: 2
quartos; sala, cozinha, banheiro,
jardim de inverno e dependên-
cias de empregnda. Ver no local
e tratar na Rua da Proc lam a ção
n.° 33 — Bonsucesso, ou pelos
telefones: 30-0465 e 30-9218 

'

Sr. Pontes ou Josi.
CATETE esq. Alm. Tamand. sala,
saleta, banh-, kitch. comerc. óti
mo negócio. Aceilo carro ent
2 000. Tel.: 22-5893. CRECI 1012
FLAMENGO - Rua Paissandu, 287
— Ver no local — Vendo aps.
c! 1 sala e quarto separado, dep.
compl. p] emprog. Vaga garagem.
Sinal 5 milhões, saldo a quem
tenha financiamento Cx. Econ. ou
Instituto. Tal. 52-3190 - XRECI
768.
FLAMENGO - Frente, luxo, 2 pl
andar, elev. priv., 2 salões, 4
qts.; 2 banhs., côr, Alm. Taman-
darc, marcar visita. Décio Le.!.
- 22-8885 (2.a.feira). - CRECI
95B.
FLAMENGO - V. np. fte., sl., sa.
leta, quarto sep., banh., coz., pi-
Iotis. Rua Silveira Martins, 157
— 20 milhões c| 8 000, saldo em
2 anos. Ac. Caixa — Telefone
36-0612
FLAMENGO - Vendo «p. 501 da
Rua Senador Vergueiro, 98. Com
sala qt. separados, banh., copa-
coz., dep. emp. Chaves com o
porteiro.

FLAMENGO - Apartamento n.°
523, _ Rua Almirante Tamandaré,
41, será vendido em leilão pelo
Leiloeiro PAULO BRAME, quarta-
feira, 22 de março de 1967, òs
16,000 horas, no local. 50% de
entrada e restante em 24 meses.
Mais inf. tol. 31-0228.
FLAMENGO - Marquôt da Abran.
tes. Vendo urgenle ap. c| 2 qts.,
g., sl., copa-cozinha, banh. com
pleto, depends. Preço único 22
milhões e meio, p| tntrega. Ver
M. Abrantes, 12 ap. 1103. Tal
22-0262.
FLAMENGO - ZONA SUL - Com-
pro ap,, peças sep. ou conj., p]
cliente nosso. Pagamento inte-
gral, em 90 dias, cl garantia.
Urgente. Tratar na Org. Imob.
Hajonil Ltda., Av, Pres. Vargas,
590, sala 210. Tel. 23-0459 .
23-5340.
FLAMENGO - Vendo ótimo ap.
c| qt., sala, qt. emp. e demais
dep. completas. Perto Pça. José
de Alencar. Preço NCrí 20 000 ej
50% e o restante 2 anos. Tel.:
47-8112.

FLAMENGO - Entrega
imediata — Vendemos
ap. de frente com jar-
dim de inverno, sala, 3
quartos, cozinha, banhei-
ro e dependências. —
CONTATO 

' 
IMOBILIÁ-

RIO LTDA. - Rua Mexi-
co, 111, gr. 301, tels.
52-1898 e 22-3480 -
Creci 342.

\-' .¦-'¦..-:¦.;.'- y.-; y-.y; :--y:';. : ::::. •¦: :¦ >.:*. ¦¦¦; yyx'::y-\':".".XXXX ¦ :-y"vv-..V. .v.'. " ."-.' ¦¦'¦¦'¦^¦'¦'¦%"?_$__~'
x-:-^--":-yxy-:- ":¦.: «ÉMfxí&wm- ; jf

:_$_$.::•;¦':W^^^^^^mt^^^^^&ê.ítÈ^íAií^^^^ ____£_* _____ &______-
£_>____-:: 

':;-___-_______-____--___^_____l_.^^ .-.-.¦. -.¦¦- ^à__-^-______^_-Ég_TO____g____ - v, . *._-.. <A™â$K__"
_§_____ IBW_K_l____l____i_fl___________i_í.r_': K'___U_^¦ffl gM| __N_____ifiiÍ'___PI____l_>^ __£_____£__<*
_-_-vB^nlm_t_i ___________n_DCT t_*_ -^_-_-^_<£ík9_*-_-_i___Y^&_+/_k&j v"-- ^«yvWiffif1 fy^yT_Tr-_____^4____WÍl__. I1*»^-H-Bt-Mrefli ____WH_______. •. - _________ _____ca «»_»*«-___r **??.* **;i*J5-.•?'•:&• > " ^ '*> **'«''fPBfwTffÇ
TT ^OT_»Biffl__iiM_WW y* >wm
^^__i_?^aHBM____S__l ______s___Ls__Msííí_'>•..,,*.- . .__ ____Ü__m.~^^ ^^!i^]tf^ll_w__f^?^^____í____sB^B!___^ __ «'_!'_T_frCTw!rW
yyymyX?_WX:iX... _.,.•:¦>:._,;..: _. ¦>¦¦¦._...*,:.::...'¦?.yyyyy.;:¦¦•: y.yyyxy.yyyíXyxxxXXXieXà^^M

_ i " I1U1M _Í#Miif_.f. ífif Bi___B1_ÍÉf_________í_ _ll^lliT^'** "~°~ P¦yyy.:. ¦'"¦>. .;.:.m ^r^^^M^^^^^^:^mM^^M^¦ S <. - -¦ -
_, ii''' |i Mi ________ii_lâl _»i l im»

ff .f^Mfl____W

_jKg _t____3 ________!________¦______ M^ÉB8P*^^WH*^5B*y*™™™^*y^_t!?*^fc^t^ is

^^^S^E®^_^^^^-^3$. í**Vj£ „* V *^--LJ^.ríí>j£ J_l"S. u_____^___W^^^^^^t^j *^*ppw!* * , *4^^^^^*2S__lls_H_i__^K:'"'
¦ *'* <!^^^lH^_______^iÊ__^_if^^

i rrf|77S__IMi__hII^^^___Sl^^^*_________^^^HíP^" .-' : '..•-''
. JS&.Í™'¦¦.'¦;.¦::: ¦ ¦¦. . y. ' ^aL^JXr 

"-:''y':''xyyy.:y:.

....... :-¦• fe ,

.::.-..-:'yy. -'.Xy'' '":'. ' X. .' y'X-y.MÍX:yxXyy--\yy: h
ÍX.Vx- ' ,::': ;:- ¦'<*.¦.¦:>*¦. :' yXXXX::y X X-l
%xü W-yXxX., XXxm^mmmxXxX I

¦'"¦'? :':i.W^: • ________

WiÊÊ§MãÊSMxMl I SALA fe=s_i

•è^Í^> ¦¦¦ '..¦: V"'"'yí^^B:-":' ^^f
¦ ¦*»«.' _____ _-V. í-SiSísí.

iÉii_____T_____É________i_iK

'''

w

90m2de
CONFORTO

VALORIZAÇÃO
- 2 QUARTOS

SALA'I__VING
DEPENDÊNCIAS COMPLETAS

GARAGEM
TODAS AS UNIDADES DE FRENTE

Edifício iíciov 1üherbtrarg
Rua Senador Vergueiro, 93^

PRAIA E PARQUE AO SEU LADO

NO FLAMENGO
terreno :NCr$ 6.06j,oo

construção :NCr$ _0.2i1.O0
total :NCr$ 26^76,00
sinal :NCr$ 1.657,00

Desde

I CR$ 202.11
mensais

Incorporação registrada no $.<• Ofício. Registro Geral de Imóveis, livro
8 - Sn.0 31J, fis. 241 em io-ii-íé.

Construção de

MARCHA EHGENHARIA LTDA.
Vendas (creci 95)

tJUUUO BOGORICIN
Av. Rio Branco, 156 sala 801

Tels.: 52-8774 « 22-2793

VISITAS NO LOCAL,
DIARIAMENTE DAS

9 ÀS 22 HORAS

feias. ':MM\Wm''' -.A
Ê0ÊÊ&> '¦ '^a&i-ã-
JlSr._S_!»*^_li_»
ÉÈÈpÈ$pí$'i "'¦¦^1i!i

À_Ks^_»^*_i" "<__*''*

£_>_________% Hli S9_^liv

Mmm _______% i *i. I¦_B^^_IP_i__M^f- ¦•' S

-^ _______%_%$$ «S^é^^___í^aí<>rí{St *k a. -. _¦? * _$__a<__a_^^X-_5M_^_S_38?^ m"sênãdor.( 
^^. f t> iimÊm

-\)^^^_ 3__E__tB_B__H&-: •"-¦ -m
_^^\Xyí^xSI/\^'^"!! _^^<_É____9^___8S___Íi';' *(i' '•'¦'¦^_w -i

-W ^_m M #" • *m.. ' lSKkl
'*/"J ? ^«_n»fc_?_ .*__ ¦¦¦ _< *rt*f X _5í»M_____'__ia

_¦____í__________f_a________?-'í- «_.__»___ ^1 ^ ^.* ( *' ___Bli_____[:

 ÊÊtmS_WkÁs_»: ^^^^Mâ

__» • ._____»» **fv». _t» JP^Ss^ísbMI

â___f Yi .ir nf£ * 3ü: •• •' gtt^n
• ^^P9__3I ____l WWWSm miãmÊÊÉÊÊÊÊMmfMixWm]WKÊ]i_MmíUm *£¦&

^ ~____\ _______ ____L-: ••» ^^__l_^___^Í_^^^Ípáffl!

â_____f_f^___\s___\\_tlÊÊ ____E*wBtooBI-______¦____ _j-_*^^t_Wb__wo^SÊAm_wj___*-B_wB__-^_KÍ-__roS___^:>'_ •-'¦-.y^* g_P__B___________F^ JI___B__r_r ' '^^__B—Mk________.^___x__^ ________r________l_%^ X-j.'\-í-

FLAMENGO - 10.» and. visla p|
o mar. Praia do Fiam., n. 164,
ap. 1001. Vcndo-í. pronta entr.
p 130 milhões, pagt. sm 3 anos
cl 50 milhõos de «ntrada. Tels.
31-2651 a 31-1621. IMOB. LUIS
BABO. CRECI 466.

FLAMENGO"- Vende-se
ótimo ap. sala, 2 quar-
tos, dep. completas c
garagem. Obra na la,
aje. Preço 17 milhões

sinal de 3 milhões c
prestações de 250 mil.
Informações no tel.: ..
37-9391 ou 22-9693 c
o Sr. Francisco — CRE-
Cl 394.
FLAMENGO - Venda--.o para
ocupação imediata ,.. parta mo nto
com vi.ta para o mar e Parque
do Flamengo. Dois quartos, sa<
lio, copa-coiinha, banheiro corri'
plato, dependências de empreg*
da • garagem privativa. Todo
atapetado, cortinas e ar condi-
ctonado no quarto principal. R.
Senador Vergueiro 138,-ap. 1 206
Chaves com o porteiro; Informa-
_õas: H. C. CORDEIRO GUERRA
& CIA LTDA. - Av. Rio Branco
173, 14. andar. - Tel-: 31-1095
- CRECI 706. ' ' - 

FIAMENGO - Vendo ap. R. SÍ
nador Vergueiro, 3 qts., sl., dep.

aragem. Facilito. ' Visitem. H
UVA. R. Gonç. Diis, 89 s| 405.

Bell.: 52-3886 - 52.840 -
29-8903. - CRECI 64C.

FLAMENGO - Rua Senador Ver-
gueiro n.o 79 ap. 701, esquina
R. Tucumã Ed. de 3 onos, 2 ap.
pj andar, 4 qts-, sal-ío, 2 b_nhs.,
em côr, cop. coz., dep. e ga-j
rngem. Visitas no local de 13
ns 19 h, ou. tel.: 47-9383. -
CRECI 190.
FLAMENGO - Ap. da 250 m2 -
R. Sen. Vergueiro, próximo à C
Tucumi, 2 salões, 4 qts., e)ÂE(
2 banhs. soc, copa, 2 qts., p
emp., garagem. Base: 87 milhões
a comb. Chavei na TASSO LOPES
IMÓVEIS - CRECI 416. Av.
Aír.i.n. Barroso, 91, gn. 604 605.
T.l..: 424321, 42.7356 . 42 .237.

FLAMENGO - Vendo ap. 101. R.
Barão de Icaraí, 14. 2 sis., qt.,
dep., garaGcm. Visitem. 25 mi-
lhõcs. Facilito. H. SILVA. R.
Gonç. Diai, 89 5! 405. Tojs.: ,.
52-3B86 - 52-3840 - 29-8903. -
CRECI 6-18.
FL/vMENG.0 — Vendemos ap. de
írenle, calo, quarto.separado, ba-
nheiro em còr, cozinha cj azu-
lejo até o teto, fogão de luxo,
armário embutido, aparelhos sr
condicionado, sancas, apliques,- c|
telefone, cortinas. Inf. e vendas
na PAR - Predial Adm. Resnl-
koff Ltda. — Rua Ouvidor, 130
sala 914. Tel.: 32-1675 t 22-9435
- CRECI 454.

OPORTUNIDAD!; - Vende-se óli-
mo apartamento à Rua Marquês
de Abrantes, pintura a óleo, sa-
leta, sala, 3 quarlos e dependên-
cias. Peças amplas cj armários
embutidos. Telefone 45-8968 —
Fernando.
OSVALDO, CRUZ, ;101,;-..Vendo
ap. 3 qls-, 2 salas amplas, áe
pendências, andar alto, de fren-
te, NCrí 70 000 com 50% de
entrada. Tratar com. Sr. Américo
telefone 26-7132.
PRAIA DO FLAMENGO - Ven-
do no ed. Conde de Nassau, ap.
lateral, c! vista p| o mar, ct 3
qts., 2 sis., 2 banhs., demais
dep. comp. 55 milh. .. combi-
nar. Visitas pl tols. 23-5340 e
23-0459.

QUANTO VAIE O SEU IMÓVEL?
— A Imob. Monte Castelo, dará
o preço real para venda. Con-
sultem-na sem compromisso. Tels.
52-2809, 52-8251 - IMC - Cre-
ci 577.
'RUA MACHADO DE ASSIS, 71,
AP. 702 - Vendo vazio, de fren-
te, ótimo, sala-quarto cenj., am-
pio, com armário embutido, ba-
nheiro completo, corinha e ároa
com tanque. Ver com o portei-
ro. Tratar na Rua Sen. Dania., 117,
sala 245. Tel. 22-1369 e 25^5454
— Carlos.

SANTA TERESA - Vendo R. Alio.
Alexandrino, 786 api., S-204 (Va-
_io), sala, qt., coz., banh. etc.
S-301, sala, 2 qts., banh., coz. e
deps. Mesma rua n.° 372 S-601,
salão,- i. inv.,. 2 t|!s., 2 banhs.
soc. e deps. compl. Vistas des-
lumbrantis.' Enlr. 40%, rest. fi-
nane. Infs.. c| porteiro. Tratar tel.t
52-1648 (CRECI 365).

FLAMENGO - Av. Osvaldo Cruz
— Do frente, sala • quarto sa-
parados, coxinha «soa.osa com fo*
(ão d» quatro bocas, área cj
t-nquo • garagam. Obras am faso
de alvenaria. Preço • condições
excepcionais. — Tratar com C.L.C.
(CRECI 209) - Rua do Carmo,
17 - 7.° andar. Teli. 31-2677 •
31-1546.
FLAMENGO -- R. S. Salvador -
Quarto e sala sep. cj depend.
smpregad3, vario, ótimo ap. Inf.
IMOB VELMA - 52-3086 - CRE-
Cl 850.
SALA, 2 qti., na Andrada Per.
.ence, 33, p entr. 1 ano. Preco
fivo. ARI C. R. BRITTO. Infi. Fran-
cil» Torrei, 92-4133 CRECI 26.

VAZIO - Fle., 3 salas, 4 qls.,
copa, coz., 2 banhs. compl., 2
deps, emp. compl,, 270 n.2, vista
mar. Ver local — Av. Rui Barbosa,
E0, ap. 202. Forma pagar, financ.
Det.-23-1214 .^_ÇRE£I_644.
VENDO ap. 603 à Rua Santo Amo-
ro, 5, salela, cozinho, banheiro,
sala e quartn — 1B000 à viita
ou 20 com 50% entrado - 10 000
— Re.:io_24 meses — E.tá vago.

VENDA DE IMÓVEIS - Enlregue
a venda de seu imóvel (mesmo
alugado) a uma firma com gran-
de experiência no ramo. Temos
g sua disposição um departamen-
to especialirado para consultas,
avaliações e promoção rápida da
vendi do mesmo. KAIC. Rua do
Carmo n.o 27-A. Tels.: 52-2995
e 22-1860. CRECI 233.

LARANJ. - C. VELHO
EXCELENTE apartamento. Vend7-
mos à Rua Ribeiro de Almeida,
22 ap. 302, Laranjeiras (esqui-
na do Disco), Com sala, 3 quartos,
dependências, q. emoregada, g_-
ragem, pintado a óleo e com
sinteco. Prédio de 6 anos com 4
andares. Entrega imediata. Rue
sem perigos de enchentes. Base
NCr> 40 000,00 com 50% de
entrada t saldo em 1 ano. Ver
no local au telefonar a, 45-2261.

LARANJEIRAS - APAR-
TAMENTOS — Vende-
mos magníficos aparta-
mentos, cle frente e cle
finíssimo acabamento,
no mais luxuoso Edifício
das Laranjeiras na Rua
Moura Brasil, 61, ao la-
do do Fluminense e a
dois passos do Palácio
Guanabara, constando
de 3 salas grandes, 4 es-
paçosos quartos, 3 ba-
nheiros em côr, arnpla
área de serviço, grande
copa e cozinha, 2 quar-
tos para empregada e
garagem para 1 ou 2 au-
tomóveis. Área: 355 m2.
Edifício com fachada de
31 m em pastilhas, com
esquadrias de alumínio.
Três elevadores Ótis.
Pintura a óleo. Ferragens
La Fonte. Armários em-
butidos. Parquet Paulis-
ta. Tudo de primeira or-
dem e com requintes de

jdetalhes. Visite um apar-
jtamento com as caracte-;

jrísticas de uma residén-
:cia de grande luxo, para
família do mais alto
tratamento. Aceitamos
imóveis, mesmo aluga-
dos, como parte do pa-
gamento, facilitando-se
a entrada. Visitas diária-
mente com o encarrega-
do do prédio e informa-
ções no Escritório de
MANOEL DE SOUSA
SANTOS - Rua do Car-
[mo, 9 — lí.. andar —
Tels'. 31-0367, 31-0314,
;31-0473 e 31-2372. -
Sede própria — CRECI
134. (B

LARANJEIRAS - V.nd.-i. faci-
lit .do 30 meies, ap. frente, va-
xio, sl., 2 qts., dependências a
Trav. Eurictes Matos, 7, ap. III,
•iq. Rua laranjeiras. Tratar ptlotel. 45*3166, ,<om. o p(QPfl*_<-M0t

LARANJEIRAS - V. junto ao.Flu-
minense, ap. frente, salão, 3 qts.,
etc. .Vario. CrJ 47 milhqes fi-
nane Dr. Dirceu Abreu, Av. R.
Bronco, 120 s-loja 22-3654
42-1330.

LARANJEIRAS - Vdo. ap. c| 3
qts., al., 2 banhs., copn-cor., dep.
Gar. c. 130 ni2. Marcar hora pj
32-2493 - CRECI 409.

LARANJEIRAS - Dispo-
mos ainda de algumas
unidades à venda no"SOLAR BARAO DE CO-
RUMBÁ" à Rua das La
ranjeiras, 518 — início
de Cosme Velho, próxi
mo ao colégio Sion. —
Apartamentos com 3
bons quartos, 2 ampías
salas, ou com 2 amplos
quartos, sala-liv'ng, de
frente para os jardins.
Todos com 2 banheiros
sociais em cores c| azu-
lejós até o teto. Copas,
cozinhas também com
azulejos até o teto — ar-
mários embutidos e ga-
ragem própria para to-
dos os aps., já incluída
no preço. Construção cj
3 elevadores, em terre-
no de 1 200 m2, c! jar-
dins e plays-grounds. —
Preços desde Cr$ ....
28 915 334, cj 600 mil
de sinal e prestações de
340 mil. Incorporação
da AUXILIADORA PRE-
DIAL S.A. —Construção
da Pan Americana de
Engenharia S.Á. — Cli-
ma delicioso, ponto
tranqüilo e aristocrático,
próprio para famílias
que sabem morar bem!
— Todas as demais in-
formações no local dià-
riamente até às 22 ho-|
ras, ou c! M. GUERRA,!
Av. Rio Branco, 134 —]
4.° andar, s! 407 — fo-
nes: 22-4368 e 46-2782.
Creci,n.° 4 — Remete-
mos folhetos ilustrados
a cores, a quem os so-
licitar.

LARANJEIRAS - Vende-se ótimo
apartamento, sala, dois quartos,
banheiro, dependências de empre-
gada. Ver na Rua das Laranjeiras,
391, ap. -IOO. Chaves com o por-
teiro. Tratar com ODILON,- pelo
telefones 31-0314, 31-0473
31-2372.

ATENÇÃO - URCA - V. próx.
à praia, linda casa apalacetada
do luxo. NCr$ 160 m. Tel. 26-3456
- JOÃO GUÁLTER.
APARTAMENTO pequeno com ia-
leta, qt. separado, cor., banh. cm
côr, grande Área com tanque, an-
dar alto. 19 milhões a combinar.
Fone 36-0962.

LARANJEIRAS - Ótimo tarreno
esquina Rua João Coqueiro com
Pereira da Silva, 600 — 32 ma-
tros de frente 2 000 ní2 com ca-
sa antiga desocupada. Telefonar
38 .683. oi 46-6261. 
LARANJEIRAS - R. Gaflo Couti
nho 43 — últimos aps., quarto e
sala separados, dep. empregado,
área c| tanque, arm. embutido:,
oc. inquil. notificados, ótimas
condições. IMOB. VELMA -
52-3086_-__CREa 850.
LARANJEIRAS - Vendo findo op.
de sala, 3 quartos, Copa-co..,
banh., dep. empregada. Rua Pi
nheiro Machado, 51, ep. 607 —
Ver no local. Tralar 22 .466.

ACEITO CAIXA - Vendo ap. 3
qts, e dep. etc, ocup. R. • BarSo
de Mncaúbes 156. P. 30 milh. -
Tel. 46-4698 - CRECI 534.
BOTAFOGO — Vende-se, exccl.
local, ampla sala, 3 qts.,' br.nii..
coz.. dep. empreg., granda va-
randa, c[ possibilidades de am-
pliar. Rua Marquês de Abrantes,
147, ap. 702. Chaves cl porteiro,
Tratar "ALIANÇA IMÓVEIS" -
P«a. Pio X, 99, 3° and. - Tel.
23-5911 - CRECI 16.

BOTAFOGO - Vdmos.
ótimos aps. de sala, 1 e
2 qts., 2 banhs., coz.,
dep. empr. RUA JOÃO
AFONSO, 49 (Lgo. Hu-
maitá). Obra na 4a. laje
— Sinal de Cr$ 2 mi-
Jhões, saldo financiado.
Ver n| local c| corretor,
até às 21 hs;, e tratar na
DOMI LAR - Av. Rio
Branco, 37, s| 401, tel.
23-2220 - CRECI J-241.

VENDO ap. nôvo, luxo, li. mão,
cl 2 qts., salão, dep. o| .. creo,
frente. R. Laranjeira! Í87/702
Tel. 46-4698 - CRECI 534.
VENDO apa riam _nto( desocupado
na R. General Glicerio (fora da
ioná de desmoronamento e lon
ge de morros) com 3 qts., 2 sli.,
banheiro, cozinha- e dependência
de empregados. Tratar pelo tel.
23-2642 com Dr. Marcello.

BOTAFOGO - URCA
ÃTÊNÇÃÕ"^" ÚRCÂ - V72 aps.
novos, de ffe., c! 85 m2, de si.,
2 qts., elev. etc. NCrS 40 m. casa.
Tel. 26-3456 - JOÃO GUÁLTER.
ATENÇÃO - URCA — V. cl i
ravilhesa vista sobre a Baía,
um pl andar, suntuoso ep. de
aito luxo, cl 300 mi e _ vagas
na gar. NCrí 200 m. Tcl. 26-3456
- JOÃO GUÁLTER.
ATENÇÃO - URCA - Em terre-
no.de 12 x 15. V. casa de sl»
3 qts., lugar p| carro, etc. NCrS
80 m. - Tel. 26-3456 - JOÃO
GUÁLTER.
ATENÇÃO - PRAIA DE BOTAFO-
GO — Ed. Casa Alta, projeto
Sérgio Bernardes. Passo ap. 130
m2, 10° and., vista deslumbran-
te. NCrS 20 m. Tel. 26-3456 -
JOÃO GUÁLTER.
APARTAMENTO - Botafogo. -
Quarto • sala separados, deps.
•mpr. completas, varanda, arm.
embutidos. Vende. 25 000 NCrS
c| 50% financ. T.l. 36-4015, Ri.
n*n' 57-8897 — Pinii.___

AMPLO ap. c| salão de 30m2, 3
qts. cl arms. embts., gor., e de-

e depend. Ent. 10 mil, a
combinar, 10 mil e 20 mil em 3
anos. R. V. da Pátria, 266, 301.
Inn. notif. Inf. 46-8350.
APARTAMENTO de frente, pint.
óleo, salão, 3 qts., deo. emp.,
etc. Telef. instalado. 20 entr.,
22 comb. Av. C.ixa. V. tratar
cL prop, R. Humpilá. 66, c| 1,'ltaf S..-.NÉTTÕ
ap. 201. Fone 26.473.. 1 021).

BOTAFOGO - Ap. frente, atope-
tado. 3 sis., 3 qts.p 2 banhs. io-
ciais. Ed. luxo. Vendo também
móveis antigos, pratas etc. Tel.
26-5407.
BOTAFOGO — Loja, box., noviss.
vazio. próx. praia, 8 000 novos,
focilits. financ. Ouvidor, 183, sl.
303 - Tel. 43-5340.
BOTAFOGO - Coberturas - Ven-
demos na Rua Voluntários da Pá-
tria n° 229; terraço, sala, quarto
sep., dep. Obra em revestimento.
Entrega 15 meses. — Inf. CITIt
LTDA. - 57-0100 - CRECI 621.
BOTAFOGO -Rua Voluntários da
Pátria, 229. Vendemos ap., sala,
qt. separado, dep. emp. Inf. CU
TIL LTDA.'- 57-0100 - CRECI
621.

BOTAFOGO — Rua Voluntários,
parto da praia. Apartamento d*
frente,. andar alto, com sala, 3
quaitos • demais dependências;
completas. Edifício sobra piiotis,
3 aps. po randar. Cede-s* contra-
to a preço e condições excepcio*
nais .Obra em bam ritmo. Pres-
ta;õe> mensais da NCr$ 210,00 —
Tratar C. L. C. — Rua do Carmo,
17, 2.» andar. Tels. 31-2677 •
3T-15.6.
BOTAFOGO - Vendo casa cl 2
andares, lugar residencial, com 4

3ts., 
2 salões, escrit., garagom,

ep. emp. etc. Tratar tel. 32-103$
— Stigund .-feira, horirlo comer-
ciai.

BOTAFOGO — flua Voluntários d»
Pátria, 229. Vendemos 2 loias.
frente de rua. Entrega até 10 me-
ses. Inf. CITIL LTDA. 57-0100
CRECI 621.
BOTAFOGO — Ap. coniug. am-
pio. Muita 1u7, mobiliado, moti-
vo de viagem. Ver e tratar. R.
S. Clemente, 127, ap. 211, Bio-
co B.
BOTAFOGO — Apartamento -
Vendo Praia de Botafogo, 3 dor.,
sala dupla, 2 banhs. sociais, la-
teral, área construída — 180 m2
- Hoie dia todo tel. 36-6325.

BOTAFOGO - Vende-se. um ter-
reno na Rua General Severiano,
gabarito de dez pavimentos. Tel.
25-7499, com o sr. Eduardo.
BOTAFOGO - Urgente - Ven-
de-se ap. fase final constr., 2
qts., copa-cozinha, depend. em-
pregada e garagem. Ver: Rua Ba-
rão de Itambi n. 7, ap. 306. Tra-
lin Sr. Otávio - Tel. 29-9339.
BOTAFOGO — Rua Senador Ver-
gueiro, 167, ap. 102. Ed. moder-
no s( piiotis, varanda, sala dupla,
3 qts., banh. social, cozinha, área,
dep. e garagem. Vazio. Ver com
o porlciro. CrS £0 000 000, parle
finan:i_d_ 24 meses. Tratar com
VOX IMÓVEIS LTDA. - México,
II), ll 1 602 - Tel. 22-4073 -
CRECI 524.
BOTAFOGO - Rua D" Mariana,
176, prédio em revestimento. Sala
e 2 quartos, etc. Ver ap. 301. Tra-

47-0108 (CRECI

BOTAFOGO — Compra,
mos terrenos para incor-
poração — Tratar na NO-
BRE S.A.- — Comércio e
Indústria — Av. Rio
Branco, 131, 12.°.
BOTAFOGO - A IMOB. LUIS BA-
BO vende resid. vazia, da 3 qts.,
sl. dep. empr. etc. à Rua Mund»
Nôvo n. 34, com telefone. Ver
hoie. Tels. 31-2851 > 31-1621. -
CRECI 466.
CAIXA ECONÔMICA - Trata-se
de compra e venda de casa: e
aps. pela Cx. Cuida-se da do-
cumentaçãc. Tel. 52-9980, daa
13h ès 18l-.30m. 5r. Paulo.
CASA — Vende-se, dois pavimen.
tos, totalmente montada com mó»
veis, utensílios e aparelhos elé-
tricôs de primeira qualidade, com
3 quartos grandes e 1 pequeno, 2
i.!_s, 2 cozinhas e copa, 2 ba-
nheiros sociais, varanda coberta
externa, lavanderia, quarto • ba-
nheiro de empregada e bom quin-
tal. Preco CrS 120 000 000. Ver
de 14 às 16 horas, domingo.
COBERTURA - Vendo na Ru»
Guilhermina Guinle, 296, c! tala
20 m2, quarlo 12 m2, banh., coz.,
dep. completas, terraço 60 m2 cj
parte coberta e garagem. Inf. _
visitas Ed. Av. Central, s! 813
- Tcls.: 229497 e 42-5392 -
João Goulart - CRECI 59.

URCA — Compro casa p| resi-
dência, mfnimo 3 quartos, 2 «a-
Ias. Negócio direto c| proprie-
tírio. Tratar tel. 42-2392 ej Joal
Goulart, Creci __9.

;.
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2. - 2.» C»d., CIASSIFICABOS, Jornal do Brasil, domínio, 5, i l.0-fo!r», Í-3-Í7 tf IMÓVEIS - "COMPRA 
É VENDS'

UMAITA - Vendo na R. Par-
cular Joãa Afonso 60, c| 11,

2 qts., sl, e demais dep. comp.
*r no local. Tratar nos tels.
3-0459 • 23-5340.
H0RR0 DA VIUVA - Vendo 11.9
ndar — 2 s. 3 q. 2 q. *mpre-

jidn — óleo — esquadrias alu-
tninio, 15 arm. embutidos — Nô-
vo - 43-7522 - 43-8513. CRECI
1i7.
PR^IA DE BOTAFOGO, 356 - Ap
conj., vazio, à vista NCr$ ....
8 500,00. Chaves c| porleiro ou
lel; 46-3635, à noite.
PRAIA DE BOTAFOGO - Vendei
mot ólimo ap,, entr., sala, sala
jantar, 3 qts., gde. banh., copa-
cozinha, área, dep. empr. Edifício"Turmalina". Cr$ 90 000 000, me-
tade em 36 meses. VOX IMÓVEIS
ITDA. México, 111. Tel. 22-4073
- CRECI 524.
PRÀ1Ã DE BOTAFOGO - Edifício
dos cinemas Scala • Coral. — A
mais linda vista da bala. Sala «
quarto separados ou conjugados,
banhairo em côr • pequena co*
ainha. Entregas até o fim deste
ano. Magnífica oportunidade. Pie-
«oi l partir d. NCrS 7.000,00. —
Pagamentos supsrfacílitados. Ver
no local. Praia de Botafogo, 320.
C.L.C. (CRECI 209). - Rua do
Carmo, 17 — 2.' andar. Telefones
31-2677 • 31-1546.
RUA SAO CLEMENTE 371, «p.
702, .vendo grande e bonito, 3
qts./ o demais acomodações, 57
cl 27. Vhf local. Tratar tel,

. -(3-2205 - CRECI 1 055.
VENDO - Ap., sala, 2 quartos,

; dep. completas, garagem, ótima
localização. R. D. Mariana, 113.
ap. 107. Aceito Caixa. 35 mi

i lhões — Nunes — 46-3245.

UME - COPACABANA
ATENÇÃO - Rua Santa Clara -
Grande op. de sala e qt. conj.,
banh. a coz., 50 m2, frente, va-
lio, ed. pilotis. lnf. tcl. 32-1106
- CRECl 166.
ALTO INDEVASSÁVEL - Cl gar
2 qts., sl., coz., banh., dep. 45

i milhs., fine. - ANA MORANDINI
IMÓVEIS - 42-3287 - CRECl 482.

I APARTAMENTO - Copacabana -
I Vende-se ótimo, nôvo, de sala,
j qt., banh., coz., qt. empregada,
; podendo servir 2° social, dep.

completas c garagem. Preco: 26
milhões (ant.) Infs. Oceano Imó*
veis Ltda. — Av, R. Branco, 108,
gr. 903 - Teli.: 42-7602 e ....
22^690 (CRECI 943).
ATLÂNTICA - Excelente! Fabu-
toso ap. em edf. de um p| an*
dar, pilotis, construção de alto
luxol Jrd, de Inv. em mármore,
2 salões, 4 qts. c| arms., 3 banhs!
em mármore, 2 qts. p| empre<
gada e 2 gares. Breve entrega.
36-3551.

COPACABANA - Aceito seu imó-
vel p| vender. Ofereço relação de
imóveis vendidos c| nomes dj res-
pectivos proprietários p| informa-
ções - CHRISTIANO - Tel
31-0547 - CRECI 953.
COBERTURA - Ap. vazio, luxo,
rua residencial, próximo ao CÍ-
ne Veneza, terraço social c] 140
m2, salão, 2 amplos quartos, 2
banh. sociais em côr, dep. emp.
área c] tanque, garagem, preço
100 milhões cl 50°/. financiado,
tratar inclusive domingo. Tel.
25-3691. Caleri. Creci 254.
CAIXA ECONÔMICA - Trata-se
de compra e venda de casas e
aps, pela Cx. Cuidn-se da do-
alimentação. Tel. 52-9980, das
13h às 18h30m. Sr. Paulo.
COPACABANA - Vendem-se ex-
ce lentes aps. acabados de cons*
truir — Av. Rainha Elizabeth, n.
499 c| vestíbulo, 2 salas, 3 quar-
tos, sala de almoço, cozinha, 2
banheiros sociais e dependências
completas de empregada em pré-
dio de fino acabamento de pilotis
e garagem no subsolo, Cr$ 60 mi-
lhões à vista e o saldo em 2
anos. Tratar na Rua México, 11,
gr. 502 ' - Tel. 22-1055 c| D.
Alice (CRECI 373).
COPACABANA - Particuler ven-
de ap„ qt., banh., coz. Ent. ..
6 500, resto prest. 36 mll. Escrit.
terr. Fco. Sí, 88, «m revest. —
Tel. 36-1440.
COPACABANA - Pilotis. Vende-
se ap. grande, sala, 2 ótimos
quartos, coz., lindo banheiro em
côr, demais peças, gar. em con-
domínio. Aceilo Caixa — Tel. ..
57-3879.
COPACABANA - Vendo mag. ap.
Salão, 2 banhs. sociais, copa- coz.,
3 grdes. quartos, demais peças,
gar. Aceito Caixa - Tel. 57-3879,
Baratíssimo.

ALTO LUXO - P. 5 - Ocasião
300 m2. Vendo lindo ap. c[
salões 80 m2, varanda enorme,
em torno, 4 qts, copa, coz.,
vagas privat. na garagem, .
120 000. Entr. 507. Tratar 36-1954
- D. Marli.
APARTAMENTO mobiliado, il. e
qt. conjugado, peq, cozinha, ven;
do R. Sá Ferreira. Tenho Igual
em Botafogo. Tcl. 22-5539 - Sr,
Costa - CRECI 782.
APARTAMENTO, vazio, pintado a
óleo, sinteco, sala 18m2, quarto
separado 16m2, cozinha, banh,
completo, érea c| tanque, base
28 milhões, aceito Caixa. Tratar
inclusive domingo. Tel. 25-3691.
Caleri. Creci 254.
ADMINISTRADORA Imob. L. H.
D(iplex cobertura, 160m2, Pêsto
ó, 100 milhões, 1 ano. Quadra
dá praia. Marcar visita * lnf.•52-0982. 

Creci Ó36.
APARTAMENTO - Vazio, frente,
lado sombra, 2 salas, 4 quartos,
2P banhs. em côr, copa, cozinha,
3"varandas, dep. empregada, ga*
r^gem. Base 95 milhões, cj 50%
financiado. Tratar Inclusive do-
mingo - Tel. 25-3691 - Caleri
— CRECI 254,
ApMINISTRAÇAO FIDEX - Ven-
de ap. saleta, grande sala, 3
rfuiirtòs, ci arm. emb., banh
comp., cozinha ampla, dep.
eçmp. de empr. e garagem, lnf,
Av. Copac, 709, gr. 501. Til.
36-4002. Creci 210
ADMINISTRAÇÃO FÍdêx vêndê
ap. de 1 .., jardim de Inverno, 2
qts., banh. côr, dep. emp., de
ft/ndos, c| ótima vista. Preço
ocasião, 27 milhões cl sinal de
15 e saldo financiado, lnf. Av.
Copac. 709, gr. 501. Tel. -
36-4002. v
A|PENAS NCri ,20 ,mil de ent,'saldo 

em 3 anos, vendemos ap,
cl 2 «ls., 2 qts. c| arm. emb.,
banh. comp.. varanda, jardim
plantado, dependências. Ver até
13 horas. R. Bolivar, 38, ap.
203. Creci Ó00.
AVENIDA COPACABANA, 610,
ab. 303 de frente. Vende-se
ppq., coniugado, kit, banheiro,
por 8 milhões à visto, ou facili*
tado com 5 ent. Tratar cl Ribei-
ro - 36-3555.

COPACABANA - Vendo aps. 205
e 1 109 R. Min. Vlv. Castro, 54,
conjugado» c| divs., frente plBelford Roxo. Entr. 40% rest. fa-
cililado. Tel.: 52-1648 - CRECI
3Ó5.
COPACABANA - Vdo. ap7^4
qts., salão, garagem, nôvo a va-io. 90 000. Tratar 38-0614

ATENCAO COPACABANA - V.
vazio de fte. c| 90m2, o ap.
502 da R. Bta. Rib., 184, c|
sj, 2 qts., depds. compts. etc.
NCr$ 45 m. Ver c| o port. Ca-
niilo. Tel.: 26-3456. João Guai-
ter

COPACABANA - Olímpia Oli
v.ira, corretor eficlalisado. CRE.
Cl 374. Compra . v.ndo imóveis,
s.cço.i d* despachante, advoga
do, empréstimo. Tel. 574638

ATENÇÃO COPACABANA - V.
no P. 6, belíssimo ap. de luxo,
cl 300m2 _ 2 vagas, na gar. T.
26-3456. João Gualter.
ATENÇÃO - Srs.(a) Pretendentes
desejam vender ou comprar seu
imóvel, de qualquer natureza,
não há problemas, procure Sr.
Pedro. Tel. 46-3982, suas ordens.

COPACABANA - Vendo ap. e| 2
salas, 4 quartos, sendo 2 c|
varanda, banh., em côr, dop.
empregada, completa garagem.
Av. N. S. Copacabana, 748 -
Cr$ 70 milhões. Av. Rio Bren-
£'>„* gr. 602 - 23-5407 •
23-2495
COPACABANA - Compramos ter-
reno em zonas de 10 ou 12 pa-vimentos. Negócio urgente, pag.a se combinar. Liguem ,pj 36-3551.

APARTAMENTO, sala, auarto, ba.
nheiro, kitch. Rua Paula Freitas,
19|512. V.r diariamanta. Entr».
ga-se' vaiio. Org. Rosa Filiar, 7
Setembro, 66, gr. 406 — Tels.:
52.0532 ¦ 22-8392 - CRECI 304,

APARTAMENTO - Sala, quarto,
banheiro, cozinha. Av. N. S. Co-
pa., 3141805 - V.r p! gentileza
da Inquilina. ORG. ROSA FILLER,
7 Setembro, 66, gr. 406 — Tels,' 524)532 ou 22-8392. CRECI 304.
BARAO DA TORRE -
sa, cl terreno de 10

Vendo ca-
< 30. CrS

135 facil. Luiz Seabra - CRECI
363 - Tel. 47-7370.
CONJUGADO, CLARO, ENTREGA
IMEDIATA - Rua Sí Ferreira, 228,
•p. 1 032 — Ver hoie outros In-
fdrmes, 2a.-feira - Tel. 360962.
COMPRO apartamento sala, 2 qts.,
irea, dependências, Zona Sul. Te-
nfto .financiamento Caixa. Habite-
¦e 6 meses. Dou sinal. Tel. 37-4567
p| manhã. ' .
COPACABANA - Vendo ap. sa.
la- e quarto sep., frente, sinteco,
Ver 2a. a óa.-feira. R. Raimun-
do Corrêa 44, 1 022.
COPACABANA - Vendo. Rua
Pompeu Loureiro n° 32, ap. 205;
cl living, 4 quartos, sala, coz.,
banh., dep. empreg. Ver a qual
quer hora — Av. Rio Branco, 18,
Gr. 602 - 23-5407 e 23-2495.
COPACABANA - Vendo. N. S.
Copacabana, 363, ap. 604; sala,
3 quartos, coz., banh., dep. em-
pregada. Chaves c| porteiro. CrS
40 milhs. Tratar Av. Rio Branco,
18, Gr. 602 - 23-5407 « ....
23-2495.
COPACABANA - Vendo. - Rua
Santa Clara, 308, ap. 706; sala,

auarto, 
coz., banh. Ver depois

as 12 horas. Av. Rio Branco, 18,
Gr. 602 - Tel. 23-5407.
COPACABANA - Vendem-se no
Pôato 3, apartamentos conjugados,
novos. Preços a partir de NCr$
9 500. Tratar na Av. Cop., 435,
loja 1. '
COPACABANA - Vende-se. Alug.
e] contrato. Paula Freitas, 66, ap.
805, s., q., coni., coz., banh.,
8 milhões entrada, restante 20
meses. Ver de 2.a a ó.a-feira de
10 hs. às 12 horas. Tratar tet.
52-2242.
COPACABANA - R. Paula Frei-
fas x Av. Atlântica, vista p|
o mar, 2 por andar, frente, va-
zio. Salão, 3 quartos, 2 banhs.,
garagem na escritura. Vide às
2.as, 4.as, ô.as-feiras das 14hs,
«m diante. Preço 75 milhões a
combinar - 22-0781 - 52-0665.
COPACABANA - R. Barata Ri.
beiro, 96, ap. 1 114 — Vende-se
quarto e sala separado, banh.,
cozinha, 13 milhões à vista, está
ocupado sem contrato. 22-0761
- 52-0665.
COPACABANA - Casa de luxo,
Vdo. sl 2 pavtos, c| 3 salas, 4
qts., copa, coz., dep. emp., 2
banhs. soe. Preço nunca visto
pagto. em 2 anos, ver Travessa
Santa Leocádia n. 35, inf. —
23-6314 - Albino.
COPACABANA — Vendo ap. con-
{ugado na Av. N. S. de Copa-
cabana e Barata Ribeiro. Preço
NCrí 15 000,00. Tralar 22-9361
com Dilma.
COPACABANA - Vende-se ap.
1 103. Rua Figueiredo Magalhães,
219. Cl Av. Cop. Tratar no local

, pela m«nhâ. 

COPACABANA - RUA
BARATA RIBEIRO, 52 -
ÚLTIMAS UNIDADES! -
Salão, 3 ótimos quartos
c| arm. embutidos, co-
pa, cozinha, 2 banhei-
ros sociais, demais de-
pendências e GARA-
GEM. Preço 39 mil cru-
zeiros novos. Entrada
1 880 mil e 300 por
mês. Condições de Ian
çamento! Entrega garan
tida em contrato dezem
bro 1969, tudo isso com
a garantia è a tradição
da CONSTRUTORA BEN-
JÓ que já tem inúmeras
obras entregues e o.ter
reno totalmente pago.
Não perca esta oportu
nidade, vá hoje mesmo
e diariamente, das 9 às
22 horas, no local, e
adquira a sua residen
cia pertinho da praia e
do lado da sombra, ou
Av. Pres. Vargas, 446,
grupo 1206, MIGUEL
BENJÓ, tels. 23-0216 e
23-1330.

COPACABANA - Vando ap„ 3
quarlos, living, tudo de frente,
prédio nôvo, linda vista. Rua Con-
rado Niemeyer n. 281902. Infor
mações, chaves porteiro. Esquina
República do Peru.
COPACABANA - Vendo 2 aps.
c/ 2 qts., sl., dap. comp., aí'ape-
tado, arm. emb., área, garagem.
R. Bulhões de Carvalho, 537, ap.
204 — 40 milh. e Trav, Gulma-
rães Natal, 13/ ap. 104, sobre pl-
lotis. Vazios, pint. óleo. 30 mi-
lhões, facilito, estudo oferta. Pro-
prictaria - Tel. 57-6477.
VENDE-SE na Av. Copacabana n
363, ap. 301. Vazio, 3 qts., 2
banheiros sociais, copa a cozinha
o deps. Preço: 55 milhões. Cha.
ves e! porteiro.
COMPRO ap7"pèin Caixa Econô
mica com 2 quartos sl., com dep.
com máximo 5 meses de habite
se. Zone Sul - 36-7717.

COPACABANA - Com-
pramos terrenos para in-
corporação — Tratar na
NOBRE S.A. - Comer-
cio e Indústria — Av. Rio
Branco, 131, 12.°.
COPACABANA - A IMOB: LUIS
BABO vende ap. de garagem, qt.
• sala separados, etc. à Rua Bar.
Rib., n.o 211, ap. 1003, d. frente,
10.» and. pl 26 milhões cl 50%
d. «ntr., resto 2 anos. Infs. an-
l.s vir. Tell. 31-2851 • 31-1621.
CRECI 466.
COPACABANA posto 3 - Vendo
ap. pequeno, sala-quarto, dep.
empregodn. 22 milhões. 57-0727
- 46-3070.
COPACABANA - Posto 3 e 4
Vende-se aps. 22 milhões, 18 mi-
lhões, 42 milhões, 45 milhões,
60 e 66¦milhões, etc. 57-0727 -
46-3070,.
COPACABANA - Posto 3 e 4 -
Vende-se aps. 145 e 130 milhões,
B0 e 100 milhões, 75 milhões, etc.
57-0727 - 46-3070.
COPACABANA - Vende-se ap.
c| sala, q. aep., banh., coz., c|
telefone. Ver R. Inhangá, 27, c|
Sr. Domingos. Tratar cl Luiz Oli*
veira Imóveis, R. 7 Setembro,
88, gr. 407. Tel.: 52-0749. Cre-
el 198.

COPACABANA - Apartamento -
Vendo dois conjugados, final de
construção, negócio, urgente.
Posto ó - Hoje dia todo - Tfl
36-6325.
COPACABANA - Apartamento
Vendo qt., sala, coz., dep. com-
pletas — 25 milhões - 60 m2 —
Vazio - Hoje tel. 36-6325.
COPACABANA - Rua Barão de
Ipanema 53, ap. 1205 — Ven-
do 2 aps. coniugados, sendo 1
peq. de cobertura, vazios. Cor*
retor no local dias úteis, das 12
às 17 horas - CRECI 285.
COPACABANA - Vende-s. apar-
tamento de fino acabamento,
construção COSTA PEREIRA BO-
KEL, 2 salas, toillete social, 4
quartos, 2 banheiros, larçjim de
inverno, copa • cozinha, arma-
rios embutidos e garagem. Tratar
com o Departamento de Vendas
de [móveis de Tavares & Bokel
Ltda. na Rua do Carmo 27 - 6.»
s| 602. Tel.: 31-2195. CRECI 18

COPACABANA - Ap
Duplex — 300 m2 de
área construída e 150
m2 de terraços. Salão,
sala, 4 quartos c| arm.
embut., 3 banheiros em
côr, copa-cozinha, de-
pend. de empreg. e 2
vagas na garagem. —
Pronta entrega. Preço
NCr$ 150 000,00 com
pagto. em 24 meses. —
lnf. e visitas: NATAN
BERMAN - R. 7 Setem-
bro, 66, 3.° - Tels. ..
52-2281 e 32-6172 -
CRECI 8.

COPACABANA - Vendo o ap.
810 da Av. Princesa Isabel, 300,
c| apenas NCr$ 6 600,00 de an-
trada, dando posse imediata, _
la. locação, o restante assim
descriminado: NCrS 4 000,00 em
iunho 67; NCr$ 4 000,00 em out.
de 67; NCr$ 4 000,00 em fe-
vereiro de 68 « NCr$ 4 000,00 em
Iunho de 68 e financio o saldo
em 30 meses, c| prestações equiv.
ao aluguel. Ap. c| iard. inv., «a-
Ia ampla, ótimo qt., peças se*
par-, banh. social, c| azul. cm
côr, coz. com espaço p| gelad.,irea c| tanque, WC de empreg. e
mais um_ qt. reversível. Ver e
tratar diariamente, com Sr. Cas-
\'2~f '?'* "c"' das 8'3° às
12,30 e das 16,00 is 18,30 horas- CRECI 456
COPACABANA - Vendo em la.
loc, ap. de sala e qt. separa
dos, |. de inv., banh. soe, el
chuveiro em box, coz., c| box
p| geladeira e mais um quartoreversível, área c| tanque. Ap
., acab. de 1a., amplo, claro t
areiado. Ocupação imediata cl
apenas 20% de entrada e partefacilitada em 15 meses e salde
a longo prazo. Prédio sêbre pllotis e| maravilhoso jardim tropi-

, • _Yer ,e "«'ar, diariamente
das 8,30 ís 12,30 horas e das
16 as :B,30 horas, na Av. Princ.
Isabel 300, Loja "C", com
Sr. Gilberto - CRECI 456.
COPACABANA - Ap!
de frente — quarto, sala,
cozinha, demais depend.
Ver à Rua Leopoldo Mi-
guez, 107, ap. 304, dià-
riamente c| Corretor na
Portaria, das 14/17 hs.

O apartamento está
ocupado mas a deso-
cupação é feita p| nosso
Depto. Jurídico. — Tra-
tar na CEMIL à Av. 13
de Maio, 23, gr. 1825.
Tels. 42-3721 e 52-3670

CRECI 638.
COPACABANA - Ipan.ma. I-
blon - O s.o imóvel s.rá m«-
hor v.ndido quando b.m «va.

"'_"• Compareça a nossol «scri.
tórios • »| compromisso cônsul*
fo-noi a r.sp.llo. D.partam.nto
altam.nl. «sp.cialiiado. Orlando
Maçado. Av. RI. Branco, IM -
Gr. 2311. T.ls.: 324)510, 32-7164
. 32-6128. CRECI 128.
COPACABANA - Coberturas du-
pl.xes, com vista para o mar.
Rua Barão d. Ipanema, 32. V.n.
d.m-s. 1 204 . 1 201. Trás quar-tos, 2 salas, 3 banheiros sociais,
salão, copa, cozinha, d.pend.n-
cias de empregada, area de ser-
viço . garag.m. Atandim.nto no
local das 9 ls 18h. ou wn H. C.
CORDEIRO GUERRA t CIA ITDA.
— Av. Rio Branco, 173, 14." an-
dar. T.I.: 3M895 - CRECI 706.
COPACABANA - Rua Rodolfo
Dantas, 91, ap. 701. Vendo ap.
frente, 2 qts-, sala, \. inverno,
dep. empr. compl., atapetado c,
piso azuleio até o teto, banheiro,
cozinha, érea c| tanque envtdraça-
da. Preço: CrS 50 000 000, e| 50%
financ. 2 anos. Ver no local.

COPACABANA - Ven-
do ap. frente c| 3 sis.,
3 qts., 2 banhs., copa,
coz., deps. empr. telefo-
ne, garagem. Domingos
Ferreira, 28, telefone
36-2323.
COPACABANA - Ap. sala, quar
to, sep., copa, coz., dep. comp.
emp. Preço 15000000. Sinal:
6 000 000. Saldo 30 meses. Ver
domingo, Ladeira dos Tabajaras,
462, ap. 101. Tel.: 57-7962.

COPACABANA - Rua
Leopoldo Miguez, 61 —
No melhor ponto — Pôs-
to 5." Apartamento com-
posto de 2 salas, 3 óti-
mos quartos, 2 banhei-
ros sociais, copa-cozinha,
dep. completas de em-
pregada, vaga de gara-
gem na escritura — Si-
nal a combinar, presta-
ções mensais de 550
mil. Maiores informa-
ções c| Júlio Bogoricin
(CRECI 95), Av. Rio
Branco, 156, s| 801, tels
52-8774 e 22-2793. _
CASA — Vendo nn Av. Copaca
bana com duas salas, três qunr-
tos, banheiro em côr, cozinha,
quorto e wc para empreg. —
42-0789. Creci J-240.
COPACABANA - Posto 6 - Um

for 
andar. Todas as peças d

rente. Aluga-se apartamento de
fino acabamento. 2 salas, 4 quor
tos. 2 banheiros sociais, copa, co
zinha, 2 quartos dc empregada e
dependências — Rua Joaquim Na-
buco n° 106, ap. 201. - O por-
teiro o encaminhará ao aparte-
mento. Aluguel a combinar. Tra-
tar na Rua Debret, 79, Gr. 20516
- Tel. 22-9831-
COPACABANA - LIDO - Ap..
quarto e sala separado, pintado e
vitrifiçado. Entrega imediata. 16
milhões à vista - 37-4807.
FRENTE E FUNDOS - 3 qts., sl.,
coz., banh., dep. emp., c[ e s|
gar. Ac. Cx. - ANA MORANDINI
IMÓVEIS - 42-3287 - CRECI 482.
FIGUEIREDO MAGALHÃES, 442*-
Vendo ap. sala, quarto conj.,
coz., banh. Frente, 8.° andar —
Cr$ 18 000 à vista. Aceito C. E.
com sinal de Cr$ 5 000. Tratar
28-9154. Santos, 9 is 17 hs.

VENDO ou troco ótima casa Ja-
carepaguá em terreno 1.000 m2
pj ap. Copacabana. Tel. 57-5482.
VENDO ap. quarto e sala aepa-
rados, coz., área c! tanque, de-
pendências empregada, garagem.
Tratar no locfil proprietário. Ba-
rata RI beiro, 62, <_.. ap. 305.
VENDE-SE apartamento, de frente,
vazio, em Copacabana c| quarto
e sola conjugados, banhuiro com-
pleto, pintura nova e sinteco. À
vista 13, ou 8 milhões do entra-
da e 110 mil mensais, ou ainda
5 milhões de enlrada e 350 mil
x 20 e o restante 110 mil porl
mês. Ver Av. N. S. Copacabana,'
1 241, np. 620, Pósio 6 - Tratar
lel._32-J 269 - Francisco. |
VENDE-SÈ — Áp., sala, ciuarto, co-i
zinha, banheiro, todo de frente.
R. Sla. Clara, 86, 4o and. - Tal.
36-54Ó7.
VENDE-SE ótimo 'op. 2 qts., sl.,
dep. empregada. Rua Domingos

i Ferreiro 130. Adm. Bolívar, Av.
Cop^605,_sjJ_004_- Tel. 36-5565,
VENDE-SE o ãp. 7Í0, 

"dã" 
R. B~.

Ribeiro 502 c| sala, qt., kit., va-
randa e banh., hall de entrada.
Preço NCr$ 17 mil, cl parte fi-
nanciada. .Alugado si contrato
Tratar APSA. Tel.: 42-1869.

JOAQUIM NABUCO, 1851105. -
Vende-se ap. todo mobiliado, c|
geladeira e Hi-Fi. NCrS 20 000,00
com 50% sinal. Tratar Ribeiro -
Mayrink Veiga, 11, sl. 504. Tel
43-7688, 23-4787.
LEME — Vista pl mor, 3 qts., sa
ia, saleta, 2 jor d.-inv., sala de
almoço, área, serv., dep. emp
banh., comp. Apenas 20 mil ent.
26 em 2 onos. 2 p| and. R. Gus-
tavo Sampoio, 826|401. Tel.: -
22-5893, 30-7696. Chov. port.
Creci 1 012.

COPACABANA - Sla., q. sep
coz. e banh., em côr nôvo. Acei-
to Cxa. c| sinal. Pço. 17 milhs.
à Rua Siqueira Campos, 85, ap,
911. Tel. 37-5106. Creci 813.
Tel: 52-1892.
COPACABANA - Vendo aparta-
mento com grande sala atapeta-
da, dois quartos, banheiro em
côr, copn-cozinha ampla, arma-
rios embutidos, área de serviço
e dependências completas de cm-
pregada. Somente à vista NCrS
48 000,00. Rua Ministro Viveiros
de Castro, 50, ap. 404.
COPACABANA - Vendo urgente,
apartamento de saia e quarto se-
parados mesmo, banheiro com*
pleto e cozinha. Peças amplas e
claras, pintado do nôvo e vazio
para pronta entrega. Financiado
em 2 anos s| juros com sinal a
combinar. Marcar visitas, pelos
tels. 22-2529 • 22-4582. Creci
511.

COPACABANA"- Lido
— Ótimos aps. de sala
e qto. separados, cozi-
nha, banheiro, área c]
tanque, depend. de em-
pregada e garagem. —
Obra em revestimento,
para entrega em 12 me-
ses, a preço fixo e ir-
reajustável. Ver no lo-
cal na Rua Belfort Roxo,
161. NATAN BERMAN

R. 7 Setembro", 66 —
3.°, tels. 32-6172 e .
52-2281 - CRECI 8.
COPACABANA - R
SOUZA LIMA N.° 51 -
AP. 301 - VENDO -
Magnífico ap. (UM POR
ANDAR) todo tapetado,
com móveis de luxo,
cortinas, 2 salas, 3 qts.,
2 banhs. sociais em côr,
arm. emb. em todos qts.,
copa-coz., dep. emp
comp. — Poderá ser ven-
dido s| os móveis. Visi-
tas hoje das 10 às 12 e
das 15 às 18 horas, dias
úteis marcar visitas
Tel. 22-4279 - Creci
652.
COPACABANA - Rua Aires Sal-
danha, 28, quase asquina da Rua
Bolivar. Sala, 2 quartos, banhairo,
cozinha, ároa o dependências de
•mpragada. Obra am fase da aci-
bamento. Cede-se contrato da In-
corporação, por preço ds oca-
sião: NCrS 18.000,00 facilitados
•m 1 ano. Prestações mensais de
NCr$ 250,00. Ver no local • tra.
tar com C.L.C. (CRECI 209) -
Rua do Carmo, 17, 2.° andar. -
Tais. 31.2677 • 31-1546.

COPACABANA - Av
Atlântica, 1230 - 10.'
pavto. — Vendemos
magnífico e luxuoso ap

vazio, c| sala de jan^
tar, salão de estar com
110 m2 em mármore de
Carrara, quarto com ar-
mários embutidos, 2 ba-
nheiros, copa-cozinha,
escritório, demais de-
pendências. — Elevador
privativo. 2 vagas na
garagem. BASE: Cr$ 230
milhões, a combinar. —
Ver no local e tratar na
DOMILAR - Av. Rio
Branco, 37, s| 401, tel.
23-2220 - CRECI J-241.
COPACABANA - Ago-
ra: Aps. 2 quartos Djal-
ma Ulrich e 4 quartos
Sta. Clara. Em constru-
ção. Entrada NCr$ 15
mil. Hoje 37-4141.
COPACABANA - Vende-se para
ocupação imediata, apartamento
com 300m2, tratar Rua Volun-
lírios Pátria, 139, ap. 1 001 -
pessoalmente.

LEME — Bonito ap. saleta, sala
gde., 3 qts., cl arm., banh.,
gde. cozinha, área, dep. empr.,
garagem. Todo atapetado nôvo,
lindas cortinas,'3 apts. ar con-
dicionado. CrS 70 000 000 parte
financiada. Visitas com VOX
Imóveis, Ltda — México, 111, s|

1 602, TeL: 22-4073. Creci 524.
IEME-COPACABANA - Vendo-se
ap„ 4 quartos, 2 salões, copa, co-
zinha, 2 banheiros sociais, dep.
empreg., garagem. Rua Gustavo
Sampaio, 144, ap. 803. Chove c|
porteiro. — Tratar "CADIL" Cor.
Adm. Imóveis — Pres. Wilson,
165, s| 1 006 ou tels.: 48-7475 e
42-1959 (CRECI 292).
LEME — R. Gustavo Sampaio, 438
— Vdo. op. luxo, frte., 150 m2,
3 qts., salão, copa, deps., 2 ba-
nheiros, garagem, final constr. —
ótimo negócio — Tels.: 22-7226 e
37-4794.
LEME — Apartamento — Vendo
quarto, sala separado, coz., ban»),,
frente hoie dia todo — Tel.
36-6325.

VENDA DE IMÓVEL - Entregue
a venda do seu imóvel (mesmo
alugado) a uma firma com gran-
de experiência no ramo. Temos
a sua disposição um departamen-
to especializado para consultas,
avaliações e promoção rápido da
venda do mesmo. KAIC. Rua do
Carmo n.° 27-A. Tels.: 52-2995 e
22-1B60.CRECI 283.

IPANEMA - LEBLON
APARTAMENTO - Vendo na R.
Barão da Torre 124, ap. 302 c
2 qts., sala, dep. comp., ou tro.
co p| ap. maior. Trat. c| Sa-
muel, 2a.-feira. 36-7169.
AVENIDA APRANIO MELO FRAN-
CO 1491201 fte., vendo 2 sis.,
3 qts., 2 banhs. sei,, dep. comp,,
garagem. Tratar 27-1025.
AVENIDA VISCONDE DE ALBU-
QUERQUE, 29 - Últimos aparla-
mentos de 570 m2, Unicametne
para familia de altíssimo trata-
mento. Obra já em revestimento.
Edifício Vila-Lôbos. — Construção
e acabamento de Gomes de Al*
meida, Fernandes. Av. Almirante
Barroso, 90 grs. 517/519. Tele-
fones: 42-1238 e 42-5099. - TAL
— Taubotó Administradora. Creci
84.
AVENIDA VIEIRA SOUTO, 416 -
Superluxo — Últimos apartamen-
tos de 377 m2, edifício de 9 an-
dares na Praia de Ipanema. Obra
em revestimento. Construção e
acabamento de Gomes de Almoi-
da, Fernandes. Avenida Almirante
Barroso, 90, gr. 517/519 - Tele-
fones 42-1238 e 42-5099 - TAL -
Taubaté — Taubaté Administrado-
ra - CRECI 84.
ARISTIDES ESPINOLA n.» 56, se-
gunda quadra da praia. — Ven-
de-so ap. do fino acabamento pa*
ra entrega alé o fim do ano em
edifício da somente 4 pvts. sen-
do 2 pj and.v. Living • sl. do
iantar c| 36 m2 — 3 qts., c| arm.
emb. — Rouparia, 2 banheiros
sociais em cor c| piso do porco-
lana. Cozinha copa americana cí
arm. de fórmica emb., terraço c
arm., ianque de louca • inst. p]
máq. de lavar, azulejos om to-
do o s.rvico até o teto cj pisos
d» cerâmica 15x30 da cor. Fa-
chada de mármore, hall social •
pilotis ds Ia. classe. 2 elevado*
res Atlas. Garagem no subsolo.
Tratar diretamente com o proprie-
tário à Rui da Quitanda, 30-A,
entrada pela Casa Tavares. Tel.
52-1263. 0. Celina.

LEME - Vendo ótimo ap. 2 qls.,
sala, banh., coz., deps. 'empreg.,
100 m2. Preço: 35 milhões cl 10
milhões ò vista saldo Cx. Eco*
nòmica, ocupado s| contrato. Tra
tar Sérgio Castro. R. Assembléia
40 12.» and. Tels. 31-0898 i
31-3629. CRECI 22.
LINDO — Ap. frente, vazio. Av.
Prado Júnior, 12° and. Qt. sali
separados, ampla cozinha, j. ia
verno - ANTUNES - CRECI 651

Tol. 52-6565.
LEME - Av. AtISntica - Vdo. ap.
prédio mais requintado local, 1 pj
and., 400 m2, 2 frentes, 2 banhs.,
copa, coz., etc. Base 300 milhões,
lnf. 22-6917- e 42-6748 - CRECI
643.
LEME — Constr. luxuosa. Temos
ainda 4 aps., 1 p| andar, c| 220
m2. cada, prontos. Base 140 mi
lhões. lnf. 22-6917 e 42-6748 -
CRECI 643.
NA AVENIDA COPACABANA
Zona cinemas, vende-se grande
ap., quarto-sala conj., cozinha e
banh. Cabral. Creci 532. 57-8396
ou 57-9579.
POSTO 6 - Rua Joaquim Nabu-

84, ap. 202, em final pinta
Saião, 2 quartos, banheiro

em mármore. Entrada 23 milhões,
saldo a combinar. Tratar Sr. Net-
to - 47-0108. Creci 1 021.
POSTO 3 - Rua República do
Peru, quadra da praia, edifício de
2 aps. por andar, com elevador
privativo. Vende-se ap. de 2 sa
Ias, 2 quartos com armários em
butidos, dependências completas e
garagem. Tratar tel. 36-1111.
PÔSTÕ 6 — Vende-se final const.
ap., sala, quarto, banh. coz. —
R. Francisco Sá, 88 - Tel. 27-1083
— Moysés.
PRÓXIMO a praia — Xavier da
Silveira, 401908. Vendo ap. sa-
la, 2 qts., dep. empr. 20 milh
de entr., saldo a combinar. '

POSTO 4 — Pronto —
Salão, 4 quartos (2 com
armários), 2 banheiros
sociais, cozinha, grande
área de serviço e de-
pend. de empregada. S
pilotis, fachada em pas-
tilhas. Preço NCr$
95 000,00 com pagto.
em 24 meses. lnf. e vi-
sitas: NATAN BERMAN

R. 7 de Setembro, 66
3.° - Tels. 52-2281 e

32-6172 - CRECI 8.
QUADRA DA PRAIA - Cobertura
duplex Edf. nôvo, elev. alé
piso. Posto 4, indevassável. 1.°
pav.: Salão, sj jan tar, 3 qts,, c|
finos arms., 2 banhs. côr, piso
mármore e deps. completas p|
empregadas. 2.° pav.: escada
mármore, sala, um qt, ou escrit.
cj banh. e magnífico terraço I
gare. Base 170 milhões. 36-3551.
RUA SANTA CLARA, 84|202, de
fte. Vende-se cj satã, gr. sl., 3
grs. qts-, dep. emp., garagem.
Tratar 27-1025.
RUA TONELEROS - Vdo., vazio,
de frente, andar alto, ótimo ap.
de qt. e sl. seps., coz e bann.
completo. 22 milhões, mobiliado
Tel. 23-3368 - CRECl 286.
RUA REPÚBLICA DO PERU 327,
ap. 403 - Vdo. de 2 qts., sl. e
deps. completas de empregada.
Tratar, hoie, no local. Tel. 23-3368

CRECI 286.
SENHORES PROPRIETÁRIOS -Ven
demos casas • apartamentos mes-
mo alugados no menor espaço de
tempo possivel. Tel. 57-5310.
SANTA CLARA, 94, vende-se ap.
conjugado, em construção, ser
vindo para escritório. Cabral.
Creci 532. 57-8396 ou 57-9579.
TONELEROS em frente à Praça
Arcoverde. Vendo ap. nôvo 1 p[
andar, acabamento de la. 10.°
and. com todas as peças de fren
te, indevassável, salão (100 m2)
s| iantar, 4 quartos c| closed
arm, emb., 3 banhs. em mármore,
copa, cozinha, grande área, 2 qts,
de emp. e garagem. Preço: 170
milhões cj fac. de pagto. lnf. t
46-5979 pela manhã. 
VENDE-SE p. 5, ap. sala, 2 qts.,
coz., banh., dependências, ó.°
and. N. S. Copacabana, inquili-
no notificado, 35 milhões, 50%
entr., resto a combinar. Tel.
57-8443 - Daisi.
VENDO ou alugo temporada, ap.
pequeno, pintado a óleo e deco-
rado, com ar refrigerado e mui-
tos armários embutidos, de fren-
te. Av. Copacabana, 115, ep.
5Q7. Local ou porteiro.
VENDE-SE no melhor ponto, apar-
tamento luxo, 3 salas, 2 quartos
ou 2 sis., 3 qts., grande varan-
da (jard. inverno), banheiro, co-
pa, cozinha, varanda serviço, dep.
comp, empregada, 5 arm. emb.
e garagem. NCrS B5000 a com-
binar — Domingos Ferreira, 921
I 104.
VENDE-SE - Ap.
os, 1 sala, dep

gar., 2 quar-
r-. completas de

luxo. Chaves cí port., na R. Mi-
guel Lemos, 99-605 - Tralar Sr.
Paulo - 34-4385.

AVALIAÇÃO d. imóvoi. - Não
venda sem uma oxalá. Arruda
Falcão avalia • vende Imóveis,
mesmo alugados. Solução rápida.
Taxa minima, 16 anos de tradição.
Tol. 36-3788. CRECI 745.

MELLO AFFONSO ENGENHA
INFORMA OS IMÓVEIS QUE TEM À VENDA

RIA
CASCADURA

ótimos apartamentos com 2
quartos, sala, coxinha, banhei-
ro o área — Entrada Cr$ ....
3 500 000 e o saldo em pres-
tações de CrS 150 000 ou fi-
nanciado por Caixa ou Insti*
tuto. Ver na Rua Padre Telê-
maço, 38.

ENGENHO NÔVO
Ótimos apartamentos com 2
quartos, sala, cozinha, banhai-
ro o irta a partir d* CrS ..

700 000 d. .ntrada « o sal-
do em prestações de CrS ...
150 000. V.r na Rua Dona
Francisca, 388, ap. 302 • 304
(vaxio). Aceita-se financiamen-
to pela Caixa ou Institutos.

' 
GRAJAú'

Casa 195 da Rua Maxw.ll, c|
quarto, sala, cozinha, banhei-
ro e area. Entrada de CrS ..

000 000 e o saldo am preí-
taçõ.s d. 180 000.

GRAJAÚ
Casa 197, da Rua Maxwell,
c| 2 quartos, 2 salas, cozinha,
banheiro, dep. de empregada
• área. Entrada de CrS ....

6 000 000 . o saldo em pras-
facões d. CrS 270 000.

ILHA DO GOVERNADOR
ótimo lole com 15 x 25, pia-
no, vazio, «Entrada CrS ....

900 000 « o saldo om prós-
tações d. CrS 266 666. Var
na Rue Haroldo Lôbo, lota 26
(esta rua é transversal à Es-
trada do G*l«ão), junto ao
Campo da Portuguesa.

JACAREPAGUA
Belíssima casa, recém-cons*
truída, da 2 pavimentos com
3 quartos, 2 salas, cozinha,

banheiros sociais em côr,
dependências de empregada,
garagem ladrilltada, lavande-
ria, tcrra$o, portas de ferro,
janelas gradeadas, escadaria
de mármore, jardim d» caqui-
nho, parquet paulista, acaba-
mento de alto luxo. Ver ne
Rua Padro Teles n.° 600, ca.
aa 21.

JACAREPAGUÁ
Recreio dos Bandeirantes —
Vende-so ólimo terreno, me-
dindo 100 x 100, plano e va-
zio. Ver na Estrada dos Ban-

dsirantes, Km 22, (Junto I Es*
trida do Pontal). — Enlrada:
CrS 3 500 000 a o saldo em
prestações de Cr$ 150 000.

LINS
Ótimo apartamonto vazio, l.a
locação acabado de construir,
com 2 quartos, sala, cozinha,
banheiro em cor, área e ter-
raço de 50 m2, Vor na Rua
César Zama, 106, casa 9 ap.
201 — Chaves tia caia 10 —
Entrada: CrS 9 000 000 • o
saldo em prestarões de Cr?
300 000 sem iuros.

LINS
Apartamento vazio, com 2
quartos, sala, cozinha, banhei-

¦ ro em cor, dep. do emprega-
da, 3 varandas, área, ap. em
ótimo estado de conservação,
cf sinleco. Entrada CrS ....
7 500 000 . o uldo em pres-
tações de CrS 300 000. Ver
na Rua Caiapó, 71, cl 2, ap.
201. Chaves no n." 87.

MÉIER
~ Vendem-se ótimos apartamen-
tos, 1.* locação, em edifício
sobre pilotis, com 2 quartos.

sala, lendo cozinha • banfiaT-
ro o e arca om «ór, depend.
do empregada o garagem —
Todas as poças são amplas.
Para entrara am 40 dias. En-
trada CrS 3 000 000 a o sal-
do «m prestações do CrS ...
229 430 financiado pela Cai-
xa. Econômica ou Institutos
— Tratamos do financiamento.
Ver na Rua Paulo Silva Araú-
jo, 276 (esquina do Mário Cal-
d*raro). Tratar com MELLO
AFFONSO.

MÉIER-- TO0OS OS SANTOS
Vendo-so a casa n.° 107 da
Rua Santos Titar^. com 3 quar-
los, sale, 2 cozinhas, 1 ba-
nheiro social, banheiro de
empregada, área • terraço.
Entrada CrS 8 500 000 a o
saldo em prestações de CrS
250 000. Tratar com Mello
Affonso.

SÃO CRISTÓVÃO
Casa antiga mas muito boa,
«m terreno do 11x110, d.
frente para a Quinta da Boa
Vista, com 5 quartos, 2 sa-
Ias, copa, cozinha» quinta! •
entrada para carro. Entrega-

sa vaiia. V.» „» Ru, Alml-
ranla Baltazar n.° 349.

TIJUCA
Apartamento do frenl., com 3
quartos, sala, cozinha, banhai-
ro social «m cõr, dop. de em-
pregada, o irea. Entrega va-
lio. Enlrada: CrS 12 SOO 000
e o saldo em prestações de
CrS 450 000. Ver na Rua Araú.
jo Pena, 43, ap. 401.

TODOS OS SANTOS*

Ótimo lote em rua particular,
medindo 8,10 por 10,40. Ver
na Rua lldefonso Penalba 304,
lote V. Enlrada da CrS 
2 500 000 e o saldo em pres-
tações do CrS 200 000.

VILA ISABEL
Apartamento nôvo, em fase
dc acabamento, para entrega
até setembro, com 2 quarlos,
sala, cozinha, banheiro o área.
Entrada CrS 6 500 000 . o
salde» em prestações CrS ....
200 000. Ver nã Av. 23 d.
Setembro, 254 a 260, ap. 405.

OU V.S. QUER VENDER SEU IMÓVEL? FAÇA-NOS UMA VISITA OU NOS TELEFONE
Rua Constanca Barbosa, 152 - grupo 401 — Tels.: 29-2092 e 49-3261

PLANTÃO: SÁBADO E DOMINGO (P

IPANEMA — Vendo ap. conj. na
Rua Vise. Piraiá n.° 437, ap,
404. Final dc construção. Facilito
Tratar Sr. Maia. Tel.: 52-8614.
IPANEMA — Vendo melhor casa
do local, luxo, conforto. Salão,
4 qts., gar., 2 carr. lnf. 22-6917
- 42-6748. CRECI 643.
IPANEMA — Vende-so ótimo
quarto c sala separados na Rua
Anibal Mendonça c] vaga gara-
gem — Ac. Caixa cl 5 000 dep,
ant. - lnf. IMOB. VELMA
52-3086 - CRECI 850.
IPANEMA - Vendo ap. c| sala.
quarto, cozinha, banheiro social,
quarto empregada, c| banheiro,
área serviço, garagem. Rua V. de
Pirajá, p| ser entregue em 180
dias. Sinal de Cr$ 10 milhões,
saldo a combinar. Tel. 52-1210
- José.
IPANEMA - Ap. R. Prudent. d<
Morais, vondemos com salão, ¦
qts., 2 b. soe., 2 qts., pj emp.
garagem. Cond. exc. pf negócio
rápido. Tratar na TASSO LOPES
IMÓVEIS - CRECI 416 - Av.
Almte. Barroso, 91 grs. 6041605,
Tels.: 42-5321, 42-7556 e 42-5237.

IPANEMA — Compramos
terrenos para incorpora-
ção — Tratar na NOBRE
S.A. — Comércio e In
dústria — Av. Rio Bran
co, 131, 12.°.
IPANEMA - Vendo ap. grande:
1 sala, 3 quartos grandes, 2 ba-
nheiros e demais dependências.
NCrS 55.000,00 de entrada e o
restante a combinar. Ver e tra-
tar no loca!: Rua Gomes Carnei-
ro, 51, ap. 801. Das 12 às 17 hs.
Entrego vazio.

COMPRA-SE - Palaceles. Centro
terr. Leblon, Botafogo, J. Botam
co, lagoa, Gávea, p! embaixada
e íológio - DR. MARTINS - DR.
ALVES - Teis.: 47-5112, 26-0840
e 52-3840 - R. Gonç. Dias, 89,
s| 405 - CRECI 648.
ENTRE O CASTELINHO E O PÔS-
TO 6 — Vende-se ap., 3 quartos,
boa sala, cozinha, banheiro o de-
pendência para empregada — R.
Caning n.° 26 — Visitas à tarde c/
o porteiro.
EM IPANEMA - A um passo da
praial Nôvo,'pilotis, fachada pas-
tilhas, frente, decorado, refríge-
rado! Salão cj 2 ambientes em
mármore, pinho de Riga, Iam-
bris de jacarandá*! 3 qts., arms.,
papel importado nas paredes, 1
banhs, (um 6 privativo), ótima
copa-cozinha c! az. até o teto,
deps. completas p] empregada,"piay-ground" e garagem no nf-
vel da rua! NCr$ 90 000 à vista,
aceitamos prop ostas. 36-3551.
GENERAL GÕMÊS CARNEIRO,
124 — Sala e quarto separados,
com auarto de empregada e de-
mais deps. Vazio o 104, Io andar,
e ocupados os de ns. 203, 204,
503, que poderão ser vistos às
2as., 4as. e óas., de 13 às 15h.
Estudo desocupação. Chaves do
104, na portaria, que dará o
preço e condições — PAULO VA*
LENTE - CRECI 26 - Pres. Var-
gas, 583, orupo 1 620 — 14 ès
17h - 23-8917.
GRANDE OPORTUNIDADE - Ven-
de-se belíssimo apartamento em
final de construção com 1 sala, 3
quartos, 2 banheiros, copa-cozi-
nha, dependências de emprega-
da e garagem. Condições: entra-
da 18 milhões à vista e mais 24
em 12 meses. O restante até
conclusão da obra está avaliado
em aproximadamente 10 milhõei
dc cruzeiros a serem pagos até o
final do ano. Ver na Rua Timóteo
da Costa, 151, ap. 505 e Iratar
com o proprietário pelo telefone
28-2178 diariamente a partir das
19 horas.
GARCIA D'AVILA 25 - ótimas
unidades a venda, o apartamento
1 301 {396m2) e a cobertura
Prédio em centro de terreno c/16
andares. Quadra da praia. Vista-
belíssima. Especificações de alto
luxo e exclusivas. Construção i
acabamento de Gomes de Almei
da, Fernandes. Av. Almirante
Barroso, 90, grs. 517/519. Tels.:
42-5099 e 42-1238 - TAL - Tau
bate Administradora. Creci 84.

IPANEMA - Vende-se à
Rua Barão da Torre n.°
100, ap. 306 de frente,
luxo, em final de cons-
trução. Salão, 3 quartos
com armários . embuti-
dos, 2 banheiros sociais,
copa, cozinha, depen-
déncias de empregada,
completo e área. Preço
30 000 000, entrada de
12 000 000, saldo em
24 meses. Ver no local
e tratar na PREDIAL
AQUARELA, Rua Mexi-
co, 11, 12.°'andar, tels.
42-6874 è 52-3612 -
Primeira classe no ramo
imobiliário —CRECI 258
IPANEMA - Próximo ao Casta.
linho. Vende-so apartamento de
quarlo • sala separados, em edi-
fício de grande categoria. Jí de
corado com tapetas, cortinas • ar
condicionado, além da armários
embutidos, Entrega-sa vaiio. NCrJ
38 000, 1 vista. Var com o por-
teiro na Rua Gomes Carneiro 52,
ap. 603. Tratar am H. C. COR.
DEIRO GUERRA & CIA ITDA. -
Av. Rio Branco, 173, 14.» andar

Tel.: 31-1895 - CRECI 706.
IPANEMA - Rua Prudente d* Mo-
raes, 241 — Quadra da praia, __•
quina Prata Gan. Osório. Vendam-
se os últimos aps., sendo um de
living, sala iant., 4 quartos, 3
banhs., soes. • outra de sala, 3
quartos, 2 banhs. soes. Estrutura
pronta. Entrada desde NCrS 15
mil. Tralar diariamente das 9 às
12 h., no local ou das 15 is IBh
pelo telefona 47.2811. Sr. Valtar.
IPANEMA - Simplax S|A. Ven-
de ap. de alto luxo, em final de
construção. Ver na Rua Prudente
de Morais, 790. Mais informações
tel.: 52-9900 - 52-0562. CRECI
329.

IPANEMA - Vende-se excel. ap.
p| familia de trato. Ar cond; em
todas as peças, atapetado, eleva-
dor privativo, c[ salão, 4 amplos

ts., copa- coz., 2 banhs. soes.,
ep. empreg., área c| tanque, ga-

ragem, p| 2 carros. Ver na Rua
Prudente de Morais, 1 244, ap.
202, c1 porteiro. — Tratar na'ALIANÇA IMÓVEIS" - CRECI 16
- Pja. Pio X, 99, 30 and. - Tel
23-5911, r. 26 « 27.

IPANEMA - Agora:
Prud. Morais, 534. Aps
de sl., 3 qts., 2.banhs.,
1 qt. e garaçjem. NCr$
115 mil financ! em 18
meses. Entrega sef. 67.
Veja hoje no local. Tra
tar 37-4141.

ATENÇÃO - J. BOTÂNICO - V.
casa apalacetada, adaptável pl 2

I- famílias. NCr$ 160 m. - Tel. ..
26-3456 - JOAO GUALTER.

LEBLON - Vendo amplo ap. 4
qts. etc, final constr. and, alto.
Base: 60 milhões, urgente, lnf.
22-6917 - 426748. CRECI 643.
LEBLON - Vando ap. da luxo,
novo .pronto ,local privilegiado,
sala-living, 4 quartos, 2* banhei;
ros, ampals dependências, gara'
gem. Tratar no loc&l na R. Artur
Araripe n. 1, ap. 1 003. Final da
Av. Vise Albuquerque.

LEBLON - Ap. (2) novos, edifi.
cios modernos, sala e quarto t
sala 2 qls., etc. c| direito ;
guardar carro. Rua Pedra Leonel
Franca 146 ap. 205 e 90 ap. 604
CrS 20 000 000 e Cr$ 35 000 000.
Ver no local. Tratar VOX Imó'
veis Ltda. Rua México 111, s.
1 602. Tel.: 22-4073. CRECI 524.
LEBLON - Av. Bartolomeu Mitre
637 ap. 306 (próximo à praia),
2 qts., dep. empr., garagem,
frente. Vendo urgente. Aceito
Caixa. Corretor no local. Tel.:
34-6049. CRECI 304.
LEBLON - Cobertura - Rua Car-
los Géis 431 cob. C-02 - Ven-
de-sa ap. de sala, 3 ouartos, ba-
nheiro, copa-cozinha, area c| tan-
que, dep. empregada e vaga na
garagem. Ver hoje com corretor
de 9,30 às 17 horas e diariamen'
te com o porteiro, lnf. e venda
na PAR — Predial e Administra-
dora Reniskoff. Rua Ouvidor 130
- 9.0 andar. Tels.: 22-9435
32-1675. CRECI 456 (R-9).

LEBLON - Residência de
alto luxo na RUA CODA-
JÁS, construção recente
em estilo moderno, rica-
mente decorada e mo
biliada. Amplos salões
sociais, salão de jantar,
biblioteca, sala de almô
ço, copa, cozinha, salões
de festas e jogos, 4
quartos sendo um du-
pio, armários embutidos,
4 banheiros sociais em
mármore, bar, churras-
queira, garagem, par-
queamento, P I S C INA
ACQUAZUL, dependên-
cias completas de servi-
cais em separado, tele-
fones internos, refrige-
ração, jardins, hortas,
viveiros, etc. Detalhes e
visitas tel. 32-5353 -
CRECI 442.
LEBLON — Vende-se ap. frente,
1 sl., 2 qt;., dep. empreg., ga<
ragem. R. Humberto Campos, 802,
ap. 301. Preço NCr$ 30 000 _
vista. Tel. 47-6432.
LEBLON - Vdo. em cd. de 2 aps.
pl andar, ótimo ap, de qt. e sl.
seps. e deps. completas, na Rua
Humberto de Canpos 762. Vazio.
Visitas, hoie, Hfs 14 às 17h, Tel
23-3368 - CRECI 286.
LEBLON — Apartamento — Ven-
do hoje 2 dor., sala, coz., gran-
de, duplex, a 50 metros ' da
praia cj ou sj telefone.' 35 mi-
lhoes. Ainda hoie dia todo tel.
36-6325.
LEBLON — Ap. com 3 quartos,
alão, 2 banheiros sociais, varan-

da, \ dependências completas de
empregadas. Ver Av. Ataulfo de
Paiva, 528. Tratar Tel. 42-8957
e 32-9861 com o proprietário.
LEBLON - Av. Bart. Mitre, 9801
401 — Vdo. op. sl., 2 qts., banh.,
coz., área. Financ. 2 anos, 32-2493

CRECI 409.
LEBLON — Ap., quarto e sala,
banh., coz., garagem. Ver cl por-
teiro, na R. Gal. Urquiza, 242,
ap. 408 - Tel. 49-7197.
LEBLON - Rua Ataulfo do Pa|.
va — Vondo c| 300 m2, cl salão,
sali jantar, 4 quartos, 2 banhei*
ros, depend. compl. empreg., ga-
ragem. 100 milhões a combinar.
Tal. 52-3190 - CRECI 768.
PRUDENTE DE MORAI5, 985 -
Apartamento de 241 m2. Obra em
revestimento, prédio cm centro
de terreno eom 12 andares. — Ei-
pecificaçoes de luxo. Quadra da
praia. — Estacionamento privati-
vo além da vaga na garagem.
Construção e acabamento de Go-
mes de Almeida, Fernandes. Av.
Almeida Barroso n.° 90, grs.
517/519. Telefones: 42-1238 e
42-5099 - TAL - Taubaté Admi-
nistradora. Crtcl 84.

NA AVENIDA NIEMEYER e ue-fo
Hotel Leblon, casa em 10x40,
quase pronta, c| 2 grandes sis.,
3 qts., 2 banh., copa-coz., dep.
empreg. e 1 ap. externo, s., q.,
etc. Vista magnífica. — Preço 80
milhões comb., 30 meses sem
juros. Aceito imóvel Zona Sul,
no pag. Motivo transferência —
Inédita - 22-5722 - 42-7151 ou
47-1061. Creci 159.
TROCA-SE ou vende-se ap. no
Leblon c[ 3 . qts., por casa pe-
quena em Laranieiras ou proxí-
midades. Tel. 45-2721.
VENDO - Leblon - A uma q
da praia ap. 2 qts., sl., saleta
VAZIO. Av. Ataulfo de Paiva,
1 335 s| 503 p| 30. financiados.
Aceita-se proposto à vista. Cha-
ve no ap. 202 Sr. Antônio e cr
o porleiro.  ^^^^
VIEIRA SOUTO - Rorisima opor-
tunidade, 2 qts., arms., 2 banhs.,
salão, deps. completas, p| em-
pregada e garagem. Ed. nôvo, pi-
lotis, frentel NCr$ 130 000,00, fi-
nane. Tel. 36-3551.
VIEIRA SOUTO - V. ap. vista
linda — Salão, 2 qts., 2 banhs.,
armários emb., vard., garagem.
Urg P. 120 milhões c| 50%, sal-
do a combinar. Tel.: 36-0612.
VIEIRA SOUTO - 380 m2 de alto
luxol Elegante portaria, fachada
em mármore, esq. alumínio, vi-
dros rayban, refrigeração e aquec.
central próprio. Salão, 3 salas, 5
qts. c| armários, 4 .banhs. már-
more, copa e cozinha, deps. com
pletas p| criados, 3 gares c| bo
xes e mil m2 de "play-ground''.
Aceitamos s| imóvel como parte
de pag. 36-3551.
VENDA DE IMÓVEL - Entregue
a venda do seu imóvel (mesmo
alugado) a uma firma com gran-
de experiência no ramo. Temos
a suo disposição um departamen-
to especializado para consultas,
avaliações, e promoção rápida da
venda do mesmo. KAIC — Rua
do Carmo n.o 27-A. Tels.: 52-2995
e 22-1860. CRECI 283.

GÁVEA - J. BOTÂNICO

ATENÇÃO - GÁVEA - V. prox.
Emb. do Canadá, amplo terreno
dcsmembrével, da esq., c| 46 x
50. NCr$ 80 m.. em 3 anos s|
entrada. Tel. 26-3456 - JOÃO
GUÁLTE.. ..
ATENÇÃO - GÁVEA— V. na R.
M[, Rubens Vaz, magnífico ap.
de 90 m2, -finamente decorado e
c| belíssima vista, de sl., 2 qts.,
gar., etc. NCrí 45 m. Tel:'..;.
26-3456 - JOÃO GUALTER.
AMORA Imóveis, vendo bonita,
sólida e confortável casa em 1
das melhores ruas planas do J.
Botânico, por 160 milhões. De-
talhes 26-3196 e 32-3115. Creci
178.
COMPRO - Terreno 500 m2, mais
ou menos Gávea, Leblon, Jardim
Botânico ou São Conrado — Tel.
36-6496.
COMPRO - Casa nos bairros
Urca, Jardim, Gávea, Ipanema ou
Lagoa, negócio direto c| proprie.
tário. Tratar cl Joal Goulart —
Tel. 42-2392 - CRECI 59.
FINAL CONSTRUÇÃO - 2 qts.,
sl.. dep. comp., fte. 8 milhs. si.
nal, rest. Cx. - ANA MORANDI-
Nl IMÓVEIS - 42-3287 - CRECI
482.
GÁVEA — Ap. em const. de
Pires e Santos, c| salão, 3 qts.
e dep. compl. A vista 18 milhões,
lnf. 57-2905. Creci 629.
GÁVEA - Area c| 1 200 m2, 2
frentes, zona luxo. Marques São
Vicente, 451, inf. 57-2905. Cre-
ci 629.
GÁVEA — Atenção — Rua trans-
versai à J, Botânico. Vende-se
bola residência em centro d<_
tereno. Entrada: 80 milhões. Tra.
tar na TASSO LOPES IMÓVEIS -
CRECI 416. Av. Almte. Barroso,
91 grs. 604 605. Tels.: 42-5321
42-7556 o 42-5237.

LAGOA — Vendo terreno 14
26,50, cj projeto aprovado de 5
aps. dc 4 qU., 2 salas, c\ vista
p| Lagoa. Preço 50 milhões, pa
gamento 1 ano.-Sito Rua Sacopã.
Trator SÉRGIO CASTRO - R. As
sembléia, 40, 12° and. - 31-0898
e 31-3629 - CRECI 22.

JARDIM BOTÂNICO -
Rua Lopes Quintas, 335
— la. locação — Sala, 2
e 3 qts., dep. de empre-
gada e garagem. Pilotis.
Pagamento em 30 me-
ses, aceita-se Caixa c| si-
nal. Ver no local até as
18 horas. Tratar na DO-
MILAR S.A. - Av. Rio
Branco, 37, s| 401, tel
23-2220 - CRECI J-241
LAGOA — Rua Ponta da Saúda-
d» — Lado da sombra — Salão,
4 quartos, 2 banheiros, toalete,
vestiário, vários armários, copa •
cozinha, 2 quartos de empregada,
WC, área. Garagem om amplo
pilotis. Edifício de luxo, 4 pavi-
mentos. Condomínio selecionado.
Poucas unidades. Obras já inicia-
das. — Tratar com C.L.C. —
CRECI 209 - Rua do Carmo, 17
- 2.o andar. Tais. 31-2677 • .
31-1546.
RESIDÊNCIA requintada, moder-
na, longe do morro, jto. Igr}.
Marg. Maria — 3 qts;, escrit., 4
banhs. soes.', copa, coz., gar.,
dep. compl. empreg., lavand.,
sòlárlo — R. Frei Solano, 22,
tarde. lnf. 22-6917 s 42-6748
CRECI 643.
SALETA, qt., sep., cor., banh
área com Ianque, andar alto —
NCrS 19 000,00 a combinar. Vi-
sitas 36-0962.

VAZIO - Fte., 2 qts., sl., dep
emp, compl., 60 m2, a cj tanq.
pte. plana. — R. Maria Angélica,
752, ap. 101. Ent. somente 8 000
financ. 30 meses ou Caixa Eco-
nòmica peq. sinal, plano antigo
- 23-1214 - CRECI 644.
VCNDE-SE o imóvel, cuio terreno
tem 12 m de frente, 36 m de
um lado e 37 m do outro, sito
à Rua Faro, 33,' Jardim Botânico,
por CrS 75 000 000 — Tratar no
local, domingo, entre 8 e 11 ho-
ras.
VENDO cais nova, linda vista.
Rua Senador Simonsen, 276. Tél:
26-1577.

VENDO Ampla casa lér-
rea, p| família fino trato. Alto
luxo, finamente decorada. Base
300 milhões, lnf. 22-6817 ...
42-6748 - CRECI 643. _
S. CÒNR. - Bi TIJUCA
BARRA DA TIJUCA - De frente
para o mar — Segundo sucesso de
Ricardo Menescal. Casas altas sô'
bre pilotis, na praia. Pré-lança
mento. Reserve nojo. Salão, um
e três quarlos, dependências com
pletas e garagem. Apenas 600
mil ds entrada. Av. Sarnambe1i<
ba n. 4 220 (local da obra). —
Informações lol. 43-8463. Adm
Viitor Golelip Ltda. 

BARRA DA TIJUCA -
Frente para o mar — En-
trega imediata — Vende-
mos ap. com jardim de
inverno, sala, 2 quartos,
demais dependências e
garagem. Ver à Av. Ser-
nambetiba, 1 100 diàr'a-
mente. - CONTATO
IMOBILIÁRIO LTDA. -
Rua México, 111, gr
301, tels. 52-1898 e ..
22-3480 - Creci 342.
BARRA DA TIJUCA - V. conhece
as casas sobro pilctis projetadas
e construídas por Ricardo Menes-
cal na praia? Foram todas ven-
didas em menos ds trinta dias.
Foi um sucesso absoluto de ho-
nostidade e de beleza arquiletôni-
ca. Vai sor lançado un) nôvo
conjunto um pouco mais adiante.
Aproveito para comprar no pré-
lançamento. Av. Sernambetiba,
4 250. lnf. 43-8463. - Adm.
Victor Golelip Lida. 
ITANHAGA - Vendo 2 casas, ler
reno 1 800 m2 cada, ambas cl
salão, 3 qts., etc. e piscina. Pre-
ço 25 e 80 mil cruzeiros. 50%
de entrada, lnf. 43-8463 — Ver
no local Rua Arquiteto Milton Ro<
berto, 160,
RESIDÊNCIA - Na Estr. do Ita-
nhangá pare entrega vaga *m
terrena plano d* 1 200m2 c| va-
randa, sala, 4 quartos, banh.,
cor., casa de caseiro, galinheiro,
abrigo p! carros, árvores fruti-
feras. Pra?o: CrS 46 000 000
(NCrS 46 000,00) <| parta fac. 18
meses. CIVIA — Trav. Ouvidor
17 (Div. de Vendas, 2.* andar).
Tol.: 52-8166 de 8,30 ia 18 ho.
ras. (CRECI' 131). 

'/

APARTAMENTO - Vendo sala, 2
qts., j. do inv., dep. emp. área,
c| tanque, garagem, sinteco, pint*
nova, rua. Vde. Itamarati, 32J3QI.
30 milhões cl 50%, ou ac. Cai.
xa - Tcl. 48-5234.
APARTAMENTO - Vende-se va-
zio, de frente, tipo casa, sala*
2 qts., dep. emp., ampla área
de serviço. Tel. 25-9040 das 11
às 14 horas.
CASA — Peq., frenle, Rua Casca-
ta, 83. Vazia, ql., sl., coz., banh.,
áreas. Ver no local, por for, esiá
vazia. 11000. Tratar 58-9128 -
Tijuca.
CASA — Tijuca - 3 qts., salão,
2 vars., sinleco, lavand., cisterna,
áreas, -terraço, quintal, fruteiras.
Aceito IAPS - Rua São Miguel,
383, c| 4. Não é vila, 4 resid.,
ent. vazia - 32 000 - 58-9128.
CARLOS DE VASCONCELOS -
Vendo casa c| 3 qts., sala, quin-
tal e deps., vazia. Tralar 54-2759
c| Joaquim, 2n.-feira - CRECI
744.
CASAS — Vdo., 2 salões, 4 qts.,
b., coz., área, jardim, quintal,
amplo terreno, 1 na R. da Cas-
cata, Muda e outra Araújo Pe-
na. Preços 95 _ 100 milhões a
prazo. Tel.: 37-5106. CRECI 813

Tel.: 52-1892.

CAIXA ECONÔMICA - Trata-se
de compra e venda de casas o
aps. pela Cx. Cuida-se da do.
cumentação - Tel. 52-9980, das
13h às 18,30h - Sr. Paulo.
CASA(S) — Em avenida de só 4
casas. Vende-se duas juntas ou
separadas. 2 qls., 2 sis., depend.
e peq. quintal. Perto de S. Pena
e C. Militar, 27 mil. cada, c|
financ. Tratar c| o prop, nn Rua
Visconde Itamaraty, 152, cl 2.
CASA 2 pav., contro terreno, ga-
ragem, quintal. 100 milhões a
combinar. Açoito parta em ap,
lnf. cj Dr. Adérilo: 204134.
CASA — Vazia, construção mo-
derna, pessoa de fino gosto, 2 sa.
lões, 7 quartos c| arm. embutidos,
terraço social, varandas, 2 banhs.
em côr, 3 toilletes em côr, azl.
ate o teto, 2 cozinhas, jardim,
quintal, garagem 3 carros. Base
130 milhões, c| 50% financiado.
Tratar inclusive domingo — Tcl.
25-3691 - Caleri - CRECI 254.
CATUMBI — No melhor ponto

Vendo casa, terr. 7 x 57 m
pela melhor proposta. Rua Var»
Erven, 64. Tel. 58-0333.

ZONA NORTE
PÇA. DA BANDEIRA -
S. CRISTÓVÃO
BENFICA ap. de fino gôjto, vdo.
cj sl., 2 bons qts., dep., de fren-
te. Preço nunca visto CrS 16 500
com 8 à vista e 189. por mès.
Ver por gentileza no inq. das
17 às 19. lnf. 23-6314.
PRAÇA DA BANDEIRA - Ap. ven-
do, 3 qts., sala e dependências.
Vazio. Rua do Matoso 17, ap. 1.

TIJUCA-RIO COMPRIDO

PRAÇA DA BANDEIRA - Vende-
se ap. c! 3 qts., sala, j. inv.
e depend. de empregada. Rua
Jiquitibá. Tratar c| Serafim. —
Tel. 31-2529 entre 8 e 10 hs-
PRAÇA DA BANDEIRA - Vendo
prédio c/ 3 aps. o Térreo está
vazio, tem 3 qts., duas salas
grande área. Rua Hilário Ribeiro,"10-6-A 

a combinar c/ o proprie-
tário Sr. João — Rua Carioca, 69-
Foto Carioca 42-2450.

GÁVEA - Agora: Prof.
Saldanha ap. 2 qts., sa'a, 

26 mil. Hoje — Tel.
37-4141.
GÁVEA — Apartamento — Vendi.
3 dor., 2 salas, dep., irea, const.
120 m2. R. Plratinirtga, um por
andar, não tem i elevador. Tel,
hoje dia lodo 36-6325.
JARDIM BOTÂNICO - Vendo ap.
c| 3 qts., sl., demais depends, —
Tratar tel- 22-1132 (CRECI 525).
JARDIM BOTÂNICO - Casa c[ *
pavimentos, 2 salas, 3 qts., ampla
cozinha, depend. compl., garagem,
na R. Pacheco Leão. A viste ....
22 000 milhs. - Tel. 46-0475 -
só 2a.-fèirá
LAGOA — Apartamento prontos,
Av. Epitacio Pessoa, 870 entre
o Corto do Cantagalo e a Rua
Montenegro. Os últimos aparta-
mentos do Edificio Matisse. To-
dos de frente - 201 (212m2) e
502 (196m2). Ar condicionado,
água quente a exaustor super-
luxo — Construção e acabamento
de Gomes de Almeida, Fernan-
des — Av. Almirante Barroso, 90
517/519 - Telefones 42-5099 e
42-1238 - TAL - Taubai* Admi-
nistradora — Creci 84.

LAGOA — Av. Borges de
Medeiros, 2 232 — Apar
tamento n.° 1 201 de
cobertura, de frente p|
Lagoa, c| 2 salas, 4
quartos, 3 banheiros, 1
lavatório, copa, cozinha,
2 quartos de emprega-
da, lavanderia e gara-
gem. COBERTURA - 1
salão, 1 quarto, 2 ba-
nheiros sociais, cozinha,
lavanderia, terraço, re-
frigeração e aquecimen-
to central. Preço à vis-
ta: NCr$ 120 000,00 -
Preço a prazo: NCr$ ..
150 000,00 — Tratar:
C.M.I. — Av. Rio Bran-
co, 156, grupo 1508-11,
tels. 42-5982, 52-7636 e
52-7537 - Creci 7.
LAGOA — Vendo ótimo ap., cl
170 m2, c| 3 salas, 3 quartos ou
2* salas e 4 quartos, armários em-
butidos, ampla ' cozinha, deps.
compl. g garagem. 1 por andar.
Entrega imediata. Preço 80 mi-
lhões a combinar. Ver hoje das
9 às lóh — Av. Eoitácío Pessoa,
1 700, ep. 401 - Tratar Av. Rio
Branco, 131, sl 802 - Tel
420998 - CRECI 16.

PRÉDIO — Vendo. Rua Figueira
de Melo, próximo Rua de S. Cris-
tóvão, 2 lojas e 1 grande ap.
Tratar com proprietário — Av. M,
Floriano, 115, sob-solo da frente
— Sr. Carneiro.

VENDE-SE uma casa por 3 600 000
à vista na Rua Alzira Vargas,
n.° 32. São Cristóvão.
VENDO — Apartamento de saia,
2 quartos, cozinha, área com tan-
que e* local para estacionamento.
Rua Gal.. José Cristino, 57. Cha
ves no Bloco A, ap. 201. Deta
lhes tel. 46-6549.

ADMINISTRADORA IMOB. L. H.
ap. de sala, 3 qts., dep. comp.
R. Mariz e Barros n. 933 - 803
— Sinal de 18 m, restante
anos - Infs. 52-0982 - CRECI
636.
ACEITO — Para vender o seu
imóvel em prazo curto. Tel.: .
48-9552 - Teixeira (Corretor ofi-
cia!, 20 anos de experiência) —
CRECI 926.

PRAÇA DA BANDEIRA - Vende
se ap. sala, 2 quartos, dependên-
cias. Rua Barão de Iguatemi, 46,
ap. 30Ó. Tratar na mesma rua,
104, loja calçados. 
TRIAGEM-, Vendo na. Rua Gan.
Gustavo Cordeiro Farias n. 51
ap. 202, ci 3 salas, 4 qts., de-
pend. de emp. Ver hoie à vista
ou a prazo — Aceito Caixa —
Tratar Sen. Dantas n. 117 —
gr. 241 - 22-9277 - ARIDIO
- CRECI 772.
SAO CRISTÓVÃO - Vende-se
casa 6 qts., 3 sis. Terreno 640m2,
R. Mal. Aguiar,- 49 e ap. peq,
Tel. 48-9251 • 43-5491. Sr. Jo-
sé. Prop.
SAO CRISTÓVÃO - Terreno In
dustrial plano, 20x55, vende-se
30 milhões de ocasião, direto
32-8574.
SAO CRISTÓVÃO,. Leopoldina,
Governador, compro casas e aps
à vista ou a comb. Pinto. Tels
23-5466 e 30-2550.
SAO CRISTÓVÃO - Ap. 3 quar-
tos. Rua Euclides Cunha, 270<
101-F. 16 milh. vista. 36-3590.
SAO CRISTÓVÃO - Vende-se ap
n. 103 da Rua São Luís Gonza-
ga 891/ sala, quarto, separados,
cozinha, copa e quirttal, tudo re-
formado. Nôvo. Vazio — Peres,
SAO CRISTÓVÃO - Vendo ap.
frente, sl., 2 qts., 2 varandas, de'
mais dep., facilito e aceito pro-
posla. Tratar e ver com proprie-
tário. Rua Conde Leopoldina/ 409
- Ap. 313.

SÃO CRISTÓVÃO -
Vendemos à Rua Fon-
seca Teles ótimos aps.
c| sala, 3 qts., dep.
compl. de serv., banh.,
área c| tanque. Sinal a
partir de 5 400 mil e o
saldo em 30 meses s| ju-
ros. Estão alugados s|
contrato. — Tratar em
CUNHA MELLO IMÓVEIS
-México, 148, 11.°, s|
t 104/5, tel. 32-5555 e
42-3347 e 22-8397 -
CRECI 866.
SAO CRISTÓVÃO - Vendo ler-
reno 7,61 x 24 (iá com o recuo)
e servidão o área passando o pav.
superior a ter 13,60 de frente.
Rua São Luiz Goniaga- 42-4599.
SAO CRISTÓVÃO - Vende-se
apartamento em , final de cons-
trução. Rua José Cristino, 32.
Tel. 34-3948.
j'ERRENO - 500 m2, c| 2 bons

prédios, galpão e boa enlrada p|
autos. Entrega imediata — Rua
Costa lôbo, 146.

APARTAMENTO - TIJUCA -
Rua Uruguai. Vendo, salão, 3
qts., 2 banhs., copa-coz., deps.
completas pj empregada, total
mente de frente, area 120 m2
— Altamente financiado — Tratar
c| OCEANO IMOVEIS, Av. Rio
Branco n. 108, gr. 903. Tel:
22-9690 e 42-7602 - CRECI r
943.
APARTAMENTOS - Próximos à
Praça S. Pena — Vende-se dc
salão, 3 qts., banh., coz., dep
completas pl empregada e ga
ragem em final de construção -
Preço fixo e partir de NCrS ±...
45.000. — Ver diariamente na
Rua Conde de Bonfim, 543, das
9 às 18 horas. Tratar OCEANO
IMOVEIS LTDA. - Av. Rio
Branco n. 108, gr. 903. Tels.:
22-9690- _ 42-7602 - CRECI n
943.
APARTAMENTO - Tiiuca - Ven-
do ou troco adiantada constru-
Ção, 2 qts., sala, garagem, de
pendência completa por pequeno
Zona Sul — Itamar — Telefones
43-8387 e 23-6007 pela manhã.
ATENÇÃO - Melhor trecho da
Tijuca — Magnífico ap. cl salão,
3 qts. c| arm. emb., 2 banhs. em
côr, gde. copa-coz., pint. óleo,
qto. e W.C. empr. e gar. Edif.
pil. 60 m. a comb. lnf. México
148, gr. 3013. Tel.: 32-1106
CRECI 166.
AGORA - SOBRAL - Na Av
Maracanã 1001, vende ótimo ap,
de luxo, sl., qto. cenjug. Grande
e demais deps. Vazio, ed. nôvo,
moderno, de frente p| 2 ruas e
100 m Pea. Saenz Pena. Preço:
16 000. Prazo curto, chave c| por-
teiro ou 29-9502, C-201.
ADMINISTRAÇÃO FIDEX - Vende
na Muda, ap. c| 1 sala, 1 qt.,
cozinha, banheiro e dep. emp.,
área c| tanque. Preço 14 milhões,
com 7 e o saldo em 2 anos sem
iuros. lnf. Av. Copac, 709, Gr.
501 - Tel. 36-4002 - CRECI 210.
ATENÇÃO - Vdo. ap. na Av.
Paulo do Frontin, c| 2 qts., sl.,
coz., banh. em côr, érea c( tan-
que e dep. p| emp. Tratar ....
34-9475.

APARTAMENTOS - Tiiuca, vendo
de frente, l.a locação, cl 2 qts.,
salão, dep. emp., garag., etc.
Os melhores da Tiiuca. Ver R.
Bom Pastor, 43. Tralar Av. Gra-
ça Aranha, 226, s| 304. Tel. ...
42-6656. Creci 1 026.
APARTAMENTO, 2 quartos o sala
perto da Praça Saens Pena. Moti-
tivo de retirada — Rua Padre
Champagnat,. 31, ap. 410.
APARTAMENTO - Tiiuca - Ven-
do, vazio, c| 2 quartos, sala e
dependências completas. Preço de
ocasião. Ver na Rua Barão de
Mesquita n° 595 — Com o portei-
ro, Sr. Jucá.
APARTAMENTO - Vazio, luxo, 2
salas, 3 amplos quartos, banh. em
côr, coz., dep. empregada, gara-
gem. Base 50 milhões, c| 50% fi-
nanciado. Tratar inclusive domin-
go - Tel. 25-3691 - Caleri -
CRECI 254.
APARTAMENTO - Vazio, frente,
lado sombra, 2 por andar, rua re-
sidencial, pintado a óleo, 2 salas.
2 quartos, banh., ' cozinha azul.
até o teto, dep. emp., área c! tan-
que, garagem. Base 35 milhões.

, 50% financiado. Tratar inclusí
ve dominqo — Tel. 25-3691 — Ca
leri - CRECI 254.VENDE-SE 3p. de cobert. em f

nal de construção c! ll., banh.   — ....
kilch. e gde. terraço. Ver à R.íCASA — Vendo grande, 3 qts-,
do Matoso, 125, c' 09, trat. R.jl salão, etc. Rua Jerônimo de
Goiás, 104. NCrS 600,00. . Lemos, 20. Tratar 54-4359,

CASA NA MUDA - Tiiuca - Cen-
tro ter. 12 x 30. 2 pavs.. 380 m2,
construção excelente p| família
recurso, casa saúde ou colégio.
50% ent., soldo 24 m. ou aceito
ap. peq. parte pagto. — 31-0547
- CRECI 953.
MARACANÃ - Passa-se aparta,
mento do frente em final do
construção, polo mesmo dinheiro,
presta;oes 200 mil. Rua São fran-
cisco Xavier, 467, tratar com o
Sr. Dali - Tels. .45-577» • ...
42-7439.
GONZAGA BASTOS n. 53 - ap.
201, de frente, perto de . Ba-
rão de Mesquita — Vendo, 3
qts., sola, coz., de frente, 25
financiados — Ver e tratar com
Joaquim - CRECI 744, 54-2759
- 2a.-feira.
PASSAM-SE 2 coniugados na Rua 

'

Haddock Lôbo 11. Entrada base
2 000. Saldo em 3 anos. Tratar
Rua Gen. Espirito Santo Cardoso
283, ap. 202 - Muda.

PRAÇA SAENS PEfiA -
Ótimos aps. prontos, no-
vos, com apenas 30% de
entrada, de sala, 3 quar-
tos, cozinha, banheiro
completo em côr, área
azulejada, dependências
de empregada e gara-
gem. Todos de frente,
peças amplas e confor-
táveis. Ver à Rua Carlos
de Vasconcelos, 142,
junto à Praça Saens Pe-
na. NATAN BERMAN —
Rua 7 de Setembro, 66,
3.°, tels. 32-6172 e ..,
52-2281 - CRECI 8.
PEQUENO PALACETE - Junto ã
Praça Xavier de Brito. 3 sales,
4 dorm. Centro terr., gar. IMO*
BILIÁRIA LONDON LTOA. T.ls.
57-2555 • 36-4767.
RIO COMPRIDO - Tiiuca - Rua.
Sampaio Viana, 298 — Vendo 2
residências de bom gosto, Tei-
reno 10x40 — Ver e írarar no ld«
cal. Preço só vendo o imóvel.

RUA CONDE DE BON-
FIM - Junto ao TIJUCA
T. C. — Ótimos aps. in-
devassáveis de sala, 2
amplos quartos, cozinha,
banheiro completo, área
de serviço, depend. de
empreg. e garagem. En-
trega em 6 meses — NA-
TAN BERMAN - R. 7
Setembro, 66, 3.°, tels.
52-2281 e 32-6172 -
CRECI 8.
RIO COMPRIDO - Av. Paula
de Frontin 647-A, melhor, local •

mais suntuoso edifício desta
rua, vende-se vazio apartamento
2 quarlos, ula grande, dependên-
cias completas d» empregada •
garagem; preços • condições ex-
cepcionai;, ótimo preço a vista.
Ver no local com o porleiro •
informações.
RUA URUGUAI, 471 - Vende-se
ap. 602, frente, 3 qts., 2 sis., 2
banhs., copa-coz., dep. emp., gar.
Ent. 24 m, 3 em 3 meses 1,5 m.
e 24 x 500 mil. Total 48 m. —
Tel. 38-9801. .
RUA DESEMBARGADOR ISIDRO,
155 — Vdo. magnífico ap., frte.,
final constr., pilolis, pint. óleo,
2 qts., sala, deps., garagem. Óti-
mo preco — Tels.: 22-7226 • '..

37-4794.

RUA CITISO, 156, ap. 102 -
Vende-se ap. com sala, 3 qts.»
banheiro, dep. completas, irea
nterna, chaves no ap. 302. Tra-

tar: 52-9059 - 52-7372 - 52-9403
Flãvio ou Mauro.

RUA MARIZ E BARROS, 76. Jun,
to ao Inst. Educ, 2 qts., coz,,
banh., dopend. completas. Base:
NCr$27 000.00, c| NCr$ 5 000,00
saldo Cx. Tel.: 23-3053.
SALA — Satota, 2 quartos, sendo
um duplo, banheiro, cozinha, ires
serviço, dep. empr. 25 milhões
facilitados. Ver e tratar no ¦ Io-
cal. Rua Conde de Bonfim 767,
ap, 404.
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RUA JIQUIBA, 107 - Tijuca, sab,
3 qts., var., coz., banh., depend.
completas, enlr. NCr$ 5 000,00 —
Saldo Cx. Tel.: 23-3053.
SAENS PESA - Cobertura - C
2 quartos grandes, 1 sala, i| do
«Imõço, coz., .wc, qt. criada, va-
randa, garagem, área pj cons-
trução do mais 2 quartos p| vi-
sita-. Tel. 36-0523 - R. Tauma.
turgo de Azevedo, 48, próximodo Tijuca Tênis - Pretos: 36Ihões.  ..
SAENS PEÍiA - Nosta praça edi-ficio do Cine Rio, ap. de luxo,c| inst. ar refrigerado, aqueci-mento central, com 2 e 3 quar-loi, a partir de 48 milhões, com
122 m2 e 291 m2 - Sinal 20%
• o restante facilitado — Cons-
trutora Costa Soares — Telefones
360523 e 52-2442.
SAENS PENA - Vdo. ap. c| ex-cepcional vista, luxo, pint. 6leo,
parquel, 3 qls., 2 salas, dops.,
garaaem. Preço e cond. dé opor-tunidade - Teis.: 22-7226 e ..37-4794.
SAENS PENA - Vende-se a 200metros dessa praça, na Rua Major
Ávila. 219, casa 2 pavimentos c|
grande quintal lateral, capacidade
Íara 

vários carros. Ent. imediata,ratar no local. .

TERRENO c/ projelo p/ 16 api.
fundação pronta. Obras la. laie— Preço ocasião. Ver R. Costa
Pereira, 13 - T. 42-9223.
TIJUCA - Dr. Satamini, 63 -
Luxo — Duas ironias — 1 por an-
dar. Indovassávol. Construção *m
acabamento. Salão, 3 ou 4 quar*tos, 2 banheiro», dependência*, 2
garagens. 360 m2 do irea. Pro
ço do ocasião NCrS 50.000,00 su-
porfocilltado. Corretor na obra
ato 18 horas. C.I.C (CRECI 309).
Rua do Carmo, 17,- 2.» andar.
Tols. 31-2677" • 31-1546.
TIJUCA - 180 m'2 - 3
grandes quartos, 1 sa-'ao, 2 banheiros sociais,
serviço e garagem. Pin-
tura a óleo e azulejo de
côr até o teto. Ver dià-
riamente na Rua Uruguai
n.°506. CRECI 213.

SAENZ PENA -Vendo boutique
luxuosa, por não poder estar,à
to:ta da mesma — Tratar ....
54-2759 com Joaquim - CRECI
744 - 2a.-feira.
SALAO, 4 qts.,, na Maracanã,
1341. V. por CrS 56 000 p| ent.
14 meses. ARI C. R. BRITTO. Infs.
Francisco. Torres, 52-4133 (CRE-Cl 26).
TIJUCA — Ap. vario vendo c|
3 quartos, sala, coz., banh. com-

Gleto, 
dep. 'de empregada. Rua

ruguai n.° 339, ap. 411. Preço
38 milhões cam 18 de entrada
e rest. a combinar. (Aceito Cai-
xa).. Marcar visitas 42-5435 e ..
22-2634, das 15h30m às 17h30m,
-a-felra diante. CRECI 213.

TIJUCA - ALTO LUXO . -
Vend. na Rua Uruguai n. 545— Meihor trecho — ap. de
frente c| salão, 4 qts., 2 banh.
sociais, garagem etc. Prédio
em centro de terreno c| piscina
play-ground etc. - Construção
adiantada — Tratar c. CORRE-
TORES ASSOCIADOS - Tels. .
32-6750 e 42-0425 - CRECI n.
307.

TIJUCA — Aps. prontos - saL
3 qts., 2 banhs., copa, coi., e
área grande c| dep. comp. e
garagem - Av. Heitor Beltrão
n. 6 ou pelo tol. 42-7874.
TIJUCA - Vdo. ap. de fren
te, c| sala, 3 qts., na R. Ita-
curuçí n. 54, esq. de Andra-
de Neves - Ver no local cl
Sr. João Luis - CRECI 938.
TIJUCA - Caso - R. Aguiar57 - Ocasião - 5 qts.', 2 sls.,

2 banhs. soe, copa, coz., quin-tal e iardim - 25 milhões entr.rest. comb. Tel. 28.232. "
TIJUCA - Rua .Aguiar, op. 2sls.,. 3 qts., dop. e garagem -
pilotu, sol p| manhã - INEDI-TA - 22-5722 - 42-7151 - ._47-1061 - CRECI 159.
TIJU_-A .7 Vendo apartamento
nn Rua Haddock LSbo 163, ap.

ENGENHEIRO GAMA LOBO, 32.CASA - Vende-se, saio, 3 qts., VENDO magnífico apartamento"- Vendo otlma case luxo, 4 pa-copa, cozinha, qt. Coslura, 2 ba- < i-in..mo,..->
vimentos, 2 salas, e mais de* nheiros, 2 varandas, garagem.

dep. comp!. empreg. Centro de
terreno. R. Conselheiro Ferraz, 65,
c| 59 — Lins Vasconcelos.

2.» Ca.., CLASSIFICADOS, Jornal do Brasil, domingo, 5, _ ..«feire, ..3.47 __. 3 
'

pendências. Preço 130 milhões.
Com. 50% em 3 anos. Ver no
local. Tratar c! Machado. Av. 28
de Setembro, 345. Tel. 58-0522.'
ENGENHEIRO RICHARD -"vTndõ
casa de laie, vazia, om terr. do11 x 40. Preço de exceção. Tra-
'"iíf-2,7.59' -«-feira e| Joaquim.
CRECI 744.

LINS - Boca do Mato - Vendo
«p., sl., 2 qts., coz., bonh., irea
Entr. 5 000 000. Soldo . comb. c|
alug, - R. D. Francisca, 388, op.
203 - Tr. MJ, Ávila, 116, ap. 204.

GRAJAÚ - Prédio c| 2 ops., sen-
do cada 3 qts., sl., bonh., coz.,
área serv., varanda, gar., jardim.Preço 110 milhões a combinar. -
Tratar hor. com. c| Maciel.. Tel23-4442.

TERRENO de esquina com 15x4.m, ideal para posto de gasolina.Proioto aprovado para 4 lojas e40 apartamentos. Tratar na Rua;da Alfândega 85, 2.° andar, Sr.Felix.
TIJUCA - GRAJAÚ - VÍLÀISÃ
BEL — Compro casas • aps. Pa-
go A vista ou a comb. Pinto -
23-5466 e -30-2550

TIJUCA - Vendo-s. linda cosa
de um só pavimento, 4 quartos,2 tolas, _ jardim, 2 varandas. Ba-
3» 90 milhões. Tratar com e pro<
pri.tirio - Tol. 38-6535.
TIJUCA — Aceito seu imóvel p|vender. Ofereço reloção de imó'
veis vendidos cl nomes dl respec-
tivos proprietários pl informações.- CHRISTIANO Tel. 31-0547 -
CRECI 953.
TIJUCA — Usina — Ap. quase
pronto. Vende-se Rua Conde Bon-
fim, 1279-201. Sala, 2 quartos,
dependências. Base 15 milhões.
Tratar Rua Alfândega, 51. Dr. Sil
veira.
TERRENO para construir. Preci-
sa-se. .Tijuca ¦ (Zona 8 pavimen-
tos). Zona Sul (gabarito 6 anda-
res), dames parte em dinheiro e
restante apartamentos no local
(não formamos condomínio, cons-
truimos por conta própria). Tra-
tar Rua da Alfândega, 300 — Sr.
Adolpho.

TIJUCA - Vendo o ap. 301, da
R. Mariz e Barros, 1 025, bloco
C, c| q., e s. separado, coz.,
banh., área e dep. emp., aceito
Ct. c| sinal. Ver c| port, _
tratar na Av. Pres. Vargas, 590,
sl 210, tel.i 23-0459 e 23-5340.

TIJUCA - Rua Almiran
te Cochrane n.° 72 -
Vendemos aps. c\ 170
m2, compostos de salão
c| 45 m2, 3 ótimos qts.

arm. embutidos, cj
SINTECO," 2 banhs. so-
ciais em côr, copa e co-
zinha, dep. para empre-
gada egaragem. Visitas
no local diariamente. —
Inf. tel. 43-2070 - Cre-
ci 213.

TIJUCA - Rua Araújo Lima, ap.
om construção, 2 quartos, sala,banheiro e depend. empregado.
Vende-se ou permuta-se op. sala
quarto. Tel.: 43-4319. Pinto.

TIJUCA - Vend. ap. de sala -
3 qts.. bonh. — coz.,,qto. e
WC p[ empr. Vazio — Prédio
c| garagem e pilolls — Ver c
o porteiro, R. Mario Amália n
87, ap.' 403 - Junto à Av.
Maracanã _' R. José Higlno —
Tralar c| CORRETORES ASSO-
CIADOS - Tels. 32-6750 i
42-0425 - CRECI 307.

TIJUCA - Ótima residência, es-tado impocível, com 3 solos, 3
quartos, 2 banheiros -sociais, copo,
cozinho, dep. empr. e garagem,vejo domingo no local — i Rua
Professor Goblzo, 217, casa 6-A,
é ruo de casas residenciais. Pre-
ço 70 milhões, com 50% em 30meses Tratar na Av. Rio Branco
cf_C|,l87_.°,3í T,K! 52'Ui0 ~
TIJUCA - Rua S. Francisco Xa.vier 405. Cedo direitos op.fren-
te, solo, 2 qtos., obro 2,a loje,apenas Cr$. 5 500 facilitados -
Tratar Av. Rio Branco 156, sala1013. Tel.s 52-1460. CRECI 872,

GRAJAÚ - Rua Raja
Gabaglia, 118, ap. 101
— Vendemos ótimo
apartamento de frente,
çj 2 salas, 3 quarfos, va-'a, 

área serv. c| tan-
que, dep. comp. empre-
gada e garagem. Preço:
NCr$ 30 000,00. Sinal:
NCr$ 10 000,00, saldo a
combinar. Ver no local
após as 12 hs.," diária-
mente, inclusive aos do-
mingos, a partir de 2a.-
feira, ou na IMAZA —
Rua Buenos Aires; 23 —
4.° andar- Tel.: .....
43-7871 - CRECI 241.

LINS — Vende-se ap. vazio, sala,
2 qts., banh., coz. e dep. — Rua
D. Romana, 4521202. Sinal Cr$ ..
8 milh.., restante em 3 anos. —
Chave no armazém 377-B — Tcl.
28-0450.
LINS — Vdmos. linda casa pl noi
vos - R. Vinte de Março, 23, c
2 - Trat. R. Lucidio Lago, 138,
s|ó - Tel. 49.9907 - Moreira _
Brandão.
LINS — Terreno — Vendo na Rua
Cons. Ferraz junto ao n. 47,
12 x 30. próp. p| residência ou
incorporação. Hoje dia todo
Tel. 36-6325.
LINS — Vendo linda cas», cen-'
tro terr. 13 x 25, 2 salas, 3
qts., copa, cozinha, banh. emcor, dep. emp., garagem. —
Rua Baronesa Uruguaiana, 86 —
Tel. 58-0333.
VENDE-SE uma casa, o alicerce,
c_ 2 apdares, ou troca-se, porum terreno. Rua Vilela Tavares,
374, lote 14 —' Lins Vasconce-
los. Procurar o Sr. Ariosto.
SAMDU - Nova Iguaçu - Tel.
2808 - Qdicta - Amanhã.
JACAREPAGUÁ

TIJUCA - Rua Pinheiro da Cunho291, ap. 102, novo. ótima sala, 2bons qtos., banh, em cor, cpzi-
nha, dep. empr. e garagem. Veja
no local domingo. Preço 35 mi*Ihões. 15 ò vista, soldo om írisanos. Tratar Av. Rio Branco 156,
sala 1 013. Tel.: 52-1460. CRECl 872.

TIJUCA — Vendo apartamento em
construção, na Praça Xavier de
Brito, de frente. Entrega em 12
meses, do 3 quartos, 2 banheiros,
«ala, jardim de inverno, cepa-có-
zinha, dependências de empre*
gado, área e garagem. Tratar com
Dona Celina. Tel. 58-0841.

.TIJUCA — Vendo cobertura Rua
do Matoso, 4 qts.. 2 . sls., 3
banhs., garagem. Obra.por con*
cluir, proço fixo, financ. 22-7142.

TIJUCA - PRAÇA XAVIER BRI.
TO - Vendo-s. edifício d. 4 povimentos, 2 ops. p| ondar, ío.
laj. - Rua Pinto Guodos n. 32— Vor domingo dos 9 Is 12 .
14 horas - Telefon. 224)490 -
FRANCISCO.

TIJUCA — Vendo casas próximas
•o Largo da 2.a-feirà, cf sala, 3
qts., coz., banh. e dependências
completns de empregada. Preço
Cr$ 28 000. Aceilo Caixa. Tratar
diretamente à Run Alcindo Guá-
nabara, 24, sola 610. — Tel.:'
32-1483. '¦ '

TIJUCA — Ap. — Vendo na Rua
Conde Bonfim, c| 2 qt:., sala,
dep. emp. NCr$ 26 000,00 finan-
cindo, c| 5r. Pereira - 48-1553 e
28-8010.
TIJUCA - Ap. const. 5= laje. -
Vendo Cr$ 3'500 à vista. Ver R.
Maria 'Amália; 557. — Tratar' Pça.
Barão de Drumond, 20, c| 1.

TIJUCA-Rua Conde de
Bonfim, 171 — Vende-
mos para entrega ime-
diata, os últimos apar-
tamentos com salão, 3
quartos c| armários em-
butidos, 2 banheiros so
ciais em côr, copa, cozi
nha azulejada até o te-
to, depea.ências e ga-
ragem. Informações até
as 20 horas. CRECI 213.

TIJUCA - Vendo-se «p. vazio,
sala, 2 qts.e dep. R. Conde de
Bonfim 90, sp. 502. Ver 8 is 12horas, Sr. José - 54-3821.
TIJUCA — Ap. em construção
acelerado, sala . 2 quartos, com
dependências. Passa-se o contra-
to. Rua Visconde de- Itamarati,
161 (Proço Varnhagem). Trotor ptelefone 48-8515.
TIJUCA _ Vendo Ruo Consolhei-
ro Zenha grande ap. especial oca-bamento - 43-7522 - 43-8513.
CRECI 967.

TIJUCA — Cobertura de frente
terraço com 60 m2 — Saleta,

sala, 1 qt., área p| construir mais
1 qt., irea de serviço, garagemAceita*só Caixa —. Ver à Rua
Deputado Soares filho, 70 — Tra
far.tel. 30-0474.
TIJUCA E GRAJAÚ - Casas .
«parlamentos. Vendo c| sinal de
3 500 a 6 000 - Tel. 42-6719.
TIJUCA - Vende-se o ap. 401,
da Praça André Rebouça n. 20,
vazio, amplo, próximo ao Cole-
gio Militar e Instituto de Educa-
ção — Visitas diariamente das 14
às 18 horas. Tratar na Áv. Chr-
chill, 94, sala 207 - Corretor J.
T. Vieira -CRECI - Reg. 213.
TIJUCA- Vde.-se excel. ap. 3
q., etc. R. Silva Teles, 20, ap.
102 - Preço: NCrS 21 000 fin.
Trot. R. lucidio Lago, 138, sj6.
Tel. 49-9907 — Moreira e Bran-
dão.
TIJUCA — Vendo casa luxo, ter.
12x36. Tratar Av. Rio Branco,
15611327. Tel.s 52-1002.. Predial
Olímpica.  .
TIJUCA — Vende-se último ap.
Construção adiantada, ad. própria.
Av.. Maracanã, 566, esq. São Fco.
Xavier - Sr. Ari - Tel. 43-9261.
TIJUCA - Resid. luxo, 2 pavs.,
c| piscina. Vende***, valia, A R.
Marechal Trompowskí, 99, p| 120
milhões. V.r hoje. T.ls. 31-2851
¦ 31-1621. IMOB. LUIS BABO.
CRECI 466.

TIJUCA — Ótimo ap. de
cobertura — Pronta en-
trega, c| 30% de entra
da e o restante em 36
meses. Terraço coberto,
salão, 3 quartos, c| ar-
mários embutidos, 2 ba-
nheiros sociais, copa e
cozinha, .área "depend
de empregada e gara-
gem. Sinteco, bar, luz
indireta etc. Inf. e visi-
tas: NATAN BERMAN -
R. 7 de Setembro, 66,
3.°, tels. 32-6172 e ..
52-2281 - CRECI 8.

TIJUCA - Vende-s. na R. PonoDelfina, 39, étimo. residência de2 pavimentos, c| 4 salas, 6 qts.,4 banhs., sendo 2 sedais em câr,copa, coz., despensa, varanda odep. de empreg. Cr$ 160 mi-
Ihões. Entrada 50% e o restante
a combinar. Tratar no IGAB. Rua
T. Oloni, 72. Tel.s 23-1915 -
CRECI 183
TIJUCA - Vdo. ap. nôvo, c| 2
?!'•' *.'.•• *. • «mpreg., dep. cemp.
18 milh. a vista. No local. Rua
Conde d. Bonfim 1 065, ap. 206.
TIJUCA - Vendo o úl-
timo ap. de alto luxo,
com sala, 1 quarto, ba-
nheiro e cozinha em côr,
dep. comp. e garagem,
tudo pintado a óleo. —
Rua Dr. Satamini, 298 —
Tratar no local.
TIJUCA — Com lindo terraço, ap.
em 8o andar, salão, saio, 3 qls.c| arm., 3 banhs. sociais, copa,
cozinha, etc, etc, garagem. Proço
Cr$ 110 000 000, porto financiada.
Rua General Rocce, trecho B. ti.es-
quito a S. Pona. Visifos c| a VOX
IMÓVEIS LTDA. - México, 11, sl
1 602 - Tel. 22-4073 - CRECI
524.
TIJUCA - Ruo Andrade Neves,
280 —'.Vendo excelente op. de
alto luxo, um. p| endar, tondo
living, sele do jantar, 3 qts., cl
arm., salão do festa privativo, 2vagas de garagem. Chaves no lo-
cal c| porteiro; Inf. c| CARMEN
CABRAL - 38-7481.

GRAJAU - ôtlmo residência deesquina, com living, sala de jan-tar, 4 quartos com armários, 2 ba-nheiros em côr, copa e cozinha,
2 quartos de criadas e garagem.R., Júlio Furtado, 126. Visitas _tarde.
GRAJAÚ - R. COMEN
DADOR MARTINELI, N.°
239 — Vendo residen-
cia moderníssima c| 2
pavtos. Sob pilotisN (ES-
TILO AMERICANO) c|
maravilhoso living, sala
de estar, sala de jantar,
4 qts., 3 banhs. sociais
em côr, sendo um c| áo-
cha, arm. emb. em to-
dos qts., copa-coz., cj
pias 

'aço inox., lavand.)
aquec. central, 2 qts. p
emp. comp., garagem p3 carros, grande quin-
tal. Financiada em 24
meses. Visitas hoje das
10 às 13 e das 15 às 19
horas. Dias úteis das 15
às 19 horas. Maiores de-
talhes tel. 22-4279 —
CRECI 652.

AVENIDA GEREMÁRIO DANTAS,
1 143, Freguesia. O melhor ap.
do edif. sala, 2 qls., copa, coz.,
depend. completas, azul e louças
de côr, sinteco, pronta entrega.
Entr. NCrí 5.000,00, saldo Cx. -
Tel. 23-3053.

novo com 2 quartos, armários
embutidos, 2 salões, grande co'*
zinha, banheiro de côr, depen-
dências de empregada com quar-Io reversível, persianas, sinteco.
ver e trator com proprietário _Rua CSndido Benicio, 508 ap.303, esquina Rua Ana Teles, do-mingo, das 13 às 19 horas, fa-cilita-se metade do pagamento,
prédio com elevador.
VENDE-SE na Rua Cândido Beni-cio n. 1 531, apartamentos desala, dois quartos e dependen-cia de empregada o mais os ca-sas da Rua Dr. Bernardino ns.134 c 176 - Ver no localtratarna Rua do Carmo n. 38

com o proprietário.sala 508
CENTRAL
ATENÇÃO - Coso - Rliordo Al-buqu.rquo. V.ndo cl fin. Cx.Econômico a cj 8 tí var., 2"_.*'* íi;. *''•'. 1ui"'»l- «»• Bobo-riba, 193 _ ônibus dirolo 1 por-ta. Crí 9 500, entrego imedioti.Vor c| prop. comb. na Av. Rio
S_*?_?; "' 7°, »l 4 • 23-5783

APARTAMEN IO de 3 qts., emfinal de construção na Rua Fer-reira de Andrade - COOPHAB-
GB - NCr$ 7 000,00 _ Tel.29-9311 - Josewal.
APARTAMENTO - VendTnTInT
cantado, cl 3 qts., vazio, de fren-to. Entr. NCr$ 4 500 000 ou Volks,táxi ou particular já financ plCx. Ec, prest. 250. Tels. 28-9643
e______5444-CRECi 932.

APROVEITEM - Casa modesta, 3
quorlos, centro terr., plano, arbo-rizado, 15 x 32, água, luz, es-
goto. Sinal 5 milh. Prest. 200
mil. Ver R. Paturl 741. Tralar
Estr. Tindiba 545 - Sr. Pinheiro.

ANCHIETA - Vende-se terronomedindo 11 x 50 m. Próximo aEstação, em rua calçada, com águae luz - Rua José Lourenço. Tra-tar na mesma rua no n° 126.

IMÓVEL INDUSTRIAL OU COMERCIAL
COM TELEFONE

Situado em São Cristóvão, em moderna construção de 4 pa-
vimentos, com 2 830 m2 de área construída, mais 930 m2 de
área livre e para circulação. - Terreno de 1 727 m.2, dispõe de
entrada de força e depósito de água.

Ver à RUA SENADOR ALENCAR N.°210, com o Sr. Walde-
propostas para Caixa Postal 2 779 - SÃO PAULO a/c do

ATENÇÃO - JACAREPAGUÁ7^
Ruo Cândido Benicio - Magnifi-
ca res. em centro de ter. 22 x75, c| 2 salas, 3 qts., 2 banhs.2 var., copa-coz., 2 qts. omp
gar. e deposito. 50 m. c| 50%financ. - Det. México n. 148 .
gr. 303 - Tel. 32-1106 -CRECI
16o.

GRAJAÚ - Caso - Vendo 4 dor.,
sal» dupla, garagom. R. Barão
do Mesquita, terreno 11 x 38.Preço 40 milhões. Port» financia,
do. Hoie dia todo. Tel, 36-4325- CRECI, 725.

CASA, vazia, residência de fino
gosto, sala 20m2, sala. de visi.tas 10m2, 3 amplos quartos, barel lBm2, copa-cozinha, bonh. emcer, jardim, varanda, quintal, ireacoberto, anta cl tanque, dep.e!flp'A.Hara?em' <>¦"& 40 milhõescl 50% financiado. Rua Cel.Thedlrn, 720. Tratar inclusive do-mlngo. Tel. 25-3691. Caleri. Cre-ci 254.

CASA NOVA - Primeira iocsçõo,'
|toL Largo do Pechincho, 3 qts., 2salões, 2 banhs., luxo, garagem,cop.-coz., etc, soncas, florões,
quintal. Sinal: 15 milhões, part.comb. Chaves Estr. Tindiba 545Sr. Pinheiro.

ATENÇÃO - Casa. Vendo 3 qts.,sala, coz., banhoiro, copa, dep.empregado, garagem, a travessaCardosos, 122 a 3 minutos
taçao. Cascadura.

SR. RUBEM.

ENGENHO DENTRO - Rua Boria
Reis, 714 e Madureira Ruo Opo-
rério Sadock, Sá, 217 — Vendo 2
casas velhas. Tratar Rua Dr. Bu-
Ihões 160-A — Eng, Dentro com
Ramo*.

(P

ABOLIÇÃO - V.ndo.. I apvaiio com 2 qts., sola, dop. ga-ragem, 3 mll do entrado, saldoo longo proio. Rua Bráulio Mu-nu, 11), ap. 206, das 9 is 16horas. Tol. 22-8936.
!_LENÇÃ.9-'f'IEDADE - Ter7e_.
300 m, NCrS 1 000,00 de entrada.Rua Manuel. Murtinho, 251. Trator _Ouvidor, 169, saio 415 dos14 os 18.
ABOLIÇÃO - Vdo. 2 grandesresid. c| solão, 3 qts., coz., co-
pa, banh., 2 var. No mesmo lo-cal casa de 1 e 2 quartos, peq.entr. Saldo c| alug. Trot. a RuaDias da Cruz, T55, sala 410, comJ. Maurício Imóveis. — CRECI
1 017. Méier.
ABOLIÇÃO - Vendo uma casa2 qts., 2 salas, coz., banheiro.
Tratar Rua Divino Salvarinr. 349.

TIJUCA - CASA - LUXO -TI II Ir-A rFs _. ^T~r
Vende-s. na Rua Viscond. Figuei- ! 'JUCA — Oportunidade
redo, oo todo cnz. poças, mjgní.
fico, confortóv.l, nova, todo.do-
corodo, par. família alt. trata,
monto, ir condicionada .tc. Tra.tor com e Sr. Horácio. T.l. ..
23-0650 • partir d. sogundo-faira.

TIJUCA - R. Luís Gama, 4, ap.
•406 de frente, vazio, 3 qts., sa*
lan, copa-coz., dep. 40.000 cm 3
«.net.. Ver após às 13 — Tralar
58-4176 - Miguel - CRECI 440.
TIJUCA — Vendo excelente apar
tamento, de quarto, sala, cozinha,
banheiro social, banheiro, e área
de serviço e garagem, em fase
final de acabamento. Pela melhor
oferta. Ver no local — Rua Dezol-
fo de Outubro, 146, ep. 405.
Tratar pelo tel. 47.6046. _
TIJUCA — Vende-so ap. com sala,
quarto, cozinha,' o dependência
de empreqada. Tedo pintado e
sinteco. -Entrega-se vazio» Tel.
38-9026.

TIJUCA — Ém rua resi-
dencial, vendemos ap.
de luxo c| sinteco, san-
cas, persianas, exaustor,
composto de sala, quar-
to (separado), cozinha,
banheiro, área de servi-
ço e dep. de emprega-
da. Visitas e detalhes
na NOBRE S.A. - Av.
Rio Branco, 131, 12.°,
tel. 52-4153 - CRECI
707.

TIJUCA - Vendemos
excelente apartamento,
quase pronto, composto
de, jardim de inverno,
sala, 2 ótimos quartos,
banheiro social, copa-co-
zinha, área de serv'ço c|
tanque, quarto e banhei-
ro de empregada. Rua
Conde de Bonfim, 142 —
Construção de Kreimer
Engenharia Ltda.. — In-
formações no local das
9 às 22*horas. Vendas:
Júlio Bogoricin (CRECI
95) - Av. Rio Branco,
156, s] 801, tels. ....
52-8774 e 22-2793.
TIJUCA - TERRENO NA
TIJUCA para edifício
com projeto aprovado p|
14 apartamentos, vendo
por Cr$ 15 milhões fa-
cilitados. Ver RUA TO-
BIAS MOSCOSO, 378,
tel. 32-5353 - CRECI
442.
TIJUCA - No finalzinho
da construção, vendo 2
apartamentos na RUA
DO MATOSO, 125, sen-
do 1 conj: e outro de sa-
la, qt. e terraço privati-
vo. Cr$ 2 milhões de en-
trada e o saldo financia
do. Ver no local e tratar
tel.: 32-5353 - CRECI
442.

Vendo por preço de
lançamento, ap. de 2
quartos, sala, depen
dências completas e ga-
ragem, com 60% de
obra já executada. Pres-
tação mensal 260 000.
Rua Dr. Satamini, 292 —
Inf. no 298 da mesma
rua.
RUA GARIBALDI - Vendo aps.
de frente, sl., 3 qts., deps. En-
tregamos vaiios. 30 milhões fi-
nanciados. Gracindo.' 32-o775.
RIO COMPRIDO - Vende-se ba-
roto terreno 9x42,. c| 3 cosas -
Aluguel atual. Rua Ambiró Co-
valcSnti 667. Aceito oferta.
VENDE-SE 75.000,00 terreno 9x45
m2, casa .assobradada c| 3 quar-tos. Rus São Francisco Xavier,
109 - 37-5779.
VENDE-SE - A praio. Henrique
Fleiuss, jt. p." final ònt. 409, pa-laceles e moto, ter. 15 x 45 —
Tel. 42-9743.

GRAJAÚ - RUA ALFRE-
DO PUJOL, 10 (ESTAR,
COMEÇA NA RUA BAM-
BUÍ) - VENDO - Óti-
ma residência 2 pavi-
mentos c| 2 salas, 4 qts.,
2 banhs. sociais em côr,
copa-coz., dep. emp
completas, garagem e
grande.quintal podendo
ser construído mais uma
casa. Financiada em 24
meses. Visitas hoje das
9 às 12 e das 14 às 19
horas. Dias úteis telefo-
nar marcar visitas ....
22-4279 - Creci 652.
OCASIÃO ,- Vendo amplo ap.
solo, 2 qts., cor., dep. comp. e
garegem. Const. odiant. Tel. .;..
20-8095, diis úteis 22-5447 -
Fernando. .
MARACANÃ - Vende-se ou alu-
ga-se gronde prédio. Ver no Av.
MarecanS, 479, esquina de Sõo
Francisco Xavier. Tratar dièria-
mente, na Av.. Rio Branco, 156,
280 ,| 2 801. Tel.: 22-0263. Dos
9 >s 17 horas.

CASA PRÓPRIA-A par-tir de Cr $ 460 000 a en-
trada e 85 mil a presta-
ção SEM INTERMEDIA-
RIAS. Compre seu apar-
tamento financiado em
15. anos, de 1, 2 e 3
quartos c| dep. comp. e
garagem, no confortável
Ed. Coimbra, na R. CÂN-
DIDO BENICIO, 916, Ja-
carepaguá. Ver e tratar
no local até às 21 horas
ou na Av. 13 de Maio,
23, gr. 1 513. e 14 -
Tels.: 52-5920 e 22-8835
- CRECI 999. (B
J AC AR EPAGUA - Taquara. Vem
do, terreno de 80000 rn2., c| 3noicenles. Tel. 92-1259 Com
Soares.
JACAREPAGUÁ - Vdõ. ótimíérea c/ 1 920 m2 c/ frento p/2ruas. Vor R. Cnp. Meneses, 953R. Mério Pereira, 2C0, tele*
fone 52-1955.
JACAREPAGUÁ' - FRÊGÜÊSÍÃ— Vende-se na R. Dom Juvên'.
cio da Brito rt. 63, boa residen
cio com 180 m2, const. nova esólida - Pfeç. 48 000 c| 14 àvista, 12 o comb.e 22 õrr» 15onos - Tel. 44-3982. — Sr. Pe-dro.

ATENÇÃO - Vendo urgente 9"
casas de tijolos telhas etc. 9 mi-lhoes por tudo, terreno de 22x50- ótima para rendo. Tratar rlnAv. Suburbana" n. 10 002, sola
3f}9. - Cascadura, Emanuel. CRE-Cl 634.
AUSTIN - Vila Grande - Ven-
de-se um terreno. Facilita-se pa-
gamento. Preço ocasião — Tel
38-0777.
ATENÇÃO - Negócio de ocasião— Cosa de laie, c| salão, 2 qts.,c| armários embutidos e sinte-
co, coz., c| fogão de 4 bocas,
banh., em côr c| chuv. elétrico,
e grades mas janelas. Vila ajar-dinada. Diariamente no Rua Pa-
dre Manso 91, casa 13 - Junto
ao Tem Tudo. Preço CrS 16 000.

EXCELENTE NEGÓCIO - Av. Su.
burbana, 9 862, caso 15, Casca-
dura — ótima localização — Ven-
de-se finíssima residência e 2
apartamentos — Construção nava— Ainda não habitados — Aca-
bamento de luxo — Com gara-
gem e todas dependências paraempregada. Ver no local o par-tir de hoje às 12 horas. Informa-
ções pelos telefones 49-3522 —
91-0998 - 52-1109 e 42-1708.
ENGENHO DE DENTRO - Vendo
caso iala gde., 2 qts., cl sinteco,
copa gde. c| orm. emb., coz.,
banh., garagem, jardim, quintal e
dep. de emp. à Rua Dr. Bulhões
269.

LARANJEIRAS
Apartamento Duplex de 424 m2

ENGENHO NÔVO - Vendo óti.
ma casa c| sala, 2 qts. e dep.
Rua arborizada, livre de enchen*
tes — Ver R. Manuel Miranda,
171, das 8 às 17 hs. Preço: 10
milhões na escritura e 30 x ..
420 000 s| juros - Inf. telefone
23-3068 - Oliveira - Creci 445
ENGENHO DE DENTRO -Ven
do casa vazia, reformada, com
2 quartos, 2 salas, quintal, jar-dim. Tratar pelo tel. 49-0510.
ENGENHO NÔVO - Apartamento
n.° 201, construção moderna, com
sala, 2 quartos e demais depen-
dências, à Rua Paim Pamplona,
485, será vendido em leilão ju-dicial, pelo Leiloeiro PAULO BRA-
ME, quinta-feira, 16 de março de
1967, às 16.00 horas, no local.
Mais inf. tol. 31-0228.

PARQUE ANCHIETA - Vende-se
lote 13 da quadra 27. Rua Antu-
rios, 55. Ver no local. Trotar tel,22-2349, após 13 horos.
ACEITO Cx. c| sinal - j|„ 2
qts., b„ coz., orea, vozio (ga.ragem aluguel). R. Gregório No-
ves 302, ap. 305 - Tel. 37-5106- CRECI 813 - Tol. 52-1092.
ACEITO Cx. cj sinal - sl., 2 qt77coz.. área, dep., vazio. 20 rnilhs.R. Barão do Bom Retiro n. 158,ap 301. Chav. port. Tel. 37-5106-CRECI 813 - Tel. 52-1892. .
BENTO RIBEIRO - Vende-so íêTrT
reno na Rua Santa Isabel 202.
Med. 10 x 40 — Preço 5 000 cru-
zeiros novos. Tratar Rua Pacheco
do Rocha 617.

MARACANÃ - Terreno. Vdo. com
planto porá 9 ops. - Ruo Profes-sor Eurlco Robollo n° 17. Preçoe móis cond. com Albino - Tel.23-6314.
MARACANÃ - ENTRE-
GA IMEDIATA - Sala, 3
quartos c| armário em-
bütidó, todo de frenfe,
garagem, sinteco, lustres
e persianas. Condições
facilitadas, a ce ita-se
apartamento menor cp-
mo parte de pagamen-
to. Ver no local à R.

vende-se ou «lug; oo. de fren- Prof. Eurico Rabelo, 105,te, solo, 2 qts., iardim inv. de- ___. _-«•. _-, !
pend. complt. de empreg. todos aP- ->U I. l_haves C| por-cômodos._ grandes.__ Rua Haddock feiro. Tratar pelos tels.Lobo, 181, ap. 202. Chave 203
VENDE-SE o preço fixo aparta
monto com solo e 3 quartos, no
melhor locol do Tijuco. Obra na
6.a loje. Facilito-se. Trator Rua
Alfândega 85, 2°, Félix
VENDO ap. s„ 2 q., banh. dep.
empreg., boa irea c| tanqui. R,
Aroujos, 11-404.
ANDARAI - GRAJAÚ -
VIU ISABEL
ANDARAf - Vendo ap. 201, bio-
co B, de frente para • Rua leo-
poldo, 549; sala * 2 quortos •
dep. empreg. Ver hoje no local
ou.marcar hora • partir de 2o.-
feira (vozio). Tol. 54-3863, hoje
e 23-5407 ou 23-2495, 2o.-feiro:

YROCO ap. minha residência, 3
cits., sala, cozinha, banheiro, etc,
vaga garagem, amplo, are|ado.
bela vista, cerca 100 m quadra-
cJcs, per outro maior, na TIju.
co, bem localizado. Diferença a
combinar, a curto prazo. Ver e
trotar na Rua Uruguai 523, ap.
701 - Tel. 38-0775. Pronto en-
trega.
TUUCA — Ap. gronde sala, 3 qts.
espaçosos, demais dependências,
vajo; cloro e arejado. Ver i
tratar na Ruo Uruguai 523, «p.
701. Baso Crí 42 milhões, o
combinar. Negócio direto, pron-
ta entrega.
TIJUCA - OBRAS EM
RITMO ACELERADOI -
Todos apartamentos de
frente, já na 5." laje em
prédio de apenas 8 pa
vimentos. Rua Conde de
Bonfim, 28, esquina da
Rua Alfredo Pinto. Sala,
dois amplos quartos e
dependências comple-
tas. Mensalidade desde
209 mil. Ver no local da
obra aos domingos das
T3 às 19 horas ou du-
rante a semana na NO-
BRE S.A. - Av. Rio
Branco, 131, 12.° andar
- Tel. 52-4153-CRECI" 
707.

L.- "__.

TIJUCA — Vendo caso e terreno- Rua Goulart, 5,30x30m, o imó-
vel c/, 2 qts. coni., sl., coz.,
bnnh., qt. de empregada. Base:
19 000 000 financiados. Tratar tel.
37-9358.
TIJUCA - OBRA NA 5a.
LAJE - Em edifício de
apenas 8 pavimentos —
Apartamentos de ampla
sala, j. inv., 2 ou 3 quar-tos, cppa-cozinha, dep.
completas .de emprega-
da e serviço, garagem,
pilotis, play-ground, etc.
PREÇO Cr$ 15 900 000,
com entrada-de apenas
Cr$ 1 milhão na escritu-
ra e mensalidades SEM
JUROS de Cr$ 255 mil.
Informações diàriamen-
te no local RUA BARÃO
DE MESQUITA, 98 (em
frente ao Col. Militar)
entre 8 e 20 horas ou
dep. de vendas na Av.
Graça Aranha, 147, s
516, tel. 32-5353-CRE-
Cl 442.

ANDARAf - Vend. casa c| sola,
2 qls., dep. emp., etc. Preço 24
milhões. c| pogto. .em 40 meses.
Ver diariamente ate 13h. - R.
Paulo Brito, 646. Trotar cl COR-
RETORES ASSOCIADOS -> Tols.:
32-6750 e 42-0425 - CRECI 307.
ANDARA! - Ernesto de Souzo, 32Vendo ap., sala, 3 qts., 120
m2, vazio. Facilito —CRECI 77331-3103 - Vittorlo - Assem-
bléia, 34. ..
ACEITO — Poro vender seu imó-
vel em praio curto. Tel. 4B-9552— Teixeira (Corretor Oficial, 20
anos de. experiência) — CRECI
926. .

ANDARAf - Vendo coso. R. Leo-
poldo, 234; 2 als.,-8 qls. - Pr.
48 rnilhs., 50% vista. Resto 40
meses - 52-7977 - 13 -s 14h

Or. Alfredo.

TIJUCA - V.ndo lindo op. fim
de construçio. Mognlfi» plonto.linda visto, Iode tio (ombro, •_
2 por ondar cj 2 elevodores. Sa.
lio, 2 baniu, sociais, 3 quartos,dopend. garagem. Rua Uruguai,
479 op. 602. Tol. 22-0261. Con-
rado.

AVENIDA 28 DE SETEMBRO, 292,
op. 401, 3 qts., solo, coz., ba.
nheiro,. dependências de empre-
gado, 1 por andor. Preço Cr.
45 000 000, 15 ¦ vista restante
em 6 onos. Ver no local, trator
c| Mechadõ. Av. 28 dt Setem-
bro, 345. Tel. 58-0522.

52-7494 e 32-3813 -
JÚLIO BOGORICIN -
CRECI 95.
RUA MAJOR BARROS, 58 - Ca
sa de luxo, 4 pav. 2 salas, mais
dependêncios, giregem. Entrego
vazio. Preço 120 milhões a com-
binor. Ver no local. Trotar e|
Mechedo. Av. 28 de Setembro,
345. Tal. 58-0522.

JACAREPAGUÁ' - ESTRADA .RIOS — Vendo luxuosa casa c|2 quortos, saio, coz., banh. emais um ap. nos fundos, linda
moradio • ajordinada c| telefon
e ar condicionado — Tratar .22-2376 - 49-7505.
JACAREPAGUÁ' --PRAÇA SÉ-
ÇA 

•- Vendem-se 2 boas casasde li., 3 qts., 2 banhs., copa-coz., e 2 var., e sl., 2 qts.,copa-coz. em ter. de 11 x 4345 c| 20 m., saldo 30 mesos.Det. México n. 148, gr 303Tel. 32-1106 - CRECI 166.
JACAREPAGUÁ' -TAQUARA -
V«nde-se terreno murado comalgumas benfeitorias. Tratar lel.32-1106 - CRECI 166.
JACAREPAGUÁ' - Vende lote20, d. frente, Caviana n. 552.— Esquina Tindiba - 36-4276.
JACAREPAGUÁ' - Vdo. 26 550m2 — Rua Ituverava n. 1 381 -
Ent. p| lote 8 (começa no Est.JocorepOBuí n. 6 908). Aceilomelhor oferta — Tratar c. LUIZ
OLIVEIRA IMÓVEIS - R. 7 doSetembro n. 88, gr. 407. Tol52-0749 - CRECI 198.

BENTO RIBEIRO - 
"cõsõ 

^ii.•ntr.ga imediato na Rua Diviso-
rio, 132, «m ttrr.na d. 10x44,cl varondo, 1 sala, 2 qts., bo-nh.iro, col., t| olm., 2 qts., •d.p. empreg. Preço CrJ ....WMOOOO (NCrS 30 000,00) com60% financ. «IO, mesos, som iu.r«. CIVIA - Trov. Ouvidor, 17
(Oiv. d. Vendas, 2.» andar). -
T.I.: S2-8166, do 8,30 at 18 he-ros. (CRECI 131).

ENCANTADO - Vendo ap. vazio,
constando de 2 qts., gds. área,
sala, banh. e demais dependen*
cias. Rua Pedro Domingues n.° 13,
casa 2, ap. 101 — Tratar urgentei
34-3807.

Vendemos magnífico apartamento de frente e de finíssimo'..
acabamento, no mais luxuoso Edifício das Laranjeiras, na Rua.",
Moura Brasil, 61, ao lado do Fluminense e^a dois passos do Pa-tçí
lácio Guanabara, constando de salão com 105m2, 4 espaçoso?*i
quartos, todos de, frente, sendo um com vestiário e banheiro -•
privativos, sala com 21 m2, 4 banheiros sociais em côr, duas-'
áreas de serviço, grande copa e cozinha, 2 quartos para empre- "
gada e garagem para 1 ou 2 automóveis. Áreas: 42m2. Edifício";
com fachada de 31 m em pastilhas, com esquadrias de alumínio.',
Três elevadores Ótis. Pintura a óleo. Ferragens La Fonte. Ar-, _
mários embutidos. Parquet Paulista. Tudo de primeira ordem":
e com requintes de detalhes. Visite um apartamento com as;'.'
características de uma residência de grande luxo, para família »
do mais alto tratamento. Aceitamos imóveis, mesmo alugados,
como parte do pagamento, fácil ita ndo-se a entrada. Visitas dià-
riamente com o encarregado do Edifício e informações detalha- 

*

das no Escritório de MANOEL DE SOUSA SANTOS - Rua do'.'
Carmo, 9-11.° andar. - Tels. 31-0307 - 31-0314 - 31-0473
- 31-2372 - Sede própria - CRECI - 134.

ENGENHO NOVO - Vende-se ex.
celente casa na Rua Álvaro, 19,
de 3 quartos, 2 salos, dep. compl.
empreg. e garagem (em cenlro
de terreno), próprio p| família
de trato, ou permuta-se por ap.
na Tijuca. Chavos pj favor no
n. 55 da mesma rua, sendo Cr$
20 milhões à vista e o saldo em
2 anos. Tratar na Construtora L.
Martins S/A. Rua México, 11, gr.502. Tel. 22-1055, c| D. Alice, jCrocl 373.
ENG. NÔVO, ap. tipo" casa, 3
qts.. sl., copo, coz., dep. 125 m2
ent, vazio 5 sinal rest. Cx. Ana
Morandini Imóveis, 42-3287. CRE-
Cl 482.
ENCANTADO - R. Cruz e Sousa.
Apartamento tipo casa. Vendo 2
qts., sl., coz., copa, deo. comp.
emp., quintal. Tel. 49-0990.
ENCANTADO - Vendo TERRENO
mod. 12 x 60 na Rua Mário Car-
penter. Facilito. Tel. 32-6004. F,
NOGUEIRA - CRECI 50.
ENGENHO DE DENTRO - Ven-
do ap. com 2 quartos, 1 sala,
coz., área, dep., vozio. Ver na R.
Monsenhor Jerônimo 400 — 101

Tel. 22-5507.

BENTO RIBEIRO - Vende-se ter-reno de esquina Rüa Divisória.Tratar V. Volqueire na Ruo dasDalias n. 44. Todos os dias. Fa-cilita*_e.

ENCANTADO - Vendo-so no R.
Pernambuco 1 192, C-16 pela Cai-
xa ou IPEG. NCr$ 17 000. Cha-
ve Imediato. Aluguel NCri 18,90
ató a escritura. Ver no local. Tol.
22-3240.

CACHAMBf - Vde.-se ótima casa cl 2 qts., 2 sls., ler. 60m defundo, na R. São Gabriel. Trot.
5_n^c,,dio .afl0' ,38' »l6- Tel.49-9907 - Moreira & Brondão
CASA - Vonde-se na Rua Au-
gusto Franco 45, esquina PadreNóbrega. Tralar fundos, Sr. Josó.
(Oportunidade única).
CASA — Vende-se ótima com 2
qts., 1 sl., bonh. completo, coz.
bom quintal. Rua Francisco Ber.nardino, 82, fundos - Estação rieRiachuelo.
CENTRAL - Riachuelo, op. 2 q.,s., coz., b., g. írea .entrego va-
10. 

~ Dr' M°nuel Co,rin. 124'

JACAREPAGUÁ' -. Tetrénb -
Vende-se na Grania Paraíso tor.reno plano 8 x 15 - o vista 3milhões o quinhentos. Telefone
49-4198.

TEODORO DA SILVA, 445
Vendo 3 aps. Ia. locoçõo, 2 qts.,1 sala, eoz., deepndênclas. Preço
a partir de 28 milhões. Ver no
locol. Trotor com Machado. Av.
28 de Setembro, 345. Telefo-
he 58-0522.
VILA ISABEL - Aceito Caixa Ec.
resto 2 ops. jj vendo, peq. si-noi. Ruo Gonzaga Botos 412 ci
4, aps; 101 e 102, j, Avenlda-28
de Setembro com ,2 qts., saia,
cozinho, banh. cl e b empr...
42-5435, 22-2634, 15h30-l 7h30m.
VILA ISABEL - Vendo ótimo
coso vazio. Preço 35 mllhõe» à
vista ou a combinar. Ver Ruo
Dona Maria n. 60 cosa 10 ep. 201

JACAREPAGUÁ - Vende-se umalinda caso ocobodo de construir.Rua' Dios Vieira, 461. 3 quartos,nla, 2 banheiros, grades de fer*ro em tâdas as janelas, 2 portõesde ferro, automóvel • social o
proprietário no locol.
JACAREPAGUÁ - Vende-se casacom 1 qt., sala, coz., bonh., com
quintal. Ver e tratar na Rua C8n-
dido Benicio n. 344, c|2, com o
proprietário. Preço: 17000 000 fi-nanciado com peq. entrada.
JACAREPAGUÁ - Vende-se ter-reno 12x30, R. Ouro Branco, pa-ralela 1 Luís Beltrão (50m). -
Melhor oferta à vista ou o prazo. Aceito auto como entrada. —
Trator R. Borão, 775' c|6, op. 201.
Praça Seca, Sr. Machado.

CENTRAL - Vdo. p| 4 500 è vis-ta, ótima caso de vila, s„ q.,b. coz., írea - R. General Pe-dro, iuntinho Central - Ver sábe domingos - Tol. 49-6680. Te-nho bom terr. 12 x 30 - BentoRibeiro, c| barraco vazio — R.Dirce, 65.

CACHAMBI - R. Garcia Redondo,137, op. 104. Aportamento gran-de, vazio. Sinol 3 500. Corretorhoie. no local ou 2a..feira pelo

CASCADURA - Coso vendo, nova,2 qts., sl., coz., cop., bonh. vor.dep., ter. 9x25, ent. p| car. p|ccnst. na frente, aceito ap. ou
jar. como p| entr. Trav. João deMatos, 91.

ENGENHO, NOVO - Rua An.
tônio Portela — Vendo ou per-muto casa 2 sls., 5 qts. op.
isolado nos fundes, vazia. Ter-
reno 10 x 50. CRECI 773 - Tel.
31-3103 - Vitorio.
FREGUESIA - Vendo 2 casas va-!
zias, 1 com 2 qts., sl., banheiro
com boxe, azulejos, entrada de
corro etc. Ver Ruo Ituvcrovo n.
634, caso 1 e 2. Vendo iuntas
ou separodos. Emanoel. CRECI n
634.

LOTES de Vila. Vendo 3 úllimos
facilito. Pode construir já. Rua
Comendador Pinto, 527. Tratar
com Fiúza no local. Escritura no
ato com Dr. Valle. México, 158,
sala 310 — Campinho.
MEIER — Cachambi — Todos os
Santos, compro casas e aps., pa*
no à vista ou a comb. — Pinto
23-5466 e 30-2550.
MADUREIRA - Vende-se casa pa
ra família grande, reformada, co-
mo nova. Centro terr. 10 x 60,
enlr. do carro. Preço 20 000 fi-
nane. Aceita ofert. a vista. R,
Pereira da Costa 135. Chave n.
141. Tel. 29-8296 - Sr. Farid.

CASA Piedode 2 qts., sala, coz.de laie. Rua Amília, 278. 5 000entr., resto a combinor. Trator àPadre Nóbrega, ônibus 279. En-trega vozio.

JACAREPAGUÁ - Compra, ven.
da e aluguel de imóveis. Av. Ge-
remirio Dantos n. 665, ai. 303.
Tel. CETEL: 92-0004.. lonçádora
de Empreendimentos Monta Cristo
Ltdo.

VILA ISABEL - Vende-se por 15
milhões' cosa em terreno de 15
por 30 no Rua Coiíselheiro Correio
72. Ver no locol. Trotor com Dr.Fronclico pelo foi. 37-0307
VENDE-SE umo casa na Rua Fer.
reira Pontes n. 753, casa 7, quartc, sola, cozinha, banheiro e
quintal,

CASA — 3 qts., «I., dep., ocup.
R. Justinlano da Rocha, 328. Pço.
30 rnilhs. ou comb. Tel. 37-5106- CRECI 813 - Tel. 52-1892.
CASA luxo, 1 pov., 3 quartos, co-
pa, quintal, tte. R. Dr. Aquino,
66 (Andarai). NCr» 55 000,00 -
Tels.: 38.5132 e 48-6530 - Fanl.

VILA ISABEL - Boulevard - Re-sidência pronta entr., ií dividido
em 2 ops. de 2 qts., solo,, etc. e
quintal. Vende-se pl 35 milhões,c| 20 m. de entr. Ho|e, urgente,ao l.o que chegar. Ver na RuaCons. Paranagui n° 20. Chave oo
lado, na Rua Souza Franco n» 96,
fl'... Propr- _ v"nd" d" mOB.
LUIZ BABO - T.l. 31-1621 -
CRECI 466.

CASA DE LUXO - 2 lis., 3 qts.,banh., coz., deps., peq. Iardim, de
loje, vazia. Travessa Araxá. Pço,
65 milh». (Aceito como parte pag.ap. de 3 qts., na R. Conde de
Bonfim). Tel. 37-5106 - CRECI
813 - 52-1892.
CASA — V.ndo no Grejaú, c|
sala, 3 qts., banh. em,cor, ga*rogem e depend. Terreno de 18 x
27. Infs. 22-2843 • 42-0789 -
CRECI J-240,
CASA GRANDE - 25 milhões de
entrada. Saldo e combinar. Jar*
dim inverno, 3 salões. 5 quartos,copa-cozlnho, 2 bonhs. sociais,
dops. empl., garagem, quintal ci-
mentado e murado pelos 4 lados.
Entrega Imediato. Tel. 38-1036.

VILA ISABEL - Vendo. op. saio,
qt., coz., bonh.* e írea, poçosamplas. NCr$ 6 000,00 entrada e
36 x 250. Inf. 30-7737 - CRECI
910.

VILA ISABEL - Rua Pereira Nu-
nes n» 388, ap. 102; ótimo, vole
a pena ser visto. De 2 qts., sl.,
dep. empr., irei c| tanque, co-
zinho, etc. V.nde-se, base 21 ml-
Ihões, c| 11 de entr., resto cm
3 anos. Tel. 91-2851 - IMOB
LUIZ BABO - CRECI 466,
VILA ISABEL - Frente, sl., 2 qts.,dep. emp. Vise. S. Isabel. Aceito
Cx. Estudo proposta. Dício Leal
(2.a.felra). 22-8885 - CRECI 958.
LINS-BÔCA DO MATO
CASA, vazio, centro de terreno,
sala, 20m2, 3 amplos quortos, co-
pa 12m2, coz., 10m2, 2 bonh.,
dep. emp., írea c| tonque, iar-
dim, varanda, quintal, garagem,

GRAJAÚ — Vdo. 2 ops. prontos Ru* Uns de Vasconcelos, 549 de
de 1 e 2 qts., com 2 milhões de um pavimento, preço 42 milhões
entrada. Tratar Rue Evaristo da c| 50% financiacri, ou pela Cai*Veiga, 35, sl' 1 703, das 13 às xo. T/ator inclusive domince.
15h« Tel. 25-3691. Caleri. Creci 254.

JUNTO A PRAÇA SECA - Jacaré-
paguí - Vende-se 20 000 000, ca-
so vazia, 2 pavs., 3 qts., sala,
cozinha, banheiro social, varanda,
banheiro empregado, quintal. —
50% o vista, rest. combinor ou
troea-ie por ap. . Tijuca, corn 2
qts., etc. Trotor tel. CETEL .
92-1401.
PALACETE VAZIO - Vdo. em
centro terr. 3 600 m2 c/ 2 pov.vários dormiVórros e salões. P/gr.
família, casa saúde, colégio, club
otc. Ver Av. Geremário Dantas,
1 350, Freguesia. Trat. J. Mou-
rfeio Imóveis. R. Dias da Cruz,
155, 1/ 410 - Méier - Crecl
1017.

CASCADURA - Vendo casa defrente, em centro de terreno, va-zio, na Rua Felíclo, eom 40% deentrada. Tratar na Rua .CerqueiraDaltro rj. 408 - Tel. 29-9469.
CASCADURA - Vendo casa defrente, tipo ap.. enlrego vazia,c| 3 quartos, sola, garagom etc.
Com 40% de entrada. Rua Cer-
queira Daltro n. 574, ap. 101, de9 às 12 horas. Tol. 29-9469
CASCADURA - Vonde-se na Av.
Suburbana, 9 607, casa com ter-
reno. NCr$ 70 000. Tratar na R.
Bica n. 314|201, fundos, diária-
mente de 8 ás lOh.
CASCADURA - Vendo ótima ca-
so, vazia, pintado, sala 5 x 3,
1 qt„ 3 x 3, 1 c. 5 x 3,5, cop.,
coz., B„ jardim., assoalho 2 cã-
res. NCri 18 000 facilitados. R.
da Pedroira 198, c| 9. Não è vila.
Ver hoie d. 10 às 16 horas.
Segunda-feira — Tol. 47-3291.

MARECHAL HERMES - Vdo. 2
ops. 1) Marapondi 27, ap. 303.
(Chav. cj 304). Pço. 16 rnilhs. 2)
Saravatá 125, op. 101. (Chav. n.
137). 3 qts., sl., coz., banh,
(áreo 90 m2). Aceito Cx. cl si
nal - CRECI 813 - Tel. 52-1892.

V. INICIA AS OPERAÇÕES
DE SUA INDUSTRIA
PRATICAMENTE NO DIA
SEGUINTE AO DA COMPRA
DO LOCAL E DAS INSTALAÇÕES
QUE ESTAMOS VENDENDO

Boa oportunidade para quem dese.a fazer negócio lucrativo * excelente) Invés-
timento de capital.

Terreno, prédios e instalações industriai» (fáceis de converter, se e Interessa-
do preferir tipo de produção diferente da atual).

.1.50.0 m2.de área construída em lerreno de 4.800 m2, fr.nsformável em ..
12.000 m2. Projetos para construção de' mais" í.700 m2, com parte das fundaçõei c
pilares (até 4 m de altura) já prontos.

As instalações são compostas de amplo salão Industrial, tipo flalpão e ótimos
escritórios.

Força — Luz — Telefone» — Ar Condicionado.
Local: Duque de Caxia» — Estado do Rio (a 2.500 m da Via Dutra).
Preço Base: NCr$ 360.000,00;

Maiores detalhes com ,

CEMIL - COMÉRCIO ,E EMPREENDIMENTOS (CRECI 638)
Edifício Darke — Av. 13 de Maio, 23
18.° andar — conj. 1 825.

. Tels.: 52-3670 e 42-3721
Rio — GB. jp

MÉIER - Rua São Braz, 198.
Vendo ' ap. sl., 2 qts., banh.
comp., coz., dep. emp., área cj
tanque. 12 milhões,, sondo 6 à
vista, restante em 24 prest,
283 000. Tratar Dias da Cruz. 160,
ap. 301. Sr. Silva.
M-IER - Vende-se ap. n.° 205
da Rua Dona CJaudina, em pri
meira locação, com sala, iardim
de inverno, 2 quartos, banheiro,
cosinha e dependências compte-
tas de empregada. Duas entradas,
cl sinteco e elevador. Tratar no
ap. 103 ou pelo tel. 36-3022. Ao
lado do Shopping Center.

MADUREIRA - Vende-se casa,
sala, quarto, cozinha, área com
tanque; está vazia. Ver e tra-
tar Rua Moria José, 476, c. 1.
MéIÉR — Casa de luxo, ent.
vazio, altos e bxs„ 6 qts., 2

Is., 2 salões, 4 banhs. sociais
dep. empreg., gar., toda a óleo
laie Porquet. Infs. Org. Orlan-
do Monfredo. Barão Iguatemi, 86

Tel. 48-0804 - CRECI 82.
MEIER — Vendo caso por 10 ml.
Ihões, cj 10 m. de entr., resto

prazo, c| 2 qts., 2 salas, coz,,
banh.,t. etc. Rua Coração de
Maria 123, c| 1. Av. Almte. Bar-
roso, 90, s| 605. 15h30m às 17h
30m, 42.5435-22-2634. Creci 213
MEIER —- Rua Joaquim Méier 483
c| 1, vendo cosa centro de ter*
reno de laie com varanda, 2 quar*
tos, sala, banheiro completo etc.

PRAÇA SECA - Vende-se terre
no grande por NCrí 1 800 ou dá-
se como entrada num Volks
Tel. 92-0786.
PASSO um terreno c| 1 casa ds
2 qts., etc. em acabamento —
Ent. de NCrS 3 500,00 • prest.
de NCr$ 40,00 _ Est. Bandei-
rantes n. 3 480 cj 471 — Jaco-
repaguá.
RECREIO DOS BANDEIRANTES -
Vendo 3 lotes, areos 375 m2 —
428 tn2 e 657 m2, i vista palamelhor ofort» — Tel. 29-5575. -
SIMON
RECREIO DOS BANDEIRANTES -
QUADRA 45 - Lote 16 - Gleba
B — esquina 600 m2, pronto p|construir Cr» 3 500 000 - CrS
2 000 000 o vista, saldo 15 x
IOO — Pechincha mesmo, direto
com o proprietário — Tcl
49-0469 - OLIVEIRA.
TERRENO EM JACAREPAGUÁ' -
PARQUE DA CURICICA - Vende-

urgente — Chamar Paulo,
42-8030 r. 12, « portir de so-
gunda-feira.
VENDE-SE casa c| 2 quartos, sa-
Ia e cozinha, na Rua Teles n.°
77 c.7, Campinho, Jacarepaguá.— Tratar na Av. P. Vargas, 590,
• I. 1409,

CASCADURA - Av. Suburbana,
9 701 — Casa velha, terreno
6 x 25 m. CrS 11 OCO 000. Entro-
do Cr$ 5 000000. Saldo 40 x
150 000 ou Cr$ 13 COO 000. En-
trodo Cr$ 3 000000. Saldo 70
meses com o proprietário. Tel,
29-8989. Rua Columbia 153, op.
201.

MADUREIRA - Vendo sobrado
residencial c| qts. sala, con|„
coz., banh. etc. Preço 13 mi-
Ihões c| sinal 3 500 000, parcela
posterior de 2 miihões e 1 500.
Restante em presls. mensais de
20 000. Ruo Conselheiro Galvão
n.° 846, sobr. Tratar Av. Almi
rante Barroso, 90, 6.0, s| 605.
Iíh30m às 17h30m. 42-5435 i
22-2634. CRECI 213.

MÉIER - Rua José Bonifácio.
Vendemos aps.^com sala, 2 qunr-
tos e deoendências. Entrada 6
milhões. Saldo facilitado. Tratar
na SECIL com o Sr. Barreto —
Tels. 23-5000 e 23-0175 - CRECI
567.
MÉIER (Adjacências) - Vdo. op.
2 qls. e dep. — Facilito — Te-
mos outros e também casas —
Maiores detalhes 22-6917142-6748.
México, 4111203. CRECI 643.
MESQUITA — Casas prontas, va-
zias,' 2 quartos, sala, cozinha,
banh. e v. terrenos de 10x40 mu*
rados. Ruo Onix, 22-A — Dias.
MESQUITA - Vendo terreno 10x70
c| 2 casas de madeira, muito per-
to da condução. Cinco milhões
facilitados. Iel. 38-5464. R. Alice,
99.

MÉIER — Vende*se casa grandemuito bem conservada, com quin*tal e garagem. Base NCrí 60.000
facilitados. Rua Frei Fabiano, 336.
Tel. 29-2599.
MÉIER — Vende-se ap.
com sala, quarto sepa-
rado, cozinha, banhei-
ro, área de serviço c|
tanque e dep. de empre-
gada. Obra em início de
alvenaria. Ver na Rua
Padre lldefonso Penal-
ba, 203 - Tratar na NO-
BRE S. A. - Av. Rio
Branco, 131, 12.°, tel.
52-4153 - CRECI 707.
MEIER - Vendo op. térreo, de
frente, de sala, 2 qts. grandes,
iard. inverno, q. c. etc. — Rua
Garcia Redondo, 29, ap. 102 —
NCr$ 22 000,00 - Tratar R. To-
maz Coelho, 34, ap. 201 — Tiju.
ca — Sr. Coelho.

MEIER — At.n.i» - Vend.
motiva viagem 2 pr.d. vazios,
iunlo ou s.parado, lar. 14x72 —
Vor Rua Padre Andr. Moroire,
239 - M.i.r.
MÉIER - PRONTOS, VA*
ZIOS — Vendemos na
Rua Vasco da Gama,
356 (esq. da Av. Subur*
bana). Todos de frente.
Sala, 3 qts., coz., banh.,
dep. Aceito Caixa. Entr.
de Cr$ 5 milhões e sal-'
do financ. em 30 meses.
Ver n| local cj corretor,
até às 18 hs., e tratar
na DOMILAR - Av. R'o
Branco, 37, s| 40Í, tel.
23-2220 - CRECI J-241.

MEIER — Vendo cota chopin-cen-
ter, por CrS 400 000 — R. Dr
Manuel Cotrin, 1241102..

MÉIER — Vendo prédio moderno.
Rua BarSo de Santo Ângelo, 127;
c\ salão, saleta, 4 quartas, 4 va
randas, 2 banhs., copa-coz., ga'ragem, quintal. Cr$ 60 rnilhs. -
Av. Rio Branco, 18, Gr. 602 -
49-9649 e 23-5407.

DIAS DA CRUZ n. 335, esq. de
José Veríssimo — V. ót. ap.
vazio, pintura a óleo c| sala, 2
qts,, banh.. em côr, cozinha e
demais dep., garagem. ¦ Preço
NCr$, 22 000 com 50% em 24
meses — Tratar tels. 46-3211 e
23-9693 - VÁLTER MELAZZI

CRECI 174.
DONA ROMANA - Ap. sl., 3
qts., coz., banh., área, tanque
la. loc. pag. longo prazo45-3983 - CRECI 190.
ENGENHO NOVO - Res. 3
qts., 2 sls., e deps. Alugadas.
s| contr. Rua Bela Vista n. 73- 25 milhões 50% em 36 meses
fin. - 22-8390 - NELI MACHADO

CRECI 171.
ENCANTADO - Aps. novos p.IPASE E CAIXA - Vendo na
Ruo Cruz e Sousa n. 441, com
sl., 2 qts., dep. emp. Ver ho-
ie e tratar na Sen. Dantas n.
117 - gr. 241 - 22-9277. -
ARIDIO - CRECI 772.
ENCANTADO - Vende-se ó Rua
Xavier dos Pássaros, 42, duas ca-
sas c| qt., sala cada, uma esti
vozia. Ver por gentileza do inqui.
lino. Preço NCrS 18 mil. Entrada
NCr$ 6 mll. Tratar tel. 38-8061

José.

* 

MEIER - Vdo. casa 3 qls., sala,
etc. R. Castro Alves 158' cj 22.
Preço 26 milhões c/ 50% entr.
Tratar Lucidio Logo, 411. Tel
29-7056.
MEIER - Vendo 2 ótimos ops. do
sola, 2 quortos e dep. 15 e 16
milhões à vista. Vazio. Rua Gar-
cia Redondo, 137 ops. 211 e 208.
MADUREIRA - V. Valqueire, Rua
l, lote 1 799, quadra 43, lote-cl
12x35m, inf. c| Sr. Cláudio, Ruo
Luiz Beltrão, 64, ent. 1 milhão
saldo comb. Trt. Sr. Maceió —
23-0788.
MEIER - Cachambi - Vd. casa
c| saia 2 qts., coz., banh., área.
Rua Pedras Altas, 123, ent. 3
milhões, 150 mil mensais. Tra-
tor L. S. Fco, 26, s. 515 - Tel.
43-8100.

MADUREIRA - R. M. Edgar Ro-
mero. Vendo terr. de 10 x 45, c|
coso de 2 qts., sl., coz., bonh.,
etc. Tratar Av. Brás de Pina, 110,
Loja R - Penha - Tel. 304092- CRECI 787.
MEIER — No melhor ponto. Ven-
do op. c| 2 qts., solõo, 2 banhs.
etc. Ver R. Cap. Resende n. 408,
ap. 212. Entr. 2 500 ou Aero
Willys. Inf. Av. Rio Branco, 185,
sl. 602. Tel. 52-1922. CRECI n.
670.

MARECHAL HERMES - Terreno
pronto pra construir, com rua
asfaltada, água, luz, hospital etc.
Inf. em Mal. Hermes, R. Re-
gente Lima e Silva n. *550, no
Centro. Av. R?o Branco, 185, sl,
602. Tel. 52-1822. CRECI 670.

MEIER - Casa - R. Cap. Re-
zende — Vendo em construção.
Tel. 22-6783 - Crecl 844.
MEIER - Vendo ap, 101 do Rua
Joaquim Méier, 426. Vazio de
frente, 2 quartos, etc. Choves
com porteiro no op. 405. Trator
México, 158, sala 310, Dr. Vallo,
MARECHAL HERMES - Resid. -
Rua Aurilio Volparto n. 67, ler.
reno 10x50. Vende-se p| lt ml-
Ihões. Pronta «nlr. Ver hoi*. —
Tels. 31-2851 • 31-1621 IMOB.
LUIS BABO. CRECI 466.
MEIER - LINS - Vende-se cosa
nova em Rua Particular na Rua
Podro de Carvalho, 276, c| 21— Com 3 qts., gde. sala, gran-de cozinha, 3 banheiros, entrada
psra carro. Chaves na cosa 24, ou
pelo tel. 29-2205.

MADUREIRA - Aps. prontos ps-
ra entrega Imediata — Vende.
mos ótimos com salão, 2 quartos.'
banh. completo, cozinha, «rea c|
tanque, dependência p| emp...'— Ver ao lado do Shopping Cen-
ter Tem Tudo na Rua Maria Lo-
pes n. 276 - Sinal de 40% e
o restante em 3 enos a combi»
nar - PREDIAL COLISEU. ...-.,
22-4562 e 22-0306 - CRECI 44.,
OSVALDO CRUZ - Vende-se ter.
reno 10x24, Ruo Araraquora em,
ftente ao 54. ver e trotor no lo-
cal com Sr. leite oté 12 hs. ou
29-9576.
OSWALDO CRUZ - Vendo coso,
91, da Ruo Nascimento Gurgel,
ocupada sem contrato, facilit.
muito. Tralar México, 15B, Dra
Valle, «ala 310.

MARECHAL HERMES - Vendo mo-
dema casa c/ 3 qts., salão, dois
banhs., garagem, quintal, telefo*
ne etc. Ver R. Alexandre Gas-
parone n. 126. — Inf. Av. Rio
Branc., 185, sl. 602. Tel
52-1922. - CRECI 670.

MADUREIRA - Vendo ap. 2 qts.,
1 3., coz., bonheiro, 2 áreas.
Rua Carolina Machado, n. 154,
ap. 101, das 10 às 14 horas.
Financio. Troca por casa em Ja-
carepaguj.
MEIER — Vende-se casa cl óti-
mo terreno llx70m, à Rua Te-
nente Cosia, 187, c| 3 qls., sala,
coz., banh., 3 pe;as separadas,
próximo J. Méier. Acoita-se
oferta. Ver sábado • domingos
das 9 as 12 hs. Tel. 42-8906.
MOTIVO DE VIAGEM URGENTE
vendo 29 lotes muito barato.
Aceito carro como parte de pa*
gamento. Trat. R. Arquias Cordei-
ro, 316, Sala 501 - Méier.

MADUREIRA - Vende-se uma
qrande casa. Av. Min. Edgard
Romero, 351, c[ 13, o proprietário
S cômodos. Financiada.

MEIER - Casa da luxo, e| 4 qts.,
3 sls., 2 banheiros, estacionamen-
to poro outo. Preço 35 milhões, c|
13 de entr. e saldo a combinar.
Rua Capitão Rezende 386, caso 21

Tel. 49-2059.
MADUREIRA - Vonde-se ótima
casa c| 4 quartos, 2 salas e de-
mais depend. Tratar na Rua Jo-
sé Maurício n. 339, i[ 205 -
Tel. 30-9173 - Ponho - CRECI
545.

MÉIER - Casa de vila n.° VI,
com 2 quartos, sala e demais de-
pendências, à Rua 24 de Maio,
1.251, será vendida em leilão
iudici.il pelo Leiloeiro PAULO BRA
ME, terça-feira, 14 de março de
1967, às 16,00 horas, no locol.
Móis inf. tel. 31-0228.
MARECHAL HERMES - Casas e
terre. vila c/ 4 casas modernas,
cada uma, c/2 qls., si., banh.,
coz., gde. área * a frente terr.
10x18 p. construir muito mais —
NCrS 48.000 finones, Ouvidor, n.
183, s/ 303 - Tel. 43-5340.
MÉIER - Vende-se sp. 308, de
2 quartos, sala, cozinha, banheiro,
dependências de empreg., gara-
gem, na última laie. Rua Curpaití,
347, esquina de Magalhães Couto.
Ver com Sr. João, no locol. Tratar
com Sr. José - Til. 48-7248.

MEIER — Vendo ap. Ruo Coração
de Maria, 222 ap. 102, solo, 3
quartos, coz., bonh., área c|
tanque, aceito Caixa Econômica.
Tratar Av. Rio Branco, 18. or.
602. - 23-5407 e 23-2495.
MEIER — Sempr. o m.lhor n.go.cio. Vendemos aps. José Ortiz,6, esq. D. Claudina, junto • on-tes do 215. 1 talo, 1 quarto, de-mais dependências. Outros: dois
quartes, 1 solo, banhoiro, cozi
nha • dependências d. emprego
do. Vor . trator no local.

OSVALDO CRUZ - Magnífico,
lot» de terreno po". imediata.
Preço NCrS 3 HO, pequena si.
nal. Longo financ. »j juras. Ru*
Boquira, 56, d.fronle à iscai»
Estadual. Inf. na leni d» 9 àa
18 horat.
OLINDA - Vendo am frente -
estação, casas vazias mesmo, pa*
gue o sinol a mude-se emanhõ.i
Entrada 2 milhões e 100 mil men..
sais. Ver Rua Wenceslau Brás ru
162, Emanoel. CRECI 634.
OSVALDO CRUZ - Vende-sa case
c| terreno de 10 Jt 48 m, frent.
porá 2 ruas ou metade, na Ru.
Cardoso de Melo, 314. Trator pe.
la manhã 52-3354.
OSVALDO CRUZ - Vende-se uma'
coso com 2 qts., sl., cozinha, ba-
nheiro. Rua Cananéia 171, c| _

Domingo com o proprietário. *
OPORTUNIDADE - Por apenat
Cr$ 10 000 000 (dez milhões) se-
rão vendidos em leilão, dio 6-3-6.'
às 16 horos, no Travessa Car*
doso Quintão, 34, quatro casas.
em terreno de 11 x 50 metros,,
na Piedade.

MÉIER - Vende-se à Rua Adri-
ono, 132, o cosa I, constante deduas moradias. Ver no local. Tra-
lar: 22-3183.
MEIER - Ap. vazio - V.ndo ...Rua 24 d. Maio, junta i Estação,
com 2 quartos, solo, bonhtiro, co.
zinha • dependências d« empre*
gado. Preço: 32 000,00, 50% do
entrado e o rastont. pala Caixo
Econômico. Trolar eom Rocha na
Ru. do Ouiíando, 5», l.e, sala 7.
Ttl. 42-4480.

PIEDADE - Vendo 2 casas na Rua
Padre Nóbrega 228. Entrado 7
milhões. Vazia pode fazer ga-
ragem.
PIEDADE - Av. Suburbono — Ap.
térreo, cj 2 qls., sala, copa-coz./:
área, banh. completo, gás d.t
Light. Preço: 20 milhões, cl 8"
de entr. e prest. de 250. Tre-
tar Av. João Ribeiro 50, i| 406.-
PROPRIETÁRIOS - Subúrbios
Central-Leopo.dine. Compra-se p|
clientes, casas, vilas, aps., resi-
dências isoladas, ati M. Hermes*'
Penha. Tragam doets, — R. Sana-'
tório, 61, s| 204 - Tel. 29-8903
- R. Gonç. Dias, 89, sl 405 —
Tel. 52-3886 - CRECI 648.

it;

I I

..!.-.



4 - 5.» Caí., CtASSIFICADOS, Jornal do Brasil, domínio, 5, • iM*\ti, fr3-67
^^SS^S5K5è2SSS2!SasSíi2iS-v--:l"';i' ¦•-¦"•- ¦¦-¦-¦¦¦••¦'-.ác&f?Tíeòa«rrT?s*j:

PIEDADE - Terreno, vende-»
otimo, iunto «o 8B5 da Rua Pa.
dro Nóbrega. Tratar na Rüa Mal,
Joaquim Inácio 222 - Realengo.
PIEDADE - Casa - Vendo 3 dor.,
2 salas e dep. Rue Manuel Vlcto-
rino — Aceito financiamento de
Caixa com 2 milhões de sinal.
Telefone hoje 36-6325.
PIEDADE - Ap. (tipo caia), va.
zio. Vendo c| 2 qt!., sala, coz.,
banh., 2 áreas e 2 entradas. Faci-
litado t| juros. Rua Gonç.ilo Coe-
lho n. 54.
PIEDADE - Vende-se ap. nôv~o",
vazia, 2 quartos, sl., cozinha e
banheiro. Rua Bernardino de Cam-
pos, 67, ap. 304. Ver no local,
tratar segunda-feira. 52-2711.
QUINTINO - Vendo na Rua Gar-
cia Pires, 28, terreno medindo
11 x 54. 15 milhões financiados
- Tel. .48-5234 e 57-9973.
QUINTINO - Vendo casa com 2
salas, 2 quartos e demfiis depen-
dências. NCrS 12.000,00 i vista.
Ver à Rua Vital, 32, das 12 às
17, hs. Tralar à Rua Gomes Car-
neiro, 51, ap. 801, Ipanema.
QUINTINO - Vendo casa gran
de em Terreno de 11x60 — Rua
Goiás, 1062 - Tem entrada e
«brigo p/ carro;. Tel. 34-9763.
QUINTINO BOCAIÚVA - Vendo
2 casa por 10 000 000, terreno
c| duns frentes, tendo uma 2
quartos, sala, coz., elc. Outra cl
sala, quarlo, coz., elc, quintal
Fac. 50%. A combinar. Rua
Cupertino n.q 240, casa 5 (rua
particular). Ver e tratar na Av,
Almte. Barroso 90, 6.0, s| 605,
das 15h30m às 17h30m. Tels.:
42-5435 e 22-2434._CjtKj_213^_
REALENGO - V. 2 casas |urt"as,
pequenas. R, Vieira Âraú|o,! 2B4.
Preço das 2 iuntas Crí 9 milhões,
c| 4500 mll entr., resto em 3anos - Tel. 52-8379 - Av. R.Bco., 185, s| 507.

VENDE-SE apartamento vazio, Rua
Frei Fablano, n.° 592, 2 quartos
sal., cozinha, banheiro. Tratar pe.
Io tel. 37-1908 (domingo). Tel.
23-0364 segunda-feira — Av. Prss.
Vargas, 529, s/ 806. Sr. Waller.
VENDE-SE — Uma casa nova om
esquina, de 300 m2. Base NCr$
18 000 a combinar.'Ver e tratar
hoje com o prop. no locnl — Rua
Marquês de Sá, 267 - Bento Ri-
beiro — Aceito Caixas.

LEOPOLDINA
ATENÇAO - V. da Penha, |to.da Av. Braz de Pina. Vdo. 2
casas em terreno 10x34, 1 de 2
qts., il., coz., banh., outra de
qto. sl., eoz., banh. ent. 7000
p| 250. Trat. ho|e o dia todo.
Trav. Brandura, 516 — L. do
Bicão. CETEL 91_-0195 - Vila Uno.
ATENÇAO - V. da Penha. Vdo/
np. qto., tsl.; coz., banh. em
còr, varanda. Ent. 3 000 p| 115— Trat. hoje o dia todo. Trav,
Brandura, 516 — L. do Bicão.
CEIEL 91-0195. Vitalino.

HIGIENOPOLIS - Vendo-casa. c|
sala, 3 qts., coí., banh., area,
quintal — Cenlro de terreno, 15
mil à vista ou 20 mil financ.— Rua Fernandes Valdez n. 5
Tel. 52-1648 - CRECI 365.

REALENGO - Vendo otimo ter-
reno plano, legalizado, pndendoconstruir junto j Est. Int Ma-
galhães (Mallet). — Prejo' de
ocasião — Tratar na Rua Mal.
Antônio Faustino n.- 237 . Rea-
lengo — IAPI,
ROCHA ¦ — Vende-se casa vazia,
centro terreno, ótimo para ín-
dústria. General Belford -00 -
Tel. 37-1072. , .
ROCHA - Vende-se 2 prédios jçjbom terreno para garagem, Entre*
ga imediata. Rua Cons. Mairink,
373. Tratar c| Celestino - Tel
58-6986.

ATENÇAO - R. Mararl 39 -
Casa ampla, centro de terreno,
vende-se 18 000 — c| 5. entra-
da e prest. rest. 200., sem |u-ros. Brás de Pina — Av. Antenor
Navarro 99, sob. — Sr. Chaves

Tel. 30-7311.
ALTO NEGÓCIO - Av. Antenor
Navarro íiSó — Casa ampla, va*
zia, e outra ocupada, tudo por20 000 - C| 5 «ntrada, presta-
íões 300 mensais. Tralar no 99
sob. - Sr. Chaves - Tel. 30-7311.
AO LADO IAPI Penha - Vin-
demos lotes d» £«20, r. parti*cular 10x25. Av. Projetada -
10x25,50, 10 x 33, 12 x .25, -
12 x 25,50,- Rua A - urbanlia-
dot, planos, bam loialiiadol.
V.r eom Alcir — Rua A, 590 —
9 it 12. Trat. K. Uranos, 1055;
¦| 208 - Ramos - 30-5160 -
Anlônio - CRECI 564.

HIGIENOPOLIS - Temos
divs. aps. de 2 quartos,
sala, coz., demais de-
pend. e área c| tanque.
Ótimo local. Ver diária-
mente das 14/17 hs. à
Rua Açapuva, 138 c[
Corretor na Portar'a. Os
apartamentos estão
ocupados mas a deso-
cupação é feita pj nosso
Depto. Jurídico. — Tra-
tar na CEMIL à Av. 13
de Maio, 23, gr. 1825/6
- Tels.: 42-3721 e ...
52-3670 - CRECI 638

VIGÁRIO GERAL - Terreno rne-
dindo BxÂ0m2, 6tima locnlizbçSo
à vista ou -financiado. Tratar pelo tel. 30-0474.
VILA KOSMOS - Vende-so um
apartamento com 3 quortos, sala,
cozinha, banheiro. Av. Meriti, n."
149, ap. Tratar pelo tel. 37-1908
domingo. Tel. 23-6364 segunda,
feira — Av. Pres. Vargas, 529i|-806.TSr.' Walter. '
VILÀfDA PENHA"- Vdo. luxuoso
ap. térreo, cl garagem e terreno,
3 qts., salão, copa, coz., banh.
em côr, varanda. Ver na R. daInspiração, 236. Hoje o dia todo
e trat. Trav. Brandura, 516 — L,
doJBicão_j-^.^m___J/»a|ino;_

AUX. - RIO DOURO
ATENÇÃO DEL CASÍRHO - Ven-
de-se casa quarto, sala e depen-
dencifis no viaduto de Del Cfl3ti*lho. Rua Capitão Sampaio, n.°
37, ç|l, Tratar na Rua Hilário Ri-beiro, n.° 55, Praça da Bandeira.

HIGIENOPOLIS - Vendo ap. 2
quarlos, sala e coz., banheiro -
Vendo baralo, entrego vozio. Tra-
lar Av. dos Democráticos, 275,
ip. 303.
JARDIM AMÉRICA - Vendo
Casa e. apartamento com 2' qts.,sala, cozinha, e banheiro. Tralar
na Rua Plínio Barreto 261 — Sr.
Antônio.

ATENÇÃO - V. da Penha
Ved. 2 casas num aó terr. com

qts., lajei «nt. para corro,
quintal grande. Outra de 1 qt.va2ia. Tr. no local. Ver Trn-
vessj_ da Generosidade, 132. 30
iSlJSSSÍ: facilito gra n de pa rt e.
A1ENÇAO - J. América. VedT
terr. 10 x 25, na R. Charles
Bordo. L. 10, Quadra 24. Ent.
2 milhões ou rnenos. Tr. R, Plí-
nio de Oliveira, 103, 1.» and.
Penha.

JARDIM AMERICA - Vdo. casa
vazia, lage, 2 qts., sala, coz.,
banh., quintal e jardim, cond. a
porta. Sinal, 2 OCO 000, prest. de
150 OCO t| . |. Ver R. Pedro ,da
Veiga, lote 9. Trat. K. dos Ro-
meiro; 100,- sj 401 _ Sr. Simões.
JARDIM VISTA ALEGRE - VdS!
terreno |lo. da Av. Braz de Pi-
na, 10x30. Ent. 3 500 p| 100.
Trat. hoje o dia toefo. Trav.
Brandura, 516. L. do Bicão.
CETEL 91-0195. Vitalino.

AGOSTINHO PORTO - Vende-se
grande casa, com terreno de 14m2 por 30 m. à Ruj Cristo Re-
dentor, n,° 732, a melhor do
bairro ou troca-se por casa em
São Lourenço, M. Gerais. Tralar
pelo telefone 43-6645, Sr. Britto,

COCOTÁ - Vendo casa de altos
o baixos. Aceito permuta, casas,
apartamento, automóvel. BaseCrí 35 000000. Aceita Caixa. Te-lefone 38-3147 - Magalhães.
E3IRADA GALEÃO - Terreno 13i40, junto e depois do n.° 4195 mllhôes 5 visla c-.' a combi-
?Ür—Tel. 42-9233.
GOVERNADOR - V. 2 boas re-sid. no Tsui; ambas de 3 qts.2 salas etc. 45 e 50 mll c| umaCndves cj Guimarães — Estr.Dendê, 795 - Tel. 22-7913.
GOVERNADOR - V. ótima1 resid.
(J. Gyanab.); Living (35 m2), 3
qts. demais dep. em lerr. de
1400 m2, com piscina iniciada.
Ver e inf. c| Guimarães — Es-trada Dendê, 795 - Telefone:
22-7913.
GOVERNADOR - V. bons terrs.— Ruas Auvenia, Babaçu, Jaime
Perdigão e outras — Guimarães
ÉKS/lí Dendí< 7'5 - Telefone
22-7913.

ZUMBI — Vendo casa na Rua
Gaspar de Souja, 34-A, c| 2 qts.,e demais dep., quintal, jardim.Sinal de 8 milh. Ver no local.
Tratar _no Jel. 23-0459.
PAQUETÁ
PAQUETA - Vende-se ap. 2 qtí.etc. C, £c, írZC-. Aluga-se partet-rrea. Com. Laje, 93 — Chaves
fundos. Dr. Corrêa. - 28-0185.
Fncilila-se. •
PAQUETA' - Vendo ap. du-
plex p| melhor oferta - Adelai-
de Alambari n.° 135 — 226 —
Chaves na garagem. Tratar naRua Gomes Carneiro n. 124 —
303.
PAQUETA' - Casa e ap.
Vendo ou permuto. Aceito «p.como parte — Base de- Crí .50 000 000 - Tel. 58-8410;

APARTAMENTO átimo vendo ur-
gente 3, qls., 2 banh:. e. 5 mi-
lhões. Rua Ferreira Cantão, 4681
301. frenle ruo calçado. Final
ônibus 296. Irajá

GOVERNADOR - V. vários aps.
na R. Eut. Soledade ,472 dè sa-Ia, 2 qts., demais dep. Ver e'inf. cj Guimarães — Estr. Den-
dê, 793.

PAQUETA - Vdo. à Rua Tomás
Cerqueira, -no Parque São Roque,
uma área plana de 1 000 m2 •-
(20x50) - Tei. 23-3368 - CRECI
286.

ESTADO DO RIO

AVENIDA AUTOMÓVEL CLUBE7
2 329 - Praça Vicente de Carva-
ino, salão c/ 40 m2, 2 qts., coz.,
banh., depend. completas. Entra-
da: NCrí 4.000,00, saldo NCri
150,00 - Cx. Tel. 23-3053.
BELFORD ROXO - Vende-se caja
grande va2la, terreno orande. R
Souza n.« 43, NCri 5.000,00, sl-
nal NCri 2.000,00 e 100,00 oor
mês. Av. Rio Brenco, 156, s/706.

MARIA DA GRAÇA - Vdo. últi-
mos aps., 2 ots., sala, dep. emp.,
áreo, garagem. Aceita-se Caixa
R. Silva Rosa, 165. Tratar, .,22-9165.

RUA GETÚLIO, 193, ap. 402, c
sala, 2 bons quartos, coz.
banh., dep. empreg. Base 20 hjl;lhoes — Oulros det. seg.-feira.
Fone 36-0962.

¦RICARDO - última casa, teto
de lage, 2 qts., I tl. banhuiro,
cozinha, quintal, em, rua calçada,
junto a estação. Ver na Rua Al-
meida Vale 164, c| Pinheiro. Tra-
tar das 9 às 12 hs. Rua Álvaro
Alvim 21, s| 1 101 - Tel. 22-5521- CRECI 217.
RIACHUELO - R. 24 Maio, 484,
sob. Aluga-se 2 qts., 2 salas,
banh., coz., área, Junto a estação,
comércio e condução. Ver no lo-
cal. Tratar tel.» 29-5603. Fiador
firma comercial ou depósito ou
proprietário de vários Imóveis.
£ amplo.

ALÔ CENTRO - P. do Carrr^T
Casa vazia, de laie em centro
de grande terreno. 3 qts., sala,
depend. Vendo: 17 000 à visla.
Estuda-se proposta financiada. —
Ver Avenida Brás. de Pina, 1 091.
Tralar R. Plínio Oliveira, 103,
1.° andar — Penha.
ATENÇÃO - V. dTPenhT—^Vdõ'
luxuoso caso, 3 qls., salão, cope,coz., banh., varanda, garagem. —
Ent. 12 000, p. 300. frat. hoje o
dia todo - Trav. Brandur3, 516

IS do Bicão - CETEL 91-0195 -
Vitalino.
AVENIDA BRASIL - Ramos
Vendo terráno de esquina, d 14m. de testado, 20 m. de fundos.
Aceilo ofertas. Tratar Av. Brás dePina, 110, loja R - Penha - Tel.
30-4092 - CRECI 787.

RUA ALAN KARDEK, 27-3
aps., 2 qts., 1 sala, coz., banh.
Preço 160 milhões. 60 o vista,
restante em 5 anos. Ver no lo-
cal, tratar c| Machado. Av. 28
de Setembro, 345. Tel. 58-0522.
RI.ACHUELO - Vendo casa R. Ali-
ce Figueiredo 48, 6 àlf.J 7 qti.,
preço 45 milh. 50% à visla. Res.
to 40 me3es, Tel. 52-7977. Das
13 às 14 hs. Dr. Alfredo.
SAMPAIO - Proprietário vende
casa vazia na Rua 24 de Maio.
Tratar na Rua Antunes Garcia 35
ap. 2..Tel.: 29-48B1.
SÃO FRANCISCO XAVIER - Pré-
dio, h Rua Figueira, 215, esquina
da Rua Frei Pinto, será vendido
em leilão judicial do Leiloeiro Ar-
lindo, quinta-feira, 16 do março
de 1967, òs 16,00 horas, no lo-cal. Mais inf. tel. 52-3745.

A RUA FILOMENO NUNES -
Olaria —• Vendo ou alugo .ap.,
sl., 2 qls., garagem, elev., sl. defestas. Aceito Caixa. NCrí 16 000à vista ou NCrí 19 000 fin. c|NCrí 8 000 ent., taldo 3 anos.
Tel. 30-6029 - Sr. Domingos.
AfÊNÇAO - Viste Alegra. V.n-
dam.» apt. novos • vatio», com

qts., tala, «oi., banh. Entr. Cri
700 mll, prest. 170 mil t|j. -

Tralar na Av. Brás d. Pina, 9í,
loja (larga da P.nha). T.l.fone:
30-5489 - CRECI 232.

MILITAR transferido vende linda
casa em centro de g| terreno, c|
3 qts., sl., copa., var. 2 banhs.
Aceita pequeno ap. parte da ent.
Ver e tratar na R. Arquimedes
.Memória, 297. Vila Jardim da Pe-
nha, c| o próprio.
OLARIA - Vendo ap. vazio, fren-
te, 2 sls., 2 qts., banh., coz.,
compl. Leopoldina Rego, 228, ap.
102.
OLARIA - Estrada Engenho da
Pedra n. 622 — Vendo casa em
t/rreno de. 8 x 35, com NCr$
8 000,00 - Entrada e o saldo
a combinar como aluguel. Ver
Hoje _no local.
PÈNHÃ - Apartamentos cj~2 qls,,sala, coí., banh., irea cl tanque.
Vende-s. na Rua B.llsário Pana— Praça 18 milhões, «ntrada da
4 500 mil, prest. 150 mil a[|.
Tratar na Av. Brás d. Pina n. 96,
laja — largo da Penha. — Tel,:
30-5489 - CRECI 232.

SAMPAIO — Vendem-se casas c/sinal de NCr$ 2 000,00 e 100 000
por mês. Av. Rio Branco, 156,a/706.
SULACAP — Casa noviss., terr.
«sq. 15x20, c/ 2 qts., sl., dems.
deps., vazia. NCri 16000, 50%facihts. • financ. em 3 anos -
Ouvidor, 183-1. 303 - Telefone
43-5340. . ¦
SENADOR CAGARA - Vtndo 2'Tí,?0!;. .' f"n"i. M« Ubatan

,c| 20x45 ao lado: ii. 239 e vala,outro ho» .fundos, frentes O. Pai-va 21,50 x 50 - 5 milhões |unto». Informações lei. 39-1889.•SULACAP - Casa vazia, 3 qts.,12 x 50. entrada 6 milhões. Acei-
to Caixa como «inal. Rua Boca-
nera, 276.

ATENÇAO - V. Penha - Apar-tamentos qual* prontos - Ent.
facilitada • prestações, apít as
chav.» coma alugu.l - Var Rua
Eng. Augusta B.rneethi, 109 -
Esta Rua 6 * 3.' transv. da RuaEng, Francisco Mola, to lada daEscala Grécia, l. Bitãa - Tratar
R. Romeiros, M5 - 1.» andar. -
Tel. 3D-1548 • 30-3(23.
AVENIDA BRAS DE PINA 582~^
Vendo, casa altos • baixos, es-
quina — 300 rn2 — Entrada car-
ro, Iardim, quintal. Dia» úteis ió
a noite. Domingo dia todo.

NÚCLEO da Penha. Ved. casa
de laje c| 2 qts. etc, laje, quin-tal. Ent. 4 milhões ou menos.
Ver R. Ferreira Chaves, 699. Se-
guir caminho do Saco, Tr. R.
Plínio de Oliveira, 103, l.o and.
Penha.

COMPRO urgenle casa grande c|
quintal, Glória a Botafogo. Pago
a vista. Décio Leal — 22-888J.
(2.a.feira).
COELHO NETO - Vendem-se 2
casas de sala, 1 qt., área de serv.
e quintal. Ver Av. Automóvel
Club, 3 704 — Tratar pelo telefo.
ne 30-0474.
BAIRRO V. ALEGRE - Vendo ca-
sa c|, 2 qts., sala e dep. a ap.
mesmo terreno cj qto., sala e dep.
NCrí 9 500,00 de entr. e NCrí
300 em 36 meses. Est. Água Gran-
de, 1202. Rua Seis, casa 103 -
Irajá.

GOVERNADOR - Vd. ap. e terr.Ap. R. Chapot Prevost, 3 qts.etc, vazio, 26 milh., fin. Outro
Estr. da Porleiro, 15 milh., c[
entr., 2 qts., tem ínquil. Terr, na
na Rua Chapot Prevost, 22x25,
lodo'n. 141. Tel.i 52-0998.

NITERÓI - Ap. vende-se, kits
coniugado, vozio, Cr{ 5 000 000.
Entrada de 1 500 000, restante acombinar. Trator Amaral Peixolo,
337, ap. 112,

GOVERNADOR - Jardim Guõní
bara. Rua Qulrlno dos Santos, 309

Vendo edif. com 3 grandesaps. 36 mil. tudo fac. - Tel.
5B-0333.
GOVERNADOR - Jardim Carioca- Vepdo terr. 36 x 25. Rua Ca-
tuji, de frente ao 23, quase esq.
Est. do Dendê. 15 mlll fac. -
Tel. 58-0333.

NITERÓI

NITERÓI - ólima oportunidade
Vende-se excel. casa c| 2 sala-!,4 qls., 2 banhs., dep. empreg.
Entrega-se vazia. Ver na Rua Prof.Lara Villelo, 111, cl 2. - Tratar"ALIANÇA IMÓVEIS" - Pça PioX. 99, 3° and. - Tel. 23-5911 Lj
CRECI 16.

TERESÓPOLIS - Terreno
próprio para incorpora
ção de edifício em TE
RESÓPOLIS, vendo com
proj. aprovado para 20
apartamentos na RUA
ALBERTO TORRES, 110.
Preço Cr$ 18 milhões
facilitados. — Tel.: Rio
32-5353- CRECI 442.
CAXIAS-N. IGUAÇU
NILÓPOLIS

¦Ò- IMÓVEIS - COMPRA E VENDA

NOVA IGUAÇU - Heliópoiis
Vende-se lerreno 24x75. Plano
frenle -uma praça, _49-5794.
NOVA IGUAÇU - Vãndí~'dõi!
terr.nos 12 x 30 cada - Jardim
Boa Esperança. Rua Eucalipto
latet 15 a 16. Aceita cfo.-la -,
Tel. 25-9593 - BERN.ARDO..
TROCA-SE - Casa com tertM
agua e luz. Por carro eje praca ou
vendo. Bairro Nova Iguaçu. Posse- Tcl 29-9128, GB, com Sr. João
Antunes.
VENDE-SE uma casa com 2 qts.,1 sala, 1 coz., banheiro, varap-
da^ e quintal. Rua Triunfo, 672.
Bairro Califórnia. Tratar aomen-
atno3 Domingos.

para
alugar no Centro

Necessitamos, no centro ban-
cirio, alugar área com 1 200
a 1 500 metros quadrados e
Incluindo, de preferência, loja.
Negócio direto. Propostas, sob
slsilo, para o n. 28 553,
portaria dêste Jornal. ¦

VENDO lote 10x38, 2 frentes 7,5milhões, 50% sinal, o resto a
combinar. Parque Duque "Caxias".
Tratar Rua Visconde de Itamarati,
Pj£_3j,_ap, 401. Maracanã, GB.

GOVERNADOR - J..GUANa"BA
RA — Vende-se ap. vazio com
ou sem móveis, garagem, na R.
Ucé n. 107 (antigo n. 5), ap.
105 — Ver domingo. Tel. .28-1383 ou 49-6347.

DEL CASTILHO - Vdmos. última
palavra em palacete, pl gente de
bom gosto, na Trav. Malafaia n.
61 - Trat. R. lúcfdlo Lago, 138,
s|6 - Tel. 49-9907 - Moreira &
Brandão.
DEL_ CASTILLO - Vendo casa e
galpão com frente para Av. Au-
lomóvel Club, 171 e uma casa
Rua Capitão Resende, 104, tudo
por Cr$ 50 milhõm s prazo. —
Tratar Av. Rio Branco, 18 or
602. - Tel. 23-5407.
INHAUAAA - Vendo lotes Rua
Canitar cl 200 rn2. Milton ou Ar-
mando. CRECI 199. Tel. 42-6617.
IRAJA - Vendo ap. da frente;
lárreo, c| 2 qts., área, jardim,etc. Cr$ 4 000 de entr. saldo
Cr$ 150. Tralar Av. Brís de
Pina, 110. loja R. Penha. Tel.
30-4092 Cr. 787.

PENHA - Prédio de altos e bai
xos. Vende-se em frente est*.
ção. Rua Nicarágua, 346.
PRAÇA DO CARMO a Bonsuces
so. Vdo. casa de qto., sl., coz.
banh., quintal. Ent. 3 500 p|150. ,Traf. hoie o dia todo. -
Trav. Brandura, 516. I. do BI
cão. CETEL - 91-0195. Vila-
lino.
RAMOS - Adjacências - Vdo
residência 2 qts., sl. etc.
Entr. e pagto. facilitado — Te*
mos outras e nps. — Infs. .,
22-6917 - 42-6748 - CRECI n.
643 - México n. 41-1 203.

AVENIDA BRASIL - Terreno ven-
^j-,£i.2 000 m2 esquina. Tralar
28-6975 e 28-7573 c| Carmelo.

PENHA - Bairro Dourado — Ven-
do ótimo ap. c| 2 qts., sala, coz.,
banh., frente terreno. Entrego va-
zio cj enl. 7 milhõe», salda a com-
binar - Tel. 30-9173 - CRKI
545.

IRAJA — Vdo. residência em Ter.
10x25, c| igua, luz. Rua Cal-
cada. Ver à Rua Ana CSmara,
n.° 140, perlo da estr. do co-
leglo^ Enlr. 3 500 pt. 120 mil,

GOVERNADOR - FRECÜESIA -
Terreno com 13,50 x 30 c| peq.casa de qto., al., coz., banh.
ígua e lot. Rua Jarinu n. 216
entrada Rua Magno Martins. -
Preço CrS 9 000 c/' 50%, ro».lo em 20 meses.
ILHA DO GOVERNADOR - Ven-
do lerreno 9x14, passo contrato
de compra pelo preço li pagoCr$ 1 600. Restante c| a fir-
ma. Estrada do Galeão, 2 424,
lote 10. Em frenle a Portu-
guêsa. Tratar c| Nilson. Tel.
22-1964.

IRAJA - Vdo. casa, 2 qt»., sl.,¦coa., banh. em ru& calçada,
preço à vlsta. 7 000. Trat. ho|e
o die todo. Trav. Brandura, 516,
L. do Bicão. CETEL 91-0195.
Vitalino.
IRAJÃ - 7ãrdim~Vi"sla Ãlègrê,
Vendo ap. térreo, c| 2 qts. e de.
mais dep., varanda, ent. p| carro,
ludo amplo. Sinal 8 milh. Tratar
tel. 23-0459 e 23-5340
IRAJÁ — Vdo. ótima casa, 3 qts.,salão, copa, coz., banh., varanda,
sancaa e florões, c| terreno. Ent.8 000, p. 200. Trat. hoje o diatodo - Trav. Brandura, 516 — l
do Bicão - CETEL 91-0)95 - Vi.ifllino.

BRAS 0E PINA - Aps. novos p,IPASE # Caixa - Vendo na R.Canta n. 7, c| al., 2 qls. «
dep. Ver hoiee trator Senador
Dantas n. 117- g| 241 - Tel22-9277 - ARIDIO - CRECI n

SÃO FRANCISCO XAVIER - Ven-
do ep. duplex, l.o pav. Sala, 2
quartos; coz., banh. «m mirmore.
2.o pavimento: grande salão, érea
total 110 m2. Preço: Cri 25 000
à visla. Aceito C. E. com sinal
de CrV 6 000. Tratar 28-9154 ~
Santos, das 9 àt 17 horas.
SaO CRISTOVaO - Vende-se os
aps. 203, 209 e 211 da Rua Se-
nador Alencar, n.o 19, de 2 quar-tos, sala e dependências comple-
tas. Ver e tratar na loja, com oSr. Hugo.
TODOS OS SANTOS - Vdo.-se
ap. novo, frente, 1.» loc, 3 qts.,etc. na .Rua São Bris., Somente
NCrí 7 000 ent. - Trat. R. lu-
íldiS,„!;ÍB0' .138' «I6 - Telefone:
49-9907 - Moreira & Brandão.

BONSUCESSO - Av. Brasil, 6 897
ap. 401 de frente, vazio, 2 qls.,sl„ dep. 17 000 em 3 anos. Ver
das 8 òs 10 - Tratar 58-4176
Miguel. Creci 440.

TERRENO - Vde.-se lindo 11 x
60. no Meier p| NCr$ 20 000 -
Trat. R. Lucidio Lago, 138, s| 6.Tel. 49-9907 - Moreiri & Bran-
dão.
TERRENO — Vende-se um, AguaSanta — Tratar - Rua Silvana n.117 - Tel. 49-3934.

BONSgCESSO - Vende-se uma
casa 2 andares, com 2 salas; 2
quartos,. 2 cozinhas, 2 banheiros.
Preço à vista NCrS 3 500,00. -
Rua Monsenhor Brito n.o. 7. EstaRua fica por traz do IAPETC -
Tratar no local.

TODOS OS SANTOS - Vende-se
apartamento de 3 quartos, sala
e dependências — Rua S. Bris,
68, bloco 1, ap. 404 — Entra-
da a combinar e o restante na
forma do contrato com a Coope-
rativa Habitacional. ! Telefona ,.30-9508 -., Enemésio.
TODOS OS SANTOS - Vende-se
ap. vazio, .dois qts., salão, va-
randa dep. Tratar prop. Getúlio
61 ap. 101.
SAO FRANCISCO XAVIER - R.
Licínio Cardoso, 305. Vende-se c|
5 deps., varanda, sl., 2 qls,, coz-,
irea de serviço. Inf. tel. 57-2490.
TERRENO - Vende-se na R. Dl.
nfslo Fernandes, próximo da Cha-
vè de Ouro, com projeto aprova-
do de edifício apartamentos, po*dendo construir Imediatamente.
«Stlmo local. Tratar cj proprlété-
rio Av. Rio Branco, 106, i| 1 109- Tel. 32-7655.
TERRENO — Vendo - Jardim
JNôvo - Realengo — Rua 15, Lote
19 - 9,7 x 25 nt. - Facilitado -
Tel. 26-8017.

BONSUCESSO - Vende-sa casa
2 quartos, sala, copa, coz., ba-
nheiro, qto. emp. Preço NCrS
23 000 c].NCr$ 8 OCO entrada.

Ver na Rua Olga n. 118, cl6 - Tratar tel. 34-4468.
BONSUCESSO - Vendo ótimo
ap. cl 2 quarlos, sala, copa -
dep. de empregada — 2 gran-des áreas - Rua Olga n. 15]—.. ap. 103 — Aceito financia-
mento ou financio 50%
«ONSUCESSO - Vendo aparta-mento, 2 qls., tl., quo., coz.,írea, banheiro azulejo até teto,
ígua quente banh. e coz., todo
pintado a base de (látex) - Av.Teixeira de Castro, 51, ap. 206
lcl o proprietirio).

PENHA - Terreno 10 x 26 - Ven
de-se na Rua Dr. Gaudie-Ley, esq.
Rua Cají. Tratar no tel. 30-1129— Jorge Munlí.
PENHA CIRCULAR - Vendo mag
nifleos aps. de salão e 3 quartos,todos de frente. Preço Cr$ ....
20 000 000- c| • 1 500 000 de entra,
da e o restante pela Caixa paraos interessados 'que .tenham de-
pósitos antigos. Tratar diretamen*
te na Rua Alcindo Guanabara, 24,
sala Ó10, onde temos plantasdetalhes. Tel. 32-1483.
PARQUE Colúmbia. Ved. lerr.
na R. 8, L. 9. Ent. 1 500 ou
menos. Tr. R. Plínio de Oliveira
n. 103, l.o and. Penha.
PENHA CIRCULAR - Vende-se
lerreno de 8 x 32 m, com um
barracão, na Travesso Cacilda Ro*
drlgues, 193. Tratar no 194 —
Sr. Antônio.
PENHA - Vende-se terreno de
12x50 com 3 casas, doze milhões

Rua Taperoi, 395.
PENHA - Cenlro - Vendo ap.
vazio, térreo, de qt., aala, coz.,
banh., irea, etc. Cr$ 5 000 de
entr., saldo 150. Tratar Av. Brís
de Pina, 110, loja R - Penha.
Tel. 304092,

MARIA DA GRAÇA - Vdo. ap.
de frente, c/ sl., qt„ cor., banh.
e boa irea. Sico a gia ds Light- Entr, vazio, entr. 3 500 è pres?.150 ti' juros. R. Murilo, 60/202.
MARIA DA GRAÇA - Vende-se
ips. 101, 102 e 201 do Edifício
silo na Rua Prof. Bóscoli, 38,com 2 quarlos, saal e dependèn-
cias. Tratar pelo» tels,: 52-9059
e 52-9403,- .

ILHA GOVERNADOR - Vendo
um ótimo terreno frente 3 praia.Trot. na Trav. Ouvidor, 9 — 4.0and., com Sr. Antônio Araújo.
JeJ^_22:8i7L_ÇREÇI_1047_GB.
ÍLHA DÓ GOVERNADOR - Ven-de-se resid. 3 quartos, sala, coz.,bann., garegem, dependências.
Centro terreno. Tel. 58-5797.
ILHA DO GOVERNADOR.?^-Veiv
do umn excelente casa com va-randa frontal, salão, três quar.tos, cozlnha-copa, amplo banhei-
ro social e dep. completas de em-
pregada. Quintal e garagem, im-
do_ que sobre o garagem temmais dois quartos. Ver hoje naKua Manuel Pereira da Costa, 187Bairro Taui próx. Praia das Ro-sas. Durante a semana informa-
Ções pelo tel.: 43-9769 com SrAnacleto.

NITERÓI - Vdo. casa 3 qts., se-
leia e sala, 3 400 de enlrada. Ver
Rua Dr. Mério Viana 409-A. Ver
hoje das 12 às 15 hs.
NITERÓI - Alameda Baa Ventu-
ra - Ap. vaiio, da 2 qts., sl„
dap. empr., ate. Vanda i praia,
pl 16 milhões. Tel. 31-2851.
IMOB. IUIS BABO. CRECI 466
PONTA NEGRA PRAIA E. R.
Vendo casa 2 qts., dep., vazia. Tr.
7 de Setembro, 88, s/ 702, Tel/
22-5507 e 32-4941 - C/70 - Léa
Reis.
PRAIA DE ITAIPUAÇÚ,. vendem-
se 350 lotes (todo ou parte), e
podem ser pagos em SQ meses.
Trat. Trav. Ouvidor,-9, 4.° and.
Sr._Antonio_Araú|o._Creci 1 047.

PETRÓP. - CORREIAS -
ITAIPAVA

ILHA DO GOVERNADOR - Ven-de-se ou troca-se por ap. ou casa,na zona da leopoldina, terrenocom 550 m2, com duas frentes.Iratar c| Moreira — Tels.: 48-6025
e 2B-9322.

ILHA DO GOVERNADOR - pPITANGUEIRAS - Vendo grandecasa c| 141 m2 - la. locação- Tralar 45-8344 - 43-4362.
ILHA DO GOVERNADOR - Ter-
reno vdo. 12 x 44. F. p/ 2 ruai.
Ver na Rua Porto Seguro depois
do n.° 200 - Infs.: 23-6314
Pagto. em. 3 onos.

CASA C/PISCINA - Vando ou
.troco, c| 4 qts.,. 2 banhs., gar.,
Iard., anexo, cwa p| emp., gr.irea. Rua A, n. 844-B - B.
Castrloto — Bingen — Telefone
46-4698 - CRECI 534.

MANGARATIBA -
ANGRA DOS REIS
A NCRS 100,00 p| mês, NCr$ ..
2 000,00 de enlrada. vdo. ótimo
terr. p| sitio c| frente p| praiaem Muriqui (140x20). Inf. tel.:
32-5B55. CRECI 743 (Gcdói)52-1512.
ITAGUAÍ — Vendo casa perto da
estação, frente p| E.F.C.B., sa-
Ia, quarlo, coz., e banh., va-
randa, laja a taqueada. CrS 5
milhões, sem entrada, prazo
combinar. 25-5407. Av. Rh
Branco, 18, gr. 602 - 23-2495
MURIQUI - Vende-se ótima casa,
centro terreno, 3 quartos, sala 2
banheiros e um apartamento nos
fundos — Rua 11 de Junho, 7. -
Ver e tratar com Sr. Moutinho —
Rua 3 de Maio, 189 ou no Rio
38-4630.
MURIQUI - Vendo lotes a 200
metros da praia à Cr$ 2 milhões
e casas desde CrS 5 milhões i
combinar, esc. ¦ Praça João Bon
dim, 32 loja 1, Rio 23-5407.

Andar vendo
NA AV. RIO BRANCO

Em 1.° locação, c/ 16 sa-
las 570 m2. Ver na Av. Rio
Branco, 37, 17.° Pavto. Inf.
c| os Srs. Lacerda ou Aloísio.
Tel. 42-1838. CRECI. 1 026.

E

Vendemos edifício sito à Av. W-3,
Setor Comercial Sul, Quadra 502, Bloco C
— lojas 9, 10 e 11, com 15 metros por
40 com porão e sobreloja, 6 escritórios do-
tados de WC, no 1.° andar,- 2 amplos apar-
tamentos no 2.° andar; Grande'depósito e
sobrado na Av. W-2, com ligação para as
lojas 9, 10 e 11, na W-3.

Tratar no Rio, com Sr. Nelson Reis,
tel. 28-7054.

CORRfAS - Terrenos Castelo S"üd
Manoel, vendo cl gua, luz. Tr.
7 de Setembro, 88, 1/ 702. Tel/
22-5507 e 32-4941 - C/67,
José Sanlos.
FAZENDA Inglesa, Estr. do Con-
torno. Km 54, cesna vazias, sala,
quarto separado, coz., banh., al-venaria, luz, água, csaôto, terre-
no, nascente, cachoeira, base 5.
milhões, c| parte financiada, tra-tar inclusive domingo. Tel.
25-3691. Caleri. Creci 254.
ITAIPAVA - Ap.. de sala e quar-to conjugados, tcdo mobiliado,
acomodando confortàvelmente 6
pessoas, c| geladeira, cortinas esinteco. Defronte ao Itaipava Tê-nis Clube, c| piscina, sauna, vôlei
elc. Título de sócio proprietirio.Aceito carro como parle do pa-gamento. 28-5368, na 2a.-felra.
Vendo urgente.

RAMAL DE MANGARATIBA - Ibi
cul — Vendo casa do luxo,
em frente a praia, c| rampa t
garagem de borco, com 2 pavi-menlos. Av. Rio Branco, 18, Gr.
602_z-_23-54_07_e_23-2495i_
RAMAL MÀNGARAflBÀ -' Domin
gos vende e compra cnsns e lotei,
Esc. Muriqui: Praça João Bondim,
32, Loja Um. Rio: Av. Rio Branco,
18, Gr. 602 - 23-5407.

LOJAS
CENTRO

PETROPOLIS_ - Vende-se mag-
nífic3 Residência, construção de
primeiríssima qualidade com 1000
ni2 e mais 10.000 m2 de jardins.Com 2 extensos salões, varanda, 31-1014 e 31-0244 —
18 quartos e II banheiros mais

CENTRO - Av. Passos,
115 esquina Mal. Floria-
no — Vendemos ótima
sobreloja, de frente, de
esquina, com 77 m2. —
Entrega imediata. Tratar
com Beton-Engenharia
—• Rua do Carmo, 6 —
Gr. 702/5. - Tels. ,..

ILHA DO GOVERNADOR . Vem
de-se case c| 3 quartos, 2 sa-
Ias, 2 banheiros, copa-cozinha e
quintal, abrigo p| carro, na R.Fernandes da Fonseca n. 174, cl9 — Preço 40 milhões com 50%
d» entrada, restante em 3 anos.

PILARES - Vdo. ap. fte. - Av.'Sub., 2 qts.,' copa, b. cor luxo,
garagem p. para consultório. Vdo.
barato. Motivo retomada — Tel.
49-6680.
PILARES - Vende-se um terreno
situado na Rua Assis Vasconce-
los, 1,31 e medindo 12,40 m defrente por 11,00 m de fundos e45,00 m de extensão. Tratar do-mingo das 9 às 12 horas, no lo-
cal tom o proprietário.

BONSUCESSO - Quatro aparta,
mentos nos ns. 101, 102, 201 e202, .a Rua da Regeneração, 936
e dois apartamentos de ns, 101e 102, è Rua da Reqeneração,
942, todos com sala, 2 quartos,corredor, cozinha, banheiro com-
pleto e érea com tanque, sendo
que os do 2.° andar, têm va-
randa. Autorizado pelo Dr. Juiz
á0...!2-!l.Var» Cível; o Leiloeiro
PAULO BRAME venderí em leilão
iudicial, terça-feira, 28 de março
de 1967, às 16,00 horas, no lo-cal. Mais Inf; tel. 31-0228.
BONSUCESSO - Vdo. na Av. Tel-xeira de Castro, próx. Av.. Brasil,
casa c| terr. 16 x 15, com água,
luz e força, ¦ na Rua Siriema n°14. Ent. 20 milhões. Ver domin-
go, das 14 às 17h
BRAS DE PINA - Vendo terreno
na' Rua Orlcá, lunfo ao n° 1 235.Mede 12 x 35. Av. Rio Branco,
18, Gr 602 - Tels.: 23-5407 e23-2495.

VENDE-SE um ap., de sala, dois
quartos « dep. de «mp. com Per.
sianat e Sinteco na Rua Cuper-
tino 410, ap. 201. Junto à Ave-
nida Suburbana (Cascadura).
VENDE-SE ou troca-se por «p.,
easa em centro' de terreno, com
garagem. Rúa João . Pinheiro n,
502, c. 2. - IPedade. Tel
"49-3915.
VENDE-SE aps. alugados cem con-
trato, 2 quartos, sala e demais
dependências. Rua SSo Camilo.
56, Penha. Ver com o Sr. José
Porteiro, Mais Informações pelostels. comerciais:' 57-2359 • .,
37-8877.
VENDE-SE casa 2 quartos, aa,,,,
varanda á Rua Carolina' Santos,
53, c| X —¦ Só poderá ser vista
no horário de 1.2 às 16 horas.
VENDE-SE, na Rua tonselheiro
Jobim, £64, um ap. de sala, 2
quartos, cozinha e banheiro. Edi-
fício 2 pavimentos, a ver o dia
todo ou pelo tel. 29-3904. - Es-
tevês.
VENDE-SE em lerreno de 10x50,
casa de frente, com 3 meios-
iguas nos fundos. Ver â Rua
Amália, .151. Piedade. Tralar Av.
Suburbana, n. 8018, Piedade.
VENDE-SE terreno Senador Cama-
rí c| T barraco e 1 cômodo, ti-

Íolo 
14x40, preço 2 500 ou a com-

tinar, tem água. Tratar R, Capí<
tão Pires, 12 — Bento Ribeiro.

BRAS DE PINA - Casa nova, mo-'
derna, «ntr. gar., salões, 2 var.,
3 qls., dep. serv. « de emp.,
quintal. 15 000 ent. '5 anos fl-
nanciados. Á vista a combinar.
Piriá, 78.
CAIA OS LUXO, vaiia, c| 2 qts.,•ala, copa-coz., «om 1 mi, ba.nh.lro em c6r .lc. Vende-sa na
Rua Conselheiro Meireles. Preço
22 milhões. Enlr. t milhões, prest.250 mll, tr j. Tratar no Jardim
América - Rua Jornalista Geraldo
Rotha, Í05 - T.ls.: 91-335$ •30-5489 - CRECI 232.

RAMOS - Cesa de laje, c| 2 qts.,sl., copa, coí,, banh., etc, terr.
de 14 m de frente. Entr. vezia
(próprio). Com 8 000 de entr.,
saldo 250. Tratar Av. Brás de
Pina, 110, lo|a R - Penha
Tel. 30-4092 -' CRECI 787.
RAMOS — Vendo grande casa va-
zia, na Rua Paranhos, com 40%
de entrada. Tratar na Rua Cer-
queira. Daltro n. 408. - Telefo-
ne_29-9469._
RÃMÒS - V.nd.-s.""- M«Thõ"r
ponta comercial', defront* ao
Cine Miui, duas residências
grandes. Preso CrS .70 000 000 à
vista. Negado direto com o pro-
prietário, R. Euclides Faria r *
34.

PILARES — Vende-so um aparta
mento na Rua Çasemiro de Abreu,
67, ap. 202, com 2 quartos, sala,
banheiro completo e terraço —
Ver no local das 8 às 12 horas

TERRENO - Junta ao Campo do
Olaria. Vende-se. Tratar direto
com o proprietário Sr. Osmar.
Rua Ingal, 16 — Penha. 1
TERRENO INDUSTRIAL - Av. Bra-
sil, 9,80x34 — Bonsucesso — CrS
9 000. À visla. Tels.: 52-2809,
52-8251 - IMC - Creci 577.
VA2LÔBO - Vende-se ap. novo

Sinal de NCr$ 2.000,00 • 100,00
por mé:. Av. Rio Branco, 156,
sala 706.
VILA DA PENHA - Vende-se
ap. de quarto — sala" — coz. —
banheiro — area de serviço —
grande terraço — prédio novo
em pastilhas — Rua Apia n. 387- Infs. IMOB. VELMA. 52-3086

CRECI 850.

PILARES - Vende-se à
Av. João Ribeiro, 549,
c| 33, casa com quarto,
sala, banheiro, cozinha,
área de serviço c| tan-
que. Entrega imediata.
Preço Cr$ 8 000 000 -
Financiamos em 3 anos.
Ver no local — Tratar na
NOBRE S.A. - Av. Rio
Branco, 131, 12.°, tel.
52-4153 - CRECI 707,

ILHA - Ribeira. Vdo. excelente
casa vazia a lOOm da praia, sala,
c/ 3 qts., garagem, cisterna, co-
pa, cozinha. Todoa os cômodos
de frente. Financiado «m 3 anos.
Ver R. Maldonado, 465. Telefo-
ne 52-1955, 49-3612.

ILHA DO GOVERNADOR
Vendemos ótima ca-

sa de sala, 2 ótimos
quartos, banheiro,, copa-
cozinha, dep. de empre-
gada, jardim e garagem,
Ver no local à Rua Jus-
siapé, 250 — Freguesia

Tratar na NOBRE S.A,
Av. Rio Branco, 131,

1-2-.°, tel. 52-4153 -
CRECI 707.

garagem para 6 carros, piscinacom mina de água puríssima pa-ra íeu enchimento, e. outra mina
para o abastecimento da casa,
estufe e três boxes para cava-
los. Tretar difetamenie com c
proprietário, CrS 250 000 000. Co-
pacabana. Praça Eugênio Jardim,
55(903. Tel.: 37-5955,
PETRÓPOLIS - Zona industrial
Vdo. terr. plano, frente, 145 m.,
R. Darmsladt, principal acesso a
cidade. 6 500' m2, agua, luz eforça, c/ residência. Preço: NCr$
150 000. Tel.i 27-9242, R. 4465
P. Sr. Arlhur.'

ILHA DO GOVERNADOR - Praia
da Rosa, a lOOms. da praia
iunto ao estaleiro da EMAC
Vendo lote barato. 49-5575.
ILHA DO GOVERNADOR - Praia
Pitangueiras - Vendo terreno 1)
x 30, n Rua 5 Lote 5. Vista es-
petacular — Sr. Luís. 48-0470.

ROCHA MIRANDA - Vende-se o
lote comercial n. 5 da Rua Santo
Elias, junto ao n. 202, preço à
vista 4 500 - Santoa. Tel.
52-7563.
SÃO JOÃO DE MERITI - Ven-
de-se uma casa vazia, entrada
NCr$ 3 000,00 (Três mil cruzei-
ros novos), prestações de NCrS
150,00 (Cento e cinqüenta' cruzai-
ros novos). Total NCrS 10 000,00
(Dez mil cruzeiros novos). Tratar
na Rua da Matriz n. 259, grupo101, tels.: 28-35 e 25-95, na Ad-
mlnlstração de. Imóveis, Edmundo
Alves, «m Meriti.

COMPRO casa ap. Cx. Econômica, 2 ou 3 qts., sl., coz.,
demais dependências, c| area pcarro ou que possa fazer. Bair-ros: Ramos a Higienápoiis, Méier
a. Cascadura ou Jacarepaguá —
Cartas ou procurar o Sr. Vitalna Rua Aimoré n. 277, <| 1
Penha.
CORDOVIL - Vende-se 1 casa
(desocupada), sala", 2 qts., dep.e quintal. Rua 3, casa 88 -
Vista Alegre. Tratar Pça. 15 No-vembro, 20, sala 508. Tel.31-2755.
CASA N.o XVIII - DivIdidTí;
dois apartamentos de ns. 201 e202, è Avenida Suburbana, 153,"'• ,v,endlda. em leilão iudicialdo Leiloeiro ARLINDO quarta-
feira, 8 de Março de 1967, às1600 horas, no local. Mais Inf.Tei. 52-3745.

VENDE-SE — Um terreno na Est.
de Olinda 9,5x36 na Rua Comen-
dador Soares 528. Tratar: 24 de
Maio 203.
VENDO duas ótimas residências
tom 477 m2 à Rua Coração de
Maria, 154 e 154-F, adaptáveis a
clínicas ou cursos, sendo uma
do 3 quartos — sala — cozinha*- 2 banheiro» — áreas cobertas
• cimentadas; outra com cmplo
ciuarto — sala — varanda — co-
Tinha e banheiro em côret. áreas
cobertas e cimentadas, terreno

JARDIM AMÉRICA - APARTA.
MENIO — Vendo dois aparta-
mentos [untos ou separados, 2
qts., sala, dep., área, const. 90

j m2. Faço negócio eom financia-terreno por construir. Ver e Ira- mento Caixa Econ. Hoie dietar no local «pói ai 14 horas. - Ho|é dia todo, tel. 36 6325.

HIGIENOPOLIS - Rua Ten. AbelCunha, 67. Vendo ótima casa,centro ter., 'geminada 
c| 3 ots.,s., e dap., mais 5 qts., nos Ivn^

dos, laje, muro. Sinal 10 M. Ver
no local. Tratar no tel.: 23-5340
e 230459.

VIGÁRIO GERAL - Vendo t«rr.'
de 20 x 50 - Rua Teixeira de
Souza, junlo n. 68 — Tratar i
Rúa dos Romeiros n. 100 — «ala
401.

TERRENO Ind. com; vdo. 300m
«nt. 8 000 p/ 500. Vdo. malsi
casas, aps. V. Kosmos, Est. VIc.
de Carvalho, 846, Adilson,

VILA DA PENHA - Vendo 3
casas, uma vazia, entrada de
carro, iardim, terraço, area, va
randa, 2 banhs., sala, 3 quartosarmários embutidos, cozinha, fo-
gão, balcões em fórmica. Entra-
da 15 000 000 - Rua Almiran-
te Ingram n. 646.
VENDEM-SE OU ALUGAM-SE -
Aps'. com 2 quartos, sala, coz
banh. e dep. pl empr. na R
Aimoré n. 129 — Penha. Infs.
no ap. 102.
VENDO ap. 3 qts., < demais de-
pendências. Dr.- Satamini (Praça
Afonso'Pena). Tralar tel. 48-9515.
VENDE-SE - Uma casa com 2
quartos, sala, cozinha e banhei-
ro. Trotar na Rua Curum! n° 10

Olaria - Vila Cascatlnha —
com o Sr. Nepomuceno.
VENDE-SE - Higienopolis -Dar-
ke de Matos. Transfiro ap. 3 quar*Io:, la. locação NCrS 88,61 men-
sais. Tel-: 57-9457.

SÃO JOÃO DE MERITI - Casas
2 quarlos, sala, cozinha grande,banheiro, água e luz, tudo Inde-
pendente. Entrada 1 200 000, pres-tações de 120 000 «em |uros. Ver
e tratar ,aó no local è Rua Ca-
pltão Arruda, 162 fundos em S.João de Meriti. Creci 54.

ILHA DO GOVERNADOR - Oportunidade única. Sala, 2 quarlos,cozinha, banheiro, área c| tanque
e garagem, sob pilotis, a 100metros da praia, recém-construldo,
ótimo para o nòvo plano da Cal-
xa. Ver diariamente das 9 às 18horat — Rua Artstarcos Ramcs n°304 - Praia do Dendê - e tratarna Rua Alcindo Guanabara, 24,sl 610 - Tol. 32-1483.

PE1RÚPOLIS - Vende-se proprie-dade maravilhosa de 80 mll me-
tros quadrados, denlro. da cida-
de, ¦ em - região do -tnellior clima;
mll metros da altitude, com ma-
ta, lago,' piscina, tênis, casa com
telefone * ;6 quartos.» 2 salas,
2 casas de empregado, garagem,cocheirá e oulras benfeitorias.' Lon-
ga entrada monumental de Lr-
vores seculares. Situação únical
Facilita-se o pagamento, telefonar
para 25-3936 das 8 às 12.
PETRÓPOLIS - V«ndoap. mo-
biliado conjugado, no cantro. Ver
Rua 16 de Março 142, ap. 1 003,
domingo, ou telefonar 43-4609
(Rio), dias úteis das 16 ás 18
horas.
PETRÓPOLIS - Vende-se aparta-
mento, amplo quarto csnjugadò,
kitchnete e banheiro — Rua 16 deMarço, 142, ap. 214 - Centro.

Creci 1 088.
LOJA — Vende-se junto à Pr.
Mauá, ótima loja com subsolo
e sobreloja. Entrega imediata.
Informações tel. 46-3383. CRE'
Cl 818.

Copacabana
Vende-ie ótimo ap. hall, sal-,

quarto, i. inv., coz., banh., pe-
ças ímpias de fénte. N. S. de
Copacabana, 945, àp. 306. —
Chaves no local ou porteiro
Jorge. Valo 24 000, com 50%
financiados. Inf. com propr. Sr.
Pasqual, 25-7100 e 45-0912.

Casa x Ap.
Tiiuca

¦ Permuto ap. de luxo em
edifício de 3 por andar, com
3 qts., salas de jantar e de
visitas, hall, jardim de inverno,
copa, cozinha, varanda, depen-
dências de empregada e gara-
gem, com duas frentes e no
melhor ponto da Tiiuca, por
casa no mesmo bairro e de
idênticas comodidades de pre-
ferência de um só pavimento
Paga-se à vista diferença se
houver — Tel. 28-1140, com
Da. Maria Sousa, a partir de
2.°-feira.

Galpão em São Cristóvão
Vende-se ótimo galpão c/ 2 000 m2, inteirar

mente reformado, para fins industriais, à Rua
Almirante Baltazar, 131, São Cristóvão. Ver no
local. CRECI 938. (p

Grande prédio - Rio Comprido
Vende-se ou aluga-se na principal rua,

em terreno plano, com 7.000 metros qua-
dradòs, com luz, força e telefone ligados.
Sem intermediários. Inf. 45-3743. ,

Loja

LOJA — Centro — Vendo recém
construída c| 4,50x20m. Preço 70
milhões c| 50% financiado. En-
trega 60 dias. Ver R. Riachuelo,
271. Tratar Sérgio Castro. R.
Assembléia,-40, 12.° and. — ...
31-0898 - 31-3629. Creci 22.
CENTRO - Rua Riachuelo - Ven-
de-se lo|a c/ 300 m2, telefone.
Entrega imediata. Otimo preco.
Inf. Imob. Volma — 52-3086 -
CRECI 850.

Área Centro
Vende-se, entrega Imediata,

conl 2 000 metros quadrados
de terreno e 2 500 de área
construída. Resposta para êste
Jornal sob o n. 28 459.

PETRÓPOLIS - Vale das Videi-
ras, vendo 3 ótimos lotes. Preço
de Cr$ 4 000 000 cada. Tratar di-
retamente à Rua Alcindo Guana
bara, 24, sala 610. Tel. 32-1483.

TERES. - FRIBURGO

ILHA DO GOVERNADOR - Est.
do Dendê, 925, vendo 6tima re-
sid. tm terr. de 12 x 40, c| 2
qls., c| arm., e demais dep.
comp., quintal, gar., jardim, mu-
ro. Tratar tel. 23-0459.

LHA DO GOVERNADOR - Vdo.
ótima caia em construção cl Ia-
ne. Terr. 13 x 37. Tratar Av,
Rio Branco n. 128, a| 1 516 -
Tels. 22-0192 ou 29-2239 - CRECI
1 057.

S. JOÃO MERITI - Vendo éti-
mos terrenos 10x50. Entrada 400
mil. Tratar Rua Alm. Ingram. 423,

VENDE-SE um terreno 10x50 eiSão João Meriti — Rua Santo An-tônio, 530 - C$r 4 000 000 —
Tratai Rua Taylor. 39-1005'
VICENTE DE CARVALHO - Ven-
do final construção, laje, 3 qts.,sl., varanda, dep., quintal. 22 ml-ihoes. 50% entrada. Chaves Rua
Aiera, 613
VICENTE CARVALHO - Terreno.
9x40. Rua Curuira. Décio Leal.
Lgo. Cario.ca, 5, sl 617. 22-8885.
(2Afeira)._-^CRECI_95ff. _VENDE-SE duas casas com terre-no de 500 m2 em Eng. Belfort

Cr$ 6000000 i vista, restan-te a combinar - Tel. 27-7273 -i-
Sj\ Jorge.

JARDIM AMÉRICA - Vende-se 1casa nova, com sala, 2 quartos,
Í.V^ÍS.1-' varsnrfa e careciam.CrS 20 000 000 sendo Crt ....12 000 000 de ent. e restante em20 meses. Tratar na Rua 16 n.°05. -.

VENDEM-SE APARTAMENTOS -
Entraga-se em 4 mesess Com 2
quartos, sala « dependências d'-
empregada. Rua Tanagra, 51 —
Olaria, próximo Ji Praia de Ra-
mos.
VENDO apartamento 2 quartos,ótima sala, varanda, demais de.
pendências. Rua Darke de Matos,
n.» 196, ap, 303 — Higienopolis.
VILA DA PENHA - Ap. sala, 2
qts., área de serviço, garagem +Aceito Caixa ou similar — Prádío
c/ elevador. Tratar pelo telefone
30-0474.
VllA DA PENHA - Mude-se ama-
nhã. p| sua casa próp., rua cal-
cada, teto, laje, cf apenas 5 ml-
lhões fac, saldo financiado, ca-
sas c| 2 qts., sala, etc. Ver etratar hoje c|. Morais, R. Conde
Pereira Carneiro 296. Junlo a
Torre Rédio J. do Brasil ou tels
31-2375 e 42-0397.

VENDE-SE prédio novo em Irajé,
; Av. Almino Afonso, 201, comdois ótimos apartamentos e ga-rapam, tendo cada um 2 quartos,1,íJ^«-40pendênc,a'- Sin»l Crí
Í2SS22S2 ? ?' rettãdtes Cr$33 000 000, facilitados em 40 meses. Tratar com. o proprietário nafirma de Materiais de Construçãoem frente.
VICENTE CARVALHcT^rriiTifiS
esq. ind. Av. Meriti com Galva-
Jt 28 ni frente, 87 m fundos.SJ^milh^sJa^eJ^jMSTO^
VENDE-SE grande terreno emfrente a uma praça com 3 resi-dências, grande área livre nafrente para construir loia ou apar-tamento. Ver no local, Rua' La.
geado, 214, Colégio, 

JARDIM GUANABARA - Vendo
ap. sala, quarto etc. Rua Uçá n.
172 em pinturas, entrega em 120
dias, sinal Cr$4 000 000. Vaga
garagem a 60 m da Praia. Sr.
José. 58-5710.
JARDIM GUANABARA - Vendo
lote 22,438 m2, com frtmte paraas Ruas Henrique Lacombe e P.
Auboin. NCr$ 6.000. fac. Tel.
27-4520. '

PETRÓPOLIS - Casas, vendem-se
na Rua Monsenhor Bacelar, 400 e
fundos, 400-A e 414, Valparalso,
com 3 salões, 13 quartos, porãohabltável. Superfície 4 889-m2 -
Com os móveis Cr$- 70 000000.
Tratar no local ou na Rua Ria-'
chuelo, 134, loja. Telefone 42-3000

Sr. Jacob.

FRIBURGO - Vendo area 5 5C0
m2, no Parque D. João VI. Pre-
ço liquido 30 de 200. Telefone
42-5170. CRECI-408

Apartamento
duas peças

Vende-se com NCr$ 4 500,00
e mais 16 prestações de NCr$
80,00. Entrega prevista para
dezembro. Ver Rua dos Invá-
lidos, 185, ap. 402 e tratar na
Travessa do Paço, 23, sala 904,
das 16 às 18 horas.

Casa de luxo
em Niterói

Vende-se nò Saco' de São
Francisco, perto da praia, mag-
rífica casa com dois pavimen-
tos, nas seguintes'distribuições:

1.° pavimento! Salão, sala
de jantar, copa, quarto d» cos-
tura, banheiro social, .cozinha,
lavanderia, apartamento de «n*
pregada, garagem,, quintal e
iardim.

;2.» pavimento: Salão de-fes-
ta com 90m2, 4 (quatro) gran.
dei quartos/ sendo 'um com
banheiro | privativo de 18 m2,
e mais um banheiro social.

Informações 2.a4feira„ Tel
43-5577.

COPACABANA POSTO 4
Vende-se. Ver à Rua Raimundo Correia n.°

25-A (próximo ao Cine Metro). Informações Av.
Rio Branco, 257, sala 608., ' (P

Honorio Gurgel
ÁREA INDUSTRIAL, COMERCIAL

E RESIDENCIAL

Vende-se-conjunto de 41 lotes, me-
dindo num total de 11 114,82 m2. Exce-
lente ponto.da Rua Ururai, esquina da Rua
Alfredo Elis, com água, luz, e em rua cal-
cada, ônibus na porta, e próximos -da Es-
tação de Honorio Gurgel. Aceita-se aqui-
sição através, de financiamento da Caixa,
IPASE, COPEG, IPEG, BNH.

Informações Rua Rodrigo-. Siíva> 18
r- 3i° andar - Tels. 42-1498 e 52-2420.
CREP 685. f.'i

Copacabana
Vende-se magnífica residén-

cia. Tel. 37-7007.

NO MAIS LINDO rocanto da Vor
zea vendo bala res. c/ 3 qts.
grs., 2 sls., garagem, *m gr. ter-
reno. Tratar 27-1025.
TERESÓPOLIS - Caia Rua Forla-
leza, 42, próximo Clube Bom'Ro-
tiro, Üncía vista, gr., living., 4
3ts., 

2 banhs.. sociais, garagem,eps. Ver Artur fim Rua Paque-
quer. NCrS 35 000. Tel. 47-3629.
TERESÓPOLIS - Vende-se ítima
casa em Teresópolis,. própria parafamília da fino gosto. Tratar com
Dr. Flívio (proprietirio) — Tel,52-5267, de 2.a a ó.a.feira:

PRAIA DA BANDEIRA - Vendo
iunto ao n.o 111 Ed. S. Roberto
em construção na 2a. laje ap.
com frente para o mar S| 1 e 2
quartos e depend. O 30 m, da
Pala Diária Tel.: 45-0325.
PRÉDIO DE LUXO, 2 salões, 4
quartos, 4 bani»., 2 varandas, la-venderia, cozinha, garagem etc.
100 meiros da praia das Pltan-
guairai. Rua Monjolo, 144. Trat.' Ceiestino 56-6986.
PRAIA DA BICA - ApartamentoVendo com 2 quartos — .salavaranda e dependencias na R.
ftrriba n. 263 - ap. 202.
TERRENO - Ilha do Governador- Av. Paranapuan, 1 101, lote 8,
F. 7x14 - 3 850, ou 2 500 en-
trada e 2 800 em 2 anos. Anto-
nio - 23-4545 - 23-0148 «...
22-7105.

TERESÓPOLIS - Vende-
mos em lançamento no
melhor ponto de Teresó-
polis, casas com sala,' 3
quartos, 2 banheiros, de-
pendências completas;
garagem, jardim e pisei-
na. Vendas: C.AA.I. —
Av, Rio Branco, 156 —
grupos 1508/11, tels.
42-5982, 52-7636 e ..
5.2-7537 (Creci n,° 7) -
Informações.- em Teresó-
polis à Rua Sloper, 770
— Começa em frente à
Praça do Alto.

ILHAS

GOVERNADOR

TERRENOS NA ILHA DO GO-
VERNADOR - No Jardim Gua-
nabara vendo 2 lotei, na me-
lhor localização, um de 619 n>2
(lote 62 da quadra 12, na Rua
Conquista, outro de 494 m2, lo-
te r\. 91, da mesma quadra e
rua). - Medem de frente 14,50
m e 12,00 m respectivamente —
Tratar diretamente c] o proprie-tario na Av. Rio Branco n. )5ó- sala 2 104 - Tel. 52-9933

Oficina de
automóveis

EM BOTAFOGO
Passa-se contrato de 5 anos

em pleno funcionamento, com
grande estoque de material
serviço autorizado de orande
fábrica 780 m2 capacidade
para 16 veículos, podendo ex-
pandir para 25. Tratar Rua
Visconde Pirajá, 630 ap. 805
a9SrA? SH R..D 

Loja de
acessórios

Vendo loja de acessórios p'
carros nacionais, na Tijuca
ótimo ponlo, muito bem Ins-
talado faturando 10 000 000
mensais. — 22-7507.

Loja
Ed. Av. Central
Av. Rio Branco. Vende-se,

no andar térreo, com ou sem
e"stoq'ue. Infs. Sr. Abreu. Tel
36-0302.

loja - Copacabana - Posto 4
Vende-se. Ver ò Rua Raimundo Correia, 25-

A (próximo ao Cine Metro). Informações, Av. Rio
Branco, 257, sala 608. (p 

'

Terreno Tijuca
Vende-se ou aluga-se na R.

Aristides Lobo, perlo da Rua
Barão Itapagipe, tom 1 600
m2.(20x80). Cartas para êste
Jornal sob o n. 31 477.

Prédio
LOJA-E 2 ANDARES .-.

Transfiro
Contrato comercial 5 anos, loja com

340 m'2 e girau. Andares com mesma me-
tragem, juntos ou separados, com força e
caixa forte para qualquer tipo de negócio.

Visconde de Inhaúma, 62, com Mau-
ricio ou Blaneo.

TERRENO - Na Rua Candaúba,
em frente ao 435, com 467 m2
Prejo 15 milhões, com 3 milhões,
o resto em 40 meses. Telefone
48-6095, com üuflno.
VENM-SE casa nova e an-pla, 2
pavimentos, terreno 2 frentes
Eslrada do Galeão n. 1 833,
Cr$ 60 000 000, linal CrS ....25 000 000 e o restante a com-
binar. Ver ho|e das 10 ès .17horas. Tratar com o proprietário tel. 31-3074. (dias úteis).
VENDO apartamento novo c| sa-
lf, e 2 quartos grandes e depen

.-.„¦„„,.--—:  denciai, vista-p| o mar a 100APARTAMENTO c. salão, qto., m da praia - Fíeço 23 mllhõeV.qto. emp., reversível, coz., ba- Aceito financiamento IPASE, fa-
PI28 •i!,0C- £J!mp-,„J™ "Va eim° d""«nía - Domlnso tra.
iate Clube J. GB - Entrada de r Ilha do Governador. •- Dias
KiSÜ? 300 ~ Tra,ar: M'2405 •¦?'«'• "° Edifício Odeon, sala .703 — Cinelíndia.

ERESÓPOLIS - Condo-
mínio SOBERBO. Junto a
granja Comary, residén-
cias. Salão, 2 quartos,
dependências completas
de empregada, garagem,
piscina, campo de voley,
saüna, sede restaurante,
campo desportivo etc.
Ver e tratar à Rua Meri-
ti esq. da Rua Tocantins,
ou na 'PREDIAL AQUA-
RELA — Rua México, 11
- 12.° andar -^ Tels. ..
52-36-12 e 42-6874 -
Primeira classe no Ramo
Imobiliário — CRECI
258.

Apartamento
Praça da Bandeira. Ótimo ap. de

sala, 2 quartos, quarto de emprega-
da, dep. completas ém final dé aca-
bamento a cargo da Construtora Pe-
demeiras.

Tratar com Sr. Almeida — Tele-
fones 48-9217 e 34-5608*.

Madureira
rt:

EDSON.

RIO-TERESOPOLIS - Vdo. c| 350
mil m2, a mais bonita área da
região, c| matai, nascentes, 900
metros de rio encachítóiradí), pc-mar, a I hora do Rio. Finan-
cia-ie. NEGÓCIO DE RARA OPOR-
TUNIDADE - Tel. 23-3368 -
CRECI 286.

Cabo Frio
Vendo área 36 alqueires geométricos,

ótima localização, 10 minutos do centro da
cidade de Cabo Frio, 660m. de frente km
3 da estrada que vai a armação de búzios,
própria para exploração agrícola ou turísti-
ca, zona de rápida valorização em virtude
dos empreendimentos em curso na região
- Tratar Araújo Porto Alegre, 70 sl. 1204.
Guanabara — Tel. 42-3500.

LOJAS PRONTAS - NÃO PAGUE
LUVAS — Compre com grande facilidade
de pagamento. Ver hoje mesmo à Estrada
do Portela, 278. A partir de NCr$ ....,
16.500,00. Tratar na IMOBILIÁRIA ITA-
CAL LTDA. à Av. Almte. Barroso, o, 16.°
- grupos 1.603/8. Tels.: 42-9788 -
42-9796. CRECI 478. (p

se
indústria eletrônica

Passa-se Indústria Eletrônica, bem equipada,
inclusive com marcenaria e mecânica p/ chassis,
torno mecânico> serras, máquinas de furar, de
virar, osciloscópio, gerador de sinais, VTVM, tes-
tes de válvulas, todos os demais equipamentos
e um variado estoque de peças. Larga clientela.
Base NCrS 25.000,00. Tratar com Sr. Pico, Tel.r
46-7020 de 14 às 18:00 horas, dias úteis.

!
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to IMÓVEIS - ALUGUEL 2.» Caí./ CLASSIFICADOS, Jernil Ja Brailí, domínlê," 5," â a.s-feí>»/í-3-67 -'5'

IMÓVEIS - ALUGUEL
ZONA CENTRO

CENTRO
ALUGA-SE um quarto a rapaz
.solteiro na Rua Marqüê.s do
Pombal n. 10 - Praça 11 de
Junho.
ALUGA-SE uma saía para 2 ra-
.pazes com referencias — Rua do
Senado n. 334.
.ALUGA-SE ap. 712 - Rua Tay-
lor, 31. Tratar no local.
ALUGA-SE 1 sala para casal ou
rapaz, pede lavar e cozinhar.
Casa familiar, tem água na sala
— Rua Conde Lage, 27.
AIUGA-SE vaga para rapaz de
frente NCrS 75,00 com roupa da
cama (Centro). Tel. 32-3820.
APARTAMENTO - Cinelandia -
Alugo, mobiliado, c| quarto, sa
la, banheiro. Rua Evaristo da Vei
sa n.° 21, Sr. Andrade.
ÃLUGA-SE quarto pj rapaz, mobi-
liado ou nSo. Rua Maia Lacerda
491j c| 4-A. Esticio.
ALUGA-SE quarto a rapaz sol-
leiro. Rua Maia Lacerda 209 —
Estácio.
ALUGA-SE ap. de sala, quarto,
banheiro, cozinha na Rua Riachue-
Io n. 119, ap. 421 - 230,00 -
Tratar - CIVIA - Trav. do Ou-
vidor n. 17. .
ALUGA-SE quarto e sala (sinteco).
Preço a eombinar. Rua Zamenhof
n. 85, ap. 204 - Esticio. Ver a
partir das 12 horas.
ALUGA-SE um quarto amplo —
NCrS 60,00 - Fiador ou depó-
sito de 2 meses. Pca. 11. Rua
Marquês da Sapucal, 133 — Sr.
Joel.

CENTRO — Aluga-se na Rua An-
dré. Cavacantl, 13, ap. 205, ótima
ap. c/ tanque. Chaves com o por-
•eiro. -fltl
CENTRO - Aluga-sa na Av.
Beira Mar, 216 a s| 803 com
200 m2 para empresa ou escri-
tório. Ver «! 802. Tratar 2." fei-
ro tel. 42-9948.
CENTRO — Aluga-se apartamento
com quarto, cozinha, banheiro e
tanque para lavagem de roupa.
Preço Cr$ 70 000, mensais. Ladel-
ra do Faria, 177. Tel.! 43-2789.
CENTRO — Alugamos grande so-
br,ido com 5 qts., saleta, sala, vi-
rios quartos e sls. R. Acre, 122,
sobrado — Praga MauA. 
CENTRO — Alugo ap. quarto;
sala separados, banheiro — co-
zlnha, dependências^ e quarto de
empregada — Rua *do Riachuelo
n. 221 — Tratar na Rua Ouvidor
n. T83 - sala 607 - 43-5176
CENTRO — Aluga-se o aparta-
mento 202 da Rua do Riachuelo
n. 147, sala, quarto, cozinha e
banheiro — Chaves no local. —
Tratar na Rua do Carmo n. 17- 7.o andar, Sr. AMÉRICO.
CENTRO - Vages c| conforto a
moças qua trabalhem -fora. Tel.
57-3580.
CENTRO — Alugo ap. na Rua Eva-
risto da Veiga 35, ap. 410 com
telefone 22-6099.

ALUGA-SE o ap. 201, da Rua
Vasco da Gama, 170, com 2 quar-
tes, sala, banheiro coiripleto, co-
zlnha, irea c| tanque. Chaves na
portaria. Tratar na "ADALMA" -
Av. Almte. Barroso, 90, sls! 6101
12 - Tel. 22-0798.
ALUGA-SE apartamento com doi:
quartos a dapendências. Rua. Ro-
sa Saião,. 26, ap. 201. Final da
Rua Camerino. Chaves no 301
Otimo para quem trabalha no
centro.

AVENIDA Henrique Valadares,
17-901.* Alugo ap. 2 q. sala.
coz., banh. dep. Tratar Av. Rio
Branco, 156, s. 1327. T. 52-1002
Predial Olímpica.
AVENIDA Pres. Vargas, 590.
Alugo sala. Tratar Av. Rio Bran-
eo, 156-1327. Tel. 52-1002. Pre-
dial Olímpica.
ALUGO quarto para moças em
ambiente familiar, na Rua WaS'
hingten Luiz, 111, ap. 404.
ALUGAM-SE 2 quartos - R. An-
dré Cavalcante, 137, c| 17.
ALUGA-SE um quarto para dois
rapazes. Rua Riachuelo, 405, ap
ÍC3.
ALUGA-SE — Quarto para rapa-
zes R. Inválidos, 39 sob.
ALUGA-SE um quarto e uma

vasa, para rapazes. Rua Joaquim
Silva, 155 -• Lapa.
ALUGA-SE o prédio da Av. Henri
que Valadares n. 77, com dois

Ravlmentos, 
juntes ou separados,

ão se aluga para pensão. Tra-
tar pelo tel. 47-4658.
ALUGO prédio vazio, com 4 an-
dares, loja, próximo ao Passeio
Público para qualquer ramo de
negócio — Tel.: 58-5655.
ALUGA-SE vaga p| rapaz. — Rua
Tadeu Kosciusko n. 221503. Fíti-
nia.
ALUGA-SÈ em casa ngorosamen-
te familiar, a preço módico, um
quarto a senhor de respeito, Rua
dos Inválidos, 204-A, não tem
telefone.
ALUGA-SE otímo quarto a cssal
sem filho' ou 1 senhora que tra*
balhe fora com direito lavar e
cozinhar. Preco a Iratar Ru* Na.
varro, 235 — Catumbi.
ALÜGA-SE apartamento c/ ssla o
quarto con]. otlmo para escrito-
rio ou consultório, ver no local.
Chaves c/ porteiro. Tratar Trav,
Ouvidor, 21, sala 402, telefone
42-5104, c| Amaro ou Daniel.

CENTRO - C| c 256 - Aluga-se
ótimo ap. n. 1 102, sito a Rua
Álvaro Alvim, 24 — De frente
c| 2 quartcs, sala, banh., cozinha.
Aluguel Cr$ 350 000 mais taxas.
Tratar Palmares — Administradora
de Imóveis Ltda. Av. Graça Ara-
nha, 226 - 11." andar sl 1 110|
12 - Tel. 22-6048, 52-5239,
32-6556.

ALUGO casa. Rua André Cavai-
cante, 230, 2 quartos, sala, cozi-
nha a quintal, bondes de Sta. Te.
resa. Tel. 32-1801.
ALUGO apart. quarto, sale* se-
parados, na Rua Taylor, 76. Ver
segunda-feira e tratar telefone
47-0610.
ALUGA-SE 1 quarto para 3 ou
4 rapazes mobiliado c| referên-
cias. Aluga-se um quarto gran-
da de frente para rua, mobiliado
a um casal sem filho, com re-
(erênaías. Desconto em folha,
end. Ladeira da Glória, 20, cj 3
— Glória (Vila Tamoloí.
ALUGA-SE quarto mobiliado a
sr. ou rapaz distinto. Referên-
cias. Laranjeiras, 356/401.
CATETE — Aluga-ie qunrto com
móveis e senhor que trabalhe
fora. Pedem-se referências.

CATETE — Aluga-se ótimo aparta-
mento na Rua Silveira Martins n.
1271301. Com hall, sala, quarto
separado! cozinha, banheiro. Ver
no local. Chaves com o porteiro.
Tratar na Empresa Brasileira de
Administração Ltda. Rua da Qui-
tanda n. 49, sl. 30114 - Tal
52-5749.
CATETE — Rua Sâo Salvador n.o
1.'Aluga-se ap. 1003, cj sala,
2 qts., banh. social completo,
coz., dep. completas de emprega-
da. Pintado de novo. Cr? 336
mil mais taxas. Ver cj o porteiro.
Tratar tel. 46-6518 a noile.

CATETE — Aluga-se um quarto
pequeno a uma moça, mobiliado.
Aluguel 60 000. Tel.: 45-1111.

GLORIA — Aluga-so o ap. 617
da Rua da Lapa 293 de quarto
e sala. banh. e coz. todo pin-
tado a c| sinteco. NCrS 230,00
mais taxas. Chaves c| port. Inf.
CORRETA IMÓVEIS LTDA. - Av.
Copacabana, 605 salas 509| 10.
Tel. 37-1001 - 2e.-feira no ho-
rárlo comercial - CRECI 237.
GLORIA — Aluga-se ap. frente,
hall, 2 salas, 4 quartos, 2 ba-
nheiros e dependências — Infor-
mações — Tel. 36-2302.
GLORIA — KAIC aluga no Rua
do Russel n. 496 o ap. 813 -
mobiliado e cj telefone, vestf-
bulo, si. e qto. conjug., banh.
e kitch. Chaves c| o porteiro —
Tratar na Rua do Carmo n. 27-A

Tel. 32-1774 - CRECI 283

GLORIA — Ap. de 2 quartos a
uma sala, morando 2 rapazes. «
Aceita-se um sócio. 70 000. Tal,
26-4985.
GLORIA — Passa-sa ap. mobi
liado com telefona — Tel. ....
420884.
GLORIA — Alugo quarto bem
mobiliado a pessea idônea; úni
co inquilino — Tel. 42-5719.

CENTRO - Vaga - Aluga-se em
quarto de duas camas a senho-
ra ou moça que trabalhe fora.
café, almoço, lanche, CrS 110000
— Rua Santa Luzia n. 405, sp.
30 - Tel. 42-2897.
CENTRO — Aluga-se uma sala de
frente, a rapaz distinto. Exige-se
ref. RUa de Santana 205. 2.» an
dar. Tel.: 32.8363.
CENTRO - Alugo CrS 200 000,
ap. 519 da Rua Senador Dantas,
117. Tratar 31-3256.
CENTRO - Aluga-se na R. San-
tona 73, ap. 402, Sala, qt. e de-
mais dependências. Cx. cTigua e
sinteco. Chaves cj porteiro. Tra-
tar Locadora Nacional Ltda. —
Av. R. Branco, 106, s| 1 111 -
Tel. 42-3437 a 22-8275 - CRECI
185.
CENTRO — Aluga-se ótimo ap.
c| sa!», qt. separados, banh., kit.
Base CrS 200 000 -- Ver R. Ria.
chuelo 70, ap. 202. Chsves
porteiro. Tratar c| SÉRGIO CASTRO
IMÓVEIS. DEPT. ADMINISTRA-
ÇAO DE BENS. Rua da Assembléia
40, 12.0 >nd, _ Tel. 31-0717. Cre

22 .
CENTRO - Aluga-se ótimo ap.
de qt. e sl. conjugados, banh. e
coz. compl. Base 180,00. Ver na
Rua. 20 da Abril, 28, ap. 1 103.
Chaves cj porteiro. Tratar St?R.
GIO CASTRO IMÓVEIS. Dep. Ad-
mlnistração da Bens. R. da As-
sembléia, 40, 12.°. - Tol. 31-0717.
CRECI 22.
CENTRO - Aluga-se, ap. 704 na
Av. Mem da Si, 253, c| hall, sl.,
qt., banh., coz,, área cj tan-
que. Ver no local. Chaves cjj port»
o tratar na PREDIAL CANADEN-
SE LTDA. R. Álvaro Alvim, 21,
Gr.l206|8 - Tel. 22-7808 das
9 às 17 horas de 2a. a óa.-felra.
CENTRO - Alugamos na Rua
Ubaldino do Amaral, 41, ap. 803,' hall, sala e qt. conjugado,
banh., coz. Chaves porteiro. Ira-
tar CIVIA - Trav. Ouvidor, 17

4.» and. Tel. 52-8166.

ALUGO vaga para môja — direi-
to lavar e cozinhar — R. Moncor*
vo Filho, 46, ap. 313.
ALUGA-SE o ap. 1111, da. Rua
Washington Luiz, 3, chaves na
portaria. Tratar tel. 36-7960, 4
noite ou segunda-feira de mo-
nhã.

.ALUGA-SE ap. c/ qtos., sala,
ccz., banheiro, area e Sinteco,
tia Rua Pedro Alves, 45 — San-
to Cristo. Tratar no local.
ALUGA-SE ótima sala de frente
para moradia. Pode lavar • cozi-
nhar. Rua Esticio de Si, 88, sob.
ALÜGA-SE um quarto a um casal,
¦ duas moças ou 2 rapazes em casa
de família. Rua Nabuco de Frei-
tas, 150 — Bairro Sto. Cristo.
ALUGO ap. tipo easa 2 qts.,
•ala, dep. amp. — CrS 250 000
— Rua Paula Matos n. 211.
ALUGA-SE 1 quarto em casa de
família, 1 ou 2 rapazes — Sa-
cadura Cabral, 264, sobrado
Centro.
ALUGA-SE casa com dois quar
tos, sala, cozinha e ampla va
randa. Ver na Rua Elizeu Vis-
conti, 77, casa 26 — Tratar ne
Rua Mala Lacerda, 263, ap. 301
— Sr. Manuel.
ÁLUGA-SE quarto a 2 rapazes ou
casal. Rua São Cláudio, 18, ap.
101 — Esticio.
ALUGA-SE ap. 304. Rua Noronha
Santos, 127, quarto e sala. Preço
200 000 a taxas. Depósito 3 me-
¦ SS.

ALÜGA-SE ótimo ap. conlugado
de frente Largo Cariodi, res.
ou escritório. NCrS 25D. Inf.
28-9728. Av. 13 Maio, 47, ap.
2110. Marcar hora.'
ALUGA-SE quarto, na Rua Sant
Ana, 124, ap. SOB, para senhores
ALUGA-SE vaga para moça.
Riachuelo, 70, op. 208.

Rua

BAIRRO DE FÁTIMA - Alugam-
•e 2 salas para 'rapaz solteiro
ou para casal s| filhos na Rua
do Riachuelo. Tratar cf Sr. Sa
muel - Tel. 32-3020. •
CENTRO — Aluga-so 1 quarto
Rua Hilário Ribeiro, 144, c/ 2.
Familiar.
CENTRO - Praça Mauí. Aluga-so
ap. 2 qts., dependências, de
frento, è Rua Sacadura Cabral,
717, ap. 401. Chaves com por'
teiro e tratar à Rua da Assem-
bléia, 34, sala 503. 'Tal. 31-Í303,
Edson ou Maia.
CENTRO — Aluga-se um quarto
a casal sem filhos ou senhora só
que trabalhe fora. Invilidos, 191,
1." andar.
CENTRO — Aluga-se ap. conju
cado na Rua Leandro Martins n
20 - 601 — Alugual 210 OOO -
Tratar tel. 32*306.
CENTRO - Em casa de família,
aluga-se um ótimo quarto de
frente, eom ou sem mobília. Rua
Costa Bastos, 166, esquina do
Riachuelo. ,
CENTRO — Aluga-se um quartocasal s| filhos. Rua Laranjeiras
90. Box 20.' Sr. Melo.
CENTRO — Alugam-se salas de
fronte no 1.» andor da Rua Ria-
chuelo, 427 (esq. de Frei Ca-
reco), fins comerciais. Ver na lo|a
dias úteis das 10 is 20 horas.
CENTRO - Aluga-se o ap. térreo
r.° 2 da Praça. Cru: Vermelha, 9,
c/ 2 quartos, sala, cozinha, ba-
ff>hatro, para fins residenciais ou
comerciais — NCr$ 230,00.
CENTRO — Aluga-se um quartoRua André Cavalcanti n. 156, ap.
S01.

CENTRO — Alugam-se os apar-
tamentos n. 404 • 301 da Rua
André Cavalcanti, 133. Ver no
local e tratar na COMPANHIA
COMERCIAL E CORRETORA NO-
VO MUNDO, na Rua do Carmo,
71, 2.° andar, s. 201 ou pelo
tel. 31-3446 - Falar cl Sr. JAC-
QUÊS. CRECI 937.

GLORIA — Aluga-se um quarto,
para casal ou duas pessoas. Preço
140 000. Frent. para o mar —
Tel. 52-7026.
MOÇA qua trabalha fora aluga
parte de sj ap. a 2 moças ou
senhora de fino trato — Pedem-
se referencias — Direitos a com-
binar — Ver hoie ou dias úteis
depois das 16 horas na Rua
Cindido Mandas n. 101 — ap.
804.
QUARTO — Aluga-se grande,
mobiliado a Sr. que trabalhe fo-
ra. Único inquilino. Rua das La-
ranlelras, 107, c/ 13, ap. 101.
RUA TAYLOR, 31 - Aluga-se
ap. 304 de sala e q. coniugado.
Tratar tols. 32-0575'e 22-0716.
SOCÍO — Senhor de resRonsabl-
lidade, proprietário aceita um
ou dois, idôneos para ep. mob.
com tel. — Próximo ao Hotel
Gloria — Base mensal: um Cr$
150, dois Cr$ ÍOO cada. Car-
tas para o n.° 2B 066, ni por-taria dêste Jornal.
SANTA TERESA - KAIC aluga à
Rua ("Alm; Alexandrino n. 340,
o op. 202, de frente c| sl., 3
qts., coz./ banh., dep. compl.
de empreg., area cj' tanque —
Chaves c. porteiro. Tratar na
Rua do Carmo n. 27-A — Tal. .
32-1774 - CRECI 283.

CATETE — Apartamento — A\v-
ga-se sala, qt., coz. área cj tan-
que - Bento Lisboa, 108| 903;
a duas quadras da praia. Cha-
ves c] port ei rp.
CATETE — Aluga-se um quorto
em casa de família a moça que
trabalhe fora. Tratar Rua Artur
Bernardes n. 49, ap. 205.
CATETE - Alugo-se ap. 502 -
Rua 2 Dezembro, 22. Cnaves com
porteiro. Tratar Pç. XV Novembro
n.° 20 - Tel. 31-2755.
FLAMENGO - Aluga-se sobrado,
4 salas juntas .ou separadas, pj
indústria, comércio ou escritório.
Tratar de 2.» feira em dionte.
Rua Silveira Martins, 64.
FLAMENGO — Aluga-sa o ap.
1102 à Praia do Flamengo, 12,
de sala e quarto con]. Kit., banh-,
completo, varanda fechada, am*
pia visão pj Guanabara. Chaves
no ap. 1108. Tratar no Banco
Ultramarino Brasileiro S|A. Praça
Pio X, 119. ¦__
FLAMENGO - Aluga-se à Rua
Bento Lisboa, 52, ap. 202, sala,
2 quartos e demais dependências.
Chaves cl zelador. Tel. 22-3984

RUA PAISSANDU, 59 - Aluga-se
ótimo apartamento 209, serve pj
residência ou comércio, pintu-
ras novas.- de frente, chaves na
portaiía. Tratar na Av. Pres.
Vargas, 542, sala 404.
RUA MARQUtS DO PARANÁ' 41
— Aluga-se ap. de frente com
1 sala, 2 quartos, dep. com te-
lefone. Trat. na Rua Senador
Dantas n. 118, s. 709 - 22-2436
VAGAS para moças aluga-se em
qt. só p[ duas cj col. da molas,
arm. embutido, etc 50 mil tel,:
45-9399.
VAGAS, alugo pj moças com ou
sam 'refeição, com todos os direi
tos - Preço 45 000 — Colete.
Tel. 45-2449.

URANJ. - C VELHO
ALUGA-SE quarto bem mobiliado
de frente, 8.0 ondar, a cavalhei
ro Idôneo — Ambiente sossegado
— Pede-se referências — Laran-
jairo-s — 45-7C68.
ALUGA-SE casa de vila, qt., sl.,
coz., grande quintal. Rua Car-
doso Júnior, 396, o! 3 —¦ Laran-
jeiras.
ALUGO ap. temporada. R. Mar-
tint Ribeiro n. 12 ap. 408, mob.,
geladeira, garagem etc. SOTIC —
32-1619 - Cret! S39.

BOTAFOGO — Aluga-se casa
arande. R. Gen. Dionísio, ló.
NCrS 800, c| 4 sls., 6 qts., 2 b. c.
wc e qt. emp. Chaves n.° 14,
Sr. Francisco. ^^^^

LARANJEIRAS - Al. ap. c/ duas
salas em L, a óleo, 2 qtos. c/
armários embutidos e. demais de*
pendências. Ver com o port. na
Rua Ribeiro de Almeida, 22,
ap. 303.

FLAMENGO — Aluga-se ótima va-
ga para rapaz. Tem telefone. Tra-
tar dom. e seg.-felra. 090011300
hs. Fone 25-3628.
FLAMENGO - Alugo ep. 701
da R. Marquês de Abrantes, 107
com 3 quartos — sala — dep.
Chave com porteiro. Inf. tel.:
27-1210.
FLAMENOO - Aluga-se 1 qt. a
2 ou 3 moças Idôneas-que traba-
lhem fora. Unlco inquilino. Tal.
25.4790. '

FLAMENGO - Aluga-se quarto
grande ambiente familiar. Tratar
45-5682.
FLAMENGO — Alugo vagas
maça que trabalhe fora. Rue 2
do Dezembro n. 621204.
FLAMENGO — Sra. com ap. pre-
cisa sócio. Sr. resp. cartas por
taria dêste Jornal tob o n.° ..
491473. .
FLAMENGO — Alugo vaga moça
trabalhe fora oj direitos — Tel.
45-2531.
FLAMENGO — Alugn-se ap. com
sala, 3 quartos. Rua Cruz Lima
41. Aluguel NCr» 500,00, cha-
ves cj o porteiro.
FLAMENGO — Alugom-se aps
107, 306, 406 a 606 na R. Mar
quês de Abrantes, 107, cj sala.
3 quartos e dep, de empregada.
Chaves na portaria. Tratar em
Jabur Neto Imóveis. Rua das
Marrecas, 40, sala 703. — Tele-
fone 32-8767.

CATETE - FLAMENGO
ALUGA-SE quarto mobiliado pora
rapaz qua trabalhe fora. Pedem-
se referências — Rua Almirante
Tamandaré, 32 ap. 604.
ALUGA-SÉ quarto grande ámbi-
ente familiar — Tratar Telefone
45-5682.
ALUGO uma vaga para moça —
Rua Dois de Dezembro, 137 ap.
701.
ALUGA-SE vaga i moça - Rua
do Catete, 205 - Sala 2. .
ALUGAM-SE apartamentos e quar
tos, com telefone, café pele ma'
nhã. Ruo Silveira Martins 80. Am-
Mente familiar. Hotel Suísso —
Tel. 45-8030.
ALUGA-SE ou vende-se o ap. 303
da R, Paissandu, 261, com si.,
qt., coz,, banh. Chaves c/ por-
teiro. Tratar tel. 27-5624.
ALUGO vaga moça, quarto fren
te, égua corrents. Paissandu, 272

Fone! 25-8621.

CINELANDIA - Alugo ap. sl.,
cozinha, banh. a 2 moças ou 1
senhora. Tel. 25-6697..-
CENTRO — Alugo parte ap. a mô
ça ou senhora que trabalhe foro,
Rua Leandro Martins. Tratar 2s.<
feiro c| Marta pl tel. 31-3015
BRANDÃO - CRECI 792.
CENTRO — Alugamos ótimo ap,
da 1 sala, 2 quartos, banheiro a
cozinha. Av. Presidente Vargas
2 007, ap. 507 (frenta p| R. San
tana, p| ver a tratar LANÇA S.A.,
Av. Rio Branco, 20, i! 801 -
Tel. 23-2710 - CRECI 41.
ESTÁCIO — Alugamos na Ruo
Machado Coelho, 119, ap. 802, c|
sala e qt. conjugado, la. loca-
ção. Sinteco. Chaves porteiro
Trator CIVIA — Travessa Ouvi.
dor, 17, 4.0 and. - Tel. 52-8166.
ESTÁCIO - Alugo 1 casa da 3
qts., sl., c, b., grande irea, 1
outra de sl., qto., c, irea, ton-
que, muita égua e sossegado. Ver
Rua Sõo' Roberto 114. Chaves
no térreo. Tratar tel.i 23-2515,
proprietário.
FIADOR T ApsT Tampo a dlnh.1.
ro. Ofereço • mixlmo. Solução
24h — large do Carioca, J, sl
118 - 42-9223..
FRANCISCO SERRADOR, 90, ap
1901. Alugo sl., 2 qts., coz.,
bonh., fte, ad. misto, 22-8165
CRECI 532 - Chaves na port.
FATlMA — Aluga-se o ap. 102
da Av. N. S. de Fitlma 83, parauso comercial, recentemente pin-tado, com sala, varanda, 2 quar-
tos, sendo um de frente, cozi-
nha, banhoiro, WC da empre-
gada a irea e| tanque. Ver no
local e tratar na COMPANHIA
COMERCIAL E CORRETORA NO-
VO MUNDO, na Rua do Carmo,
71, 2.9 andar, sl 201 ou paiotel. 31-3446 - Falar com Sr.
JACQUES - CRECI 937.
FÁTIMA — Aluga-se o ap. 503 da
Av. N. S. da Fitlma, 83 - Ver
no locol e trotar na COMPA-
NHIA COMERCIAL NOVO MUN.
DO, na Rua do Carmo, 71, 2.0
andar - ij 201 — ou pelo tel.
31-3440 - Folar c| Sr. JACQUES

CRECI 937.
FATlMA - Alugo 150 mll, qt.saio - Rua Washington Luiz. 51
ap. 902. Tratar Rua Carmo, 38
s|506.
GAMBOA — Aluga-se casa com
sala, quarto e cozinha a casal sem
filho. - Cr$ 60 000 — Rua Bento
Teixeira, n." 23.
HOTEL NÔVO RIO - Recém-
aberto, aluga apartamento e quar-tos, preços módicos.' Av. Mem deSi, 262.
LAPA — Aluga-sa o ap. 1001 da
Av. Augusto S.evero, 202, c| sa-
la a quarto separados, kitch a
banheiro. Chaves c| porteiro a
tratar na Av. Rio Branco, 156, sl
1714. Tol. 52-5917 (12 is 18 h)
OUTEIRO DA GLORIA - Alu-
ga-se ot. qto. mob. a pessoadist. Kua Barão de Guaratiba n.
242 - ap. 101.
QUARTO E VAGA - A rapazes
que trabalhem fora. Rua Ria-
chuelo, 89, c| 5. Barato.
QUARTO ou vega para rapaz
com móveis. Rua do Lavradio,
122, casa 11 - 52.1640.

ALUGA-SE um quarto com. duas
vagas. R. Paissandu, 111, ap.
1204 - Flamengo. 
ALUGAM-SE ótimos quartos mo*
bi liados para casal uu rapazes
com. todos oa direitos. Silveira
Martins, 150, ep. 104 ou 45-9050.
ALUGA*$E um quarto, pare moça
ou rapaz que> trabalha fors —
Catete - Hal. 45-8330.
ALUGA-SE voga a moça que tre-
bolha fora — tR| Paissandu, 162,
ap. 405.  

" 
.

ALUGA-SE 1 quarto de frente pa-
ra 2 'moças ou rapaz — Exige-se
referência — Tel. 45-7623.
ALUGA-SE 1 quarto mobiliado
para cavalheiros. Praia do Fia-
mengo, 122, -ap. 1007.
ALUGA-SE vaga a. rapazes res-
peltadores aceitamos estudantes
60,00. Tel. 48-0145. R. Artur Ber-
nardes, 48, ap. 806.
ALUGA-SE ap. amplo, claro, cj
hall, il. gde., cj var. 3 qts.,
cj var. b. côr, cf cozinho, gde.
area serv. R. Sen. Vergueiro,
107-101. Ch. c| porteiro.
ALUGA-SE 3 vagas com todot os
direitos em ap. de senhora só
Rua Correto Dutra, 149, ap. 104
D. Odette.
ALUGO ótimo quarto ou vagas
a moças distintas. Senador Ver-
gueiro, 182, ap. 2,

FLAMENGO - KAIC aluga na
Rua Buarque de Macedo n.° 4B,
ap. 307, c| sl. con|., 1 qto. coni.,
benh. compl., copa, coz,, dep.
ccmpl. empreg., érea cj tanque,
sinteco. Chaves c| porteiro. Tra-
tar na Rua do Carmo 27-A. Tel.i
32-1774. CRECI 283.
FLAMENGO - Aluga-se ap.
de qto. e sala separados, banh,
coz., completos. Base de Cr)
230 000 — Chaves c| porteiro -
Vtr .na R. Dois de Dezembro
n. 58 — ap. 404 — Tratar em
SÉRGIO CASTRO IMÓVEIS
DEPTO. ADMINISTRAÇÃO DE
BENS - Rus da Assembléia, 40
- 12.0 índar - Tel. 31-0717 -
CRECI 22.
FLAMENGO - Quarto Índepen-
dentt alugo a m6ça — Senador
Vergueiro, 35, ap. 704.
FLAMENGO - Aluga-se ap. 2 qtt.,
rala, dsp. empregadas a garagem,
com ou sem móveis. Ver com
o porteiro. Rua Conde de Boe-
ptndl, 13.
FLAMENGO — Rua Ferreira Viana,
56, ap. 215 — Aluga-se ep. con*
jugado — NCrS 180,00 — Tratar
PREDIAL E ADMINISTRADORA
RESNIKOFF LTDA. Rua do Ouvi-
dor, 130-9.- «nd. T.ls.i 32-1675
e 22.9435 - (H-4).

LARANJEIRAS - Aluga-se i Rua
S. Salvador, 38, p/ locações ou
rep." oficiais estrangeiros, otimo
op. do fie. c/ 3 qts., sl. bonh.
coz. area c/ tanque e dep. emp.,
todo pintado de novo, mobiliado
c/ telefone. Ap. 406. Chaves c|
port. e Iratar na Adm. ttumi-
nense S. A., na Rua do Rosário,
129, tel. 52-8281.
LARANJEIRAS - Magnífico ap.
luxo, »¦_!«, 3 qtos. ,c| arm., bala
vista, sam garagem, Alug. 500
• taxas. Rua Gagá Coutinho (S,
ap. 504. Ch. c| port.
LARANJEIRAS - Alugamos gran-
de e confortável casa. Rua Mário
Portela, 61, com 6 qts., 3 talas
grandes e 1 pequena. Cozinha,
banheiro em cor, dispensa e va-
r*nda — Lugar pj guardar carro.
Centro da terreno. Aluguel NCr$
750, mais ^ taxas. Chaves no .n.
49, c| D. Áurea, pj favor tratar
Rua Assembléia, 11, gr. £03, das
12 is 17h - Exige-se fiador.
LARANJEIRAS - Aluga-se ap.
103 do Rua Laranjeiras n. 130
cj telefone, saio, 3 qts,, copa,
cozinha, banh., dep. compl, de
empregada. Chaves c| porteiro.- Trater PREDIAL PALERMO Ll-
MITADA - R. Senador Dantas,
117, s 905 - Tel.: 52-4325 -
CRECI 455.
LARANJEIRAS - Aluga-se op.

401 — Rua Ipiranga n. 111, de
qto. a bonh. c| ou sem mó-
veis — Vor no locol. Tratar cm
CARNEIRO DE MENDONÇA,
IMÓVEIS - Av. Cooacabana n.
861, jj 501 - Tel. 57-2853.

ALUGO — Quarto à 1 senhor ou ICM C
2 rapazes, referência. Vol. da'
Pitria, 31-605.
ALUGA vaga para moça. Rua
Bambina, 67, op. 201. Tratar com
Nancy.
ALUGO 1 quarto mcb. 2 rapazes
entrada endpt. CrJ 58 000, 1 vo-
ga por 25. R. Palmeiras n,° 30.
BOTAFOGO — Moça com aparta-
mento, aceita 1 ou 2 com todos
os direitos. Rua da Passagem, 78,
np. 307.
BOTAFOGO - Aluga-se um quar-
to mobiliado para dois rapazes
cj direito a telefone, ambiente
familiar. Exige-se referências. Tra-
tor pelo tel. 46-9373.
BOTAFOGO — Moça distinta pro-
cura outra para colega de quar:
fo. Tcl. 46-1735.

BOTAFOGO - Quarto amplo de
trente, casa família — Alugo um
ou dois mÓços (as) finos, todo o
conforto e direitos. Tratar telefo*
ne 46-6519.

BOTAFOGO - Junto ao lata
Club — Aluçam-se diversos aps,
na Rua General Severiano, 40\
em frente a Universidade do
Brasil. Novos, Ia. locaçío *-
Sala, 2 qts. cj ou sj dependên-
cias, área de serv. com tanque,
Aluguel a partir da CrS
280 000. Chaves c| porteiro José,
Tratar Sérgio Castro Imóveis —
Dopto. Administração de Bens.
Rua Assembléia, 40, 12.° andar.
Tel. 314717 - Crecl 22.

BOTAFOGO - Junto ao lata
Club — Aíutjímíi ^o diversos aps.
na Rua General Sevortano, 40,
em frente a Universidade do
Brasil. Novos, la. locação —
Ot., sala separados, j. inverno,
banh., coí. completa cj eu sj
área serviço. Peças grandes. —
Aluguel a partir da CrS 240 000.
*- Chaves cnm porteiro —
Tratar Sárglo Castro. Imóveis —
Depto. Administração de Bens.
Rua Assembléia, 40, 12.» andar.
Tel. 31*717 - Cr.ci 22.
BOTAFOGO aluga-se, 1 quarto
pl 2 moças por 40 000 cl outro
p| duos moças por 60 000 cada,
todos direitos. Tet. 46-4667.
BOTAFOGO - Alugo 200, mil,
qt., sala separados. Praia 'Bota-
fogo, 406, ao. 422. Tratar Rua
Carmo,. 38, sl 506.

LARANJEIRAS - Alugo-.e o ap.
I 204 da Rua General Glicerio
n. 355, de salío, hall de entra-
da, 3 amplos quartos, copa, co-
zinha, 2 banheiros sociais, de-
pendências de empregada, e 1
area de serviço — Lado da
sombra — Excelente para em*
baixodas — Parquet Paulista -
Telefone — Chaves eom o por-loiro — Tratar na Rua México n.
148 - sala 506.
LARANJEIRAS - Aluga-se no R.
Pires de Almeida n. 60 — ap.
101, com 1 sala, 2 quartos, bo-
nheiro, cozinha e dep. de em-
pregada com telefone a poucosmóveis — Ver no local e tralar
no COMPANHIA COMERCIAL E
CORRETORA NOVO MUNDO na
Ruad o Carmo n. 71 — 2.° an*
dor - s| 201 ou pelo telefone
52-2010 romol 238 - CRECI ri.
937.
LARANJEIRAS - .Aluga-íe op.
de sola, quarto a dep. com|)íe-
tas, Inclusive de empreg. —
Trotar tel. 25-8067.

FLAMENGO — Quarto, tala sep.,
área c/ fanque, quarto reversível
- Sen. Vergueiro, 266-1 105 -
Tel. 32-1774.
FLAMENGO - Aluga-so ap. 102
de superluxo — R. Borío do Fia-
mengo n.° 4 — Grande living, ss-
la de jantar, 3 qts., 2 banh. so-
ciais, c/ hall de .entrada, boxes
lo bann., c/ porta, todo mobilia

do, c/ telefone, coz., 2 qts. de
empreg. e banh., área e garagem.
Ver locol - Trafar CARNEIRO DE
MENDONÇA, IMÓVEIS - Av. Co
pacabana, 861 s/ 501 — Telefo-
ne 57-2853
FLAMENGO - Aluga-sa o ap. 708,
da Ru» Almte. Tamandaré, 67 com
2 quartos, sala, cozinha, banheiro
social, dep. de emp. completas,
área c/. tanque. Chaves • tratar
na "ADALMA" - Av. Almte.
Barroso, 90, ss/610/12 - Tele-
fona 22-0798.

ALUGA-SE vaga para moças com
telefone. Marquês da Abrantes.
37, ap. 1 102.
ALUGA-SE um quarto pequeno
para 1 rapaz. Flamengo. Rua
Buarque de Macedo, 59, ap. 202.
ALUGA-SE 1 qt. mob. a 2 rn
pazes ou 1 casal sem filhos, tra
balhe fora, casa de família. FE
do Catete, 214, c| 33.
ALUGA-SE quarto peq. a sra.
que trab. fora. R. Padro Amé-
rico, 320 - Catete.
ACEITO uma .moça em apart,
mob. de moça »6. "Tratar 

Praia
de Botafogo, 356, ap. S55 —
Bloco A.'
ALUGA-SE apart. 1001, coni.
kitch.. Rua Paissandu, 162. Tratar
B. Aires, 41, 3.0 andar.
ALUGA-SE um quarto grande _
casal sem filhos óu 2 moças quetrabalhem fora. Rua Sta. Cris-
tina, 57 —. Catete.
ALUGA-SE vazio ou cl moveis
ap. conlugado — Rua Bento lis-
boa n. 184 - ADM. BOLÍVAR- Av. Cop. n. 605 - s. 1 004

Telefone 36-5565.
ALUGO ep. frente, sala, qto. coz,
e banh. Rua Fialho, 15, ap. 416.
Chaves no ap. 105. Tratar das 17
às 20 h. Rua Senador Dantas,
20, s| 1407 - 52-2732.
ALUGA-SE qto. mob. de frent..
p/ casal il filhos qua trab. fo-
ra ou 2 cavalheiros de todo res
peito -I referencias. Catota, '206,
ap. 801, prox. ao Azteca.
ALUGO vaga duas moças. Rua
Silveira Martins, 147, ep. 811.
ALUGA-SE vaga moça ou senho.
ra que trabalha fora. Almte.
Tamandaré, 41, ap. 1013, 10.°
and. — Flamengo.

RUA GENERAL PEDRA N.o 435
Aluga-se quartos.

CENTRO — Alugam-sa 2 grandes
salões para indústria ou comer-
cio còm luz a força ligadas na
Rua Sacadura Cabral, 229. Ver

- go da Bola n. 62, casa com 2i qts., sla., coz. a banh. Cha-
. .....tv ¦-¦ r—- -,-'ves 60-A - Tratar R. Uruguai-
M* • amanha das 9 is 12 h. ana n. 24 - l.o ,nder

SENHORA tem em seu aparta-
mento um quarto para um ou
duas moças ou casal sem filho
a qua trabalhe fora, pode lavar
a cozinhar. Tratar no local, Av,
N. S. Fátima, 80, p. 503 ou a.-
fejra^S;_CJIara,_M,_s]_319.
SAÚDE - Aluga-se na~RÜÍ""j£

ZONA SUL
GLÓRIA - S. TERESA
ALUGAM-SE bons qts., na R
Cond» laie n. 52 - Gloria. —
Tratar na R. Russel n. 344-B
•p. 40?.

ALUGÃ-SE quarto independente
fia Rub Oriente n. 314, ap. .
303 — Subsolo — Tratar no* Io*
cal com o porteiro.
ALUGA-SE ctimo ap. mobiliado
com telefone, safa, 2 qts., jard.
Invemo, depend. Rua Cândido¦Mendes n. 253 — ap. 307. —
Infs. 43-3319..

ALUGA-SE grand. quarto a 3 ra-
pazes com eu sem m6vels. -
Preço barato - Rua Sar.ta Cristina n. 46, ap. 301.
ALUGA-SE 1 vaga am casa defamília para moça pede-se ref.Buarque da Macedo. Trotar tcl.25-5742.

ALUGA-SE quarto paq. fundos
perto praia p| moça(o) c| refei-
ções e 1 voga p| ropoz Buar-
que Macedo, 32, op. 102.

ALUGO "amplos 
quartos com

agua corrente, direito lavar e co-
zinher na Rua Pedro Américo,
288, esquina da R, Bento' Lisboo,
trot. Tel. 45-4394.
ALUGA-SE ap. quarto, «sal», co-
zinho, banheiro mobiliado. mí-
vols, geladeira, novos utensílios
df cozinha. Cr* 350 a taxas. Mar-
quês de Parani, 41, ap. 1005 —
Flamengo.
ALUGA-SE am e| de fam. de tra-
to a pessoa de mesmo nível, o
primeiro andar do prédio. Visl*
tar depois das 12 hs. Rua Ma-
chado de Assis, 66.A.

FLAMENGO - Aluga-sa op. 503 -
Rua Machado de Assis, 28, c/ qt,
e sala separado, coz., banh., dep.'
de empreg., varandas nas dep. e
armários embutidos, c/ telefone.
Alug. 350. Ver local. Trotor CAR-
NEIRO DE MENDONÇA, IM6VEIS

Ay. Copacobona, 861, s/ 501
Tol. 57-2853.

FLAMENGO - Alugo ótima vaga
a maça idônea que trabolhe fo-
ra com direito em apartamento
de 3 moças. Correia Dutra, 56,
ap. 1.

ALUGAM-5E ótimas vagas pj mô-
ças com todos os direitos, CrS
45 000 - Tel. 46-1861 - Bota-
fogo.

FLAMENGO - Aluga-sa o ap. 601
da Rua Senador Vergueiro, 200,
com 3 'quartos, sendo que um
possui armário embutido, sala,
dep. de empregada completa c/
armário embutido, duas varan-
das, todo pintado de nôvo (de
frente). Ver no local e tratar na
COMPANHIA COMERCIAL E COR-
RETORA NOVO MUNDO, « Rua
do.Cormo, 7|.2.° andar, s/ 201

CRECI 937.
FLAMENGO - Alugamos a Rua
Almte. Tamandaré, 41, ep. 817
c/ sala e qt. conjugado, banh. e
kitch. Chaves porteiro. Tratar Cl*
VIA - Trav. Ouvidor, 17-4.° and.
Tel. 52-8166.
FLAMENGO - Aluga-se aparta-
mento mobiliado com telefone,
salelM, 2 salas; 3 quartos, copa*
cozinha, banheiro, dependências
da empregada, Tratar pelo telefo-
no 25-9812.
GARAGEM — Alugo vaga. Praia
Flamengo, 82, Tratar 45-3271 a
32-6648.
LARGO DO MACHADO - Alu-
ga-se o ap. 601 da Rua Marque-
sa de Santos, 5, com 2 qts., 2
salas, copa, cozinha, banheiro
completo, mobiliodo, com telefo-
ne. CrS 380 000. Tel. 45-5799.
LARGO MACHADO - Alugo ap.
quarto, salos. Lg. Machado, 21
510.
LARGO MACHADO - Alugo-se o
ap. sais, quarto, coz., banh.,
frente. Ver Lg. Machado, 29, ap.
1010. Alug. 220 mais encargos.
Tratar Rua Assembléia, 45 — 5.»
andar.
MOÇA em apartamento só alu-
ga vaga a outra qua trabalha
fora. Trotar tal. 25-7300. R. 106.
diariamente.
QUARTO - Aluga-sa em bon
apartamento. Tel. 45-0319.

ALUGO - Ap. 901, Banlo Lisboa,
175, living. 2 quartos a depen-
dfncias. CrJ 370 000. Chavas por-taria a tratar tel. 31-0208.
¦ONS FIADORES - Ofereço pa-ra aluguéis am tida a Gvana-
¦ara — R. Alcindo Guanabara n
24, s| 702 - Cin.ltndia - Tel.
42-2667.
CATETE - Quarta pl casal deal-
la tratamento a vagai — Telefo-
na 25-3691.

ALUGA-SE vage a rapaz ou se-nhor. Rua Cândido Mendes 419,
«p. 3 - Glória - TtU 42-8616.

CATETE - Aluga-se -J Rua Ar-thur Bernardes, 49, ap. 104, c)
2 qts., sala, coz., copa, banh.
soc, área c| tanq., com sinteco,
pintado de nôvo, chsves cj por*tairo e tratar no Banco UniSo —
Rua da Alfândega, 98-A. Tel.43-6212.
CATETE — Alugo qto. Índepen-
dente c| lelefone, 60 000. Ave-

QUARTO pequeno e|' banheiro.
Aluga-se a senhora qus traba-
lhe fora. R. Bario Flamengo, 50,
ap. 201.

LARANJEIRAS - Aluga-se am-
pio «p. pint. « óleo, sinteco,
sale, 3 ijls., ar.T.. emb., copa
coz., a dep. Ver na Rua lo-
ranjeiras n. 210 - op. 505, de
8 às 12 ou tel. 36.3639 a ...
52-8394.

BOTAFOGO - URCA
ALUGA-SE na Rui A|varo Ramos,
319, ap. 401, com sala, 2 quar-tos, cozinha, banh. social, quar*to e banh. da empregada. Cha-
ves no local com o porteiro e
tratar na Av. Rio Branco, 185,
s| 2 114. Tal. 32-5338.
ALUGO quarto a 2 ou 3 rapazes
que trabalhem fora. Tratar tel.
57-1990, semente de 12 às 14 hs.
ALUGA-SE na Praia da íõrãfõgo
n. 111, ap. 1 003 com aala a
quarlo sep., arms, embutidos,
banheira, a casinha. Pintada a
sinteca nov. — Chavas com partairo.

BOTAFOGO - Sócio - Aparto-
mento conjugado, na praia. In-
formações tel. 26-0290. . — Sr.
Ramos.
30TÁFCGO - Alug" ãp. 510
da Rua Gen. Severiano n. 40, c]
sala, 2 qls., jard. de inv., ba-
nheiro comp., coz., e dep. em*
prep. Chaves cj o. porteiro. —
Tratar na ALIANÇA IMÓVEIS -
Praco Pio X n. 99 - 3.° and
-Tel. 23-5911.
BOTAFOGO -Aluga-se o op.
407 da Rua Gen. Góis Montei-
ro n. 184, cj sala, quarto. -
Chaves c| porteiro e tratar na
Av. Rio Branco n.. 154 — s.
1 714 - Tel. 52-5917 - (12 ès
18 h).

COPACABANA
ALUGA-SE uma vaga para moça.
Av. Copacabana n. 386, ap. 906.
Com direitos.
ALUGO luxuoso gr. dorm. Va
moças, gabarito, em suntuoso ep.
ult. and. int. p| 3 1|2. 1." qua-
dra praia, vista mar. Figueiredo
Magalhães, 108, ap. 1201.' Tei
37-2197.

APARTAMENTO LUXO - 180m2
- iardim c| 70m2, 2 sls., 3 qts.
arm. emb., 2 b., deps., copa.
coz., garagem, claro. R. Hilário
de Gouveia. Pço. 80 mllhs.
comb. Tel. 37-5106. Crecl 813.
Tel. 52-1892.
APARTAMENTO - Ac. Cxa.,
2 qls., banh., coz., deps., à R.
Miguel lemos, 80, c| Inquilino,
marcar hora. 32 milhs. Tel. —
37-5106. Creci 813. Tel. 52-1892.
APARTAMENTO LEME, do frente,
magnífica vista. Sola, 1 quarto,
1 quarto reversível cj armário,
banheiro em côr, cozinha c|
mários a box pl geladeira, írea
cj tanque e banheiro d* empre-
gada. Preço: 32 milhões, sendo
16 .1 vista, 12 financiados em 24
meses e 4 a combinar. Ver local.
Av. Princeso Isabel, 3C0 - Bl.
A. ap. 901 e tratar tel.i 52-9522- Dr. Queiroz. Aceito oferta,
pngemento à vista.
APARTAMENTO com telefone. -
Aluga-se para cavalheiro, quarto,saleta, banheiro. Rodolfo Dantas^
111. Tratar porteiro.
ALUGA-SE qt. ricom. mobiliado,
c| tel., lindo ter. e banheiro.
250 000 c| café da manhã. Tel.
36-4164.
ALUGA-SE luxuoso quarto pararapaz ou senhor idôneo com rou-
po de cama. Cr$ 110 000 RuaBarata Ribeiro, 184, op. 1 203.
Copacabana
ALUGO ap. com ou sem mobi-
lio, 3 qls., salão, banh., coz.,
dep. empre., garagem. Ver Av.
Copacabana, 1 039, ap. 302.
ALUGA-SE uma vaga para moça
que trobalhe fora pede-se refe-
rência. Av. de N. ;S. Copacaba-
na, B61, ap. 808.
ALUGO temporada, ou vendo, np.
pequeno, pintado a óleo e de-
corado, de frente, com ar re-
frtgerado e muitos armários em-
butidos. Av. Copacsbona, 115,
ap. 507, local ou porteiro.
ALUGA-SE o ap. 404, do Av. N.
S. Copacabana, 1141, com sala
e quarlo separados, kitch, bonhei-
ro completo, mobiliodo, com vis-
to poro a Av. Atlântica. Choves
com o proprietário do ap. 406.
Tratar na "Adolmo". Av. Almte.
Barroso, 90, ss| 610-12. Telefo-
n- 22-0798.

BOTAFOGO - Alug. 330 mll o
op. 512 da R. Humaitá n. 229
cf 2 qts., saio, coz., bsnh. de-
pend. empreo. Vier no locol
domingo das 9 ès 13 horas e
seg.-feira dos 9 às 12 horas- Chaves na ALIANÇA IMO-
VEIS - Pça. Pio X n. 99, 3.'
and, Tel. 23-5911.
BOTAFOGO — Aluga-se op. 503— Rua Serafim Valandro, 6. Sa*
lá e quarto conjugados, banh.
kit. Chave s na portaria; Tratar
na EMIL - Av. Rio Branco, 156

G| 1231 - Tal.: 52-9059.
BOTAFOGO - la. locação, alu-

se ap. 813 no Ruo General
Severiano, 40, com play-ground,
sala, 2 quartos com sinteco. Cha-
ves com o porteiro. Trator em
Cordeiro Guerra & Cia. Ltda., n-a
Av. Rio Branco, 173 — 14.» an-
dar - Tel.i 31-T895.
BOTAFOGO - Aluga-se oporto-
mento ce frente. Rue. Álvaro Ra-
mos, 319. Saio, 2 quartos, bo-
nheiro social, cozinha, área de
serviço, quarto de empregada e
garagem. Tratari 57-7673.
BOTAFOGO - Alugo ap. Ruo Ba-
rõo Lucena, 98J1C9 - al., 2 qts.,dep. compl., banh, emp., área
serviço, la. tecaçã© — Cr$ ....
260 000 - 25-9713 _ 22-0798 -
43-6429.
BOTAFOGO '— Aluço-sé op. 208
1* Praia de Botafogo, 428, com

sola, 2 quartos, coz., bsn'n.,dap.
completa empreg. Choves c| por-teiro. Trolon Predial Palermo
Ltda., R. Senador Dantas, 117,

I 905 - Tel.i 52-4325 - CRE-
Cl 455.

AVENIDA ATLÂNTICA n. 746
«p. 501 — frente con*. garagem
2 quartos, dep. emprega com
telefone e moveis — Aluga-se— Ver no locol c| porleiro. —
Trat. 22-2436.
ALUGAM-SE vogo, p| rapazes ò
Av. Prodo Júnior n. 298, ap.
603 *- Traí. na Av, Copacabana
n. 115 - ep. 905 - Telefone ..
36-0958.
ALUGO - TEMPORADA - um
ap. de um a seis meses — .
comente mobiliado, TV, geladei-
ra, louças, roupa de esma —
Tratar com o proprietário no lo-
cal — Aires Saldanha n. 76, ap.
701 - Tel. 36-7915 - Copac..
APARTAMENTO mobiliado p| tem-
porada. Sá Ferreira, 441408. Ver
c| o proprietário, dos 14 és IB
horas.
ALUGA-SE parte de um aparta-
mento a uma moça distinta. Pre-
ço 45 000 (NCrS 45,00). Ruo Bo-
livar, 124, op. 204. Copecoba
na — pósto 5.
ALUGA-SE Rua Figueredo Mogo-
Ihães, 248, ap. 403, sala, 3 qts.,
garagem e dep. Chav. port: Trat.
IGAB Ti Otoni, 72 - 23-1915
Crecl 183.
ALUGA-SE vago d. gsragem à
Rua Dialma Ulrich. Tratar tele-
fonei 45-7909.
ALUGA-SE modesto qusrto. Dia»
da Rocho, 26 ap. 701 — Copo-
cabana.
ÃLUGA-SE vaga moço — Gustavo
Sampaio, 676 ap. 711 - Leme
ALUGA-SE um quorto bem mo-
biliado com varanda — Ruo Du-
vivíer, 18 ap. Í03 - Copaca-
bana.
ALUGO 2 quartos para moços ou
senhoras quo trabalhem fora —
Trator paio Ttl. 36-6647. Ambi-
ente familiar — Copacabana. '

ÀLUGA-5E um quarto pera moça
ou rapaz que trabalha fora. Inf.
46-5491 - Botafogo.
ALUGA-SE moça morando só em
ap. conjugado procura mais uína
ou duas para dividir despesas.
Tratar na Praia da Botafogo, 340,
ap. 327.
ALUGA-SE um apartamento com
3 cômodos na Rua Maria Eugê-
nia, 22, fundos - Humaitá -
Tratar no local,
ADMINISTRADORA IMOB. L. H.
Alugo. Praia da Botafogo, 360
1108. Mobiliado,- sala, 2qts., eoep. compl. Tratari Gonç. Dias,
84|602 - Tel.i 52-0982 - CRECI
636 - Botafogo.

ALUGO op. 651 conjugado
Proio Botofogo, 356 - 31-3171.
ALUGO ótimo quarto pare senhor
da responsabilidade. Peço referên-
cio. Tratar tel. 26-5747
ALUGAMOS ap. 403 a Rua Mar-
quês de Abrantes, 173, composto
da 2 quartos, sala, tozinha, ba-
nheiro a érea de serviço c/tan-
que. Chaves c/ porteiro a tratar
c| BANCO NACIONAL BRASILEI-
RO S/A. Av. Erasmo Braga n.°
255-A.
ALUGO ap. na Rua Barão deLucena n. 98 - 307 - com sa-
ls, 2 quartos, banheiro, cozinha
e dependências NCrS 35,00 amais laxas — Ver no local.
ALUGA-SE sala do frente, rosl-
dência fumlliar na Rua da Pas-
sagem n. 151 - Botafogo. Tra-
tar com OLIVEIRA.
ALUGA-5E um quarto mobiliodo
a casal ou duas moças que tra*
balhem fora. Praia de Botafogo.
360, ap. 220, 3.» bloco,
ALUGA-SE um quarto pora moço
qua trabalha fora. Preço 60 000cruzeiros. Rua da Passagem, 146,apart. 504
ALUGA-SE am op. quarto Indo-
pendente a senhor. Tel. 46-7792.

DOIS CAVALHEIROS, quartomobiliado, antrada a banhos In-dependentes. Trotar diretamente
no op. 603. Proia da Botafogo
n.° 430.
ALÜGA-SE um quarto com alguns
móveis para casal ou 2 moças
que_ trabalhem fora na Rua Pi-nheiro Guimarães n, 45 — ap.401.
ALUGA-SE apartamento solo, quar-to, dependências empregada. Tra-
P/bÍJÍ1 S,'- Fiívl°- ~ telefone38-2757, das 14 às 17 horas.

QUARTO mobiliado, aluga-se,
único inquilino, i moça funcio-
naria publica. Rua Paissandu,
111, ap. 403.
QUARTO - Alugo 2 maças ou
senhora com direito a casa toda.
Rua Pedro Américo — T. 25-6697
a 45-4676.
QUARTO - Mobil. iti6ça trab.
única Inq. ap. casal i| filhos

do - NCrS 75,00 ¦
) LCC

Tel. 45-4157.
QUARTO- para rapaz que traba-
lha fora. Pedro Américo, 166-
308. Cotete.
QUARTO mob. - Alugo, de fren-
te, alto, a senhor ou moça só,
em ap. sossegado de 2 pessoas,sem criança. 25-6301.
QUARTO - Alugo vaga p| moça.
D. Sablna — Rua Bento Lisboa, 6.
quarto 15. .

ATENDO segunda-feira anúncio
referente domingo. Quorto fren-to, arejado, 2 sacadas, janela, a2 rapazes. Mobiliado. — Dou a
peço referências. Preço 100 cru-
zeiros novos. — 46-3945.
ALUGA-SE na Rua Silveira Mar-tins n. 40 - ap. 1 202, sala a
quarto, cozinha a banheiro. —
Preço de CrS 300,00 mais taxas- Chaves com porteiro. Tratar
na IMOBILIÁRIA INTERNACIO-
NAL - Tal. 22-1441.

BOTAFOGO - Aluga-se box 3Ruo da Possagem, 146-C. Ver
a tralar Carneiro de Mendonça,
Imóveis. Av. Copacabono; 861,'-' 

501. Tel. 57-2853.
BOTAFOGO - Aluga-se ap. 101- Av. Pasteur, 120 ej 3 qts.,saleta, sala, banh., cor., dep. da
enmreè., irea c| tonque, todo
mobiliodo c| telefone, televisão,
gelodeira e garagem. Ver local
tratar Carneiro de Mendonça, Imó-
veis - Av. Copacabana, 861, s
501. Tel. 57-2853,
BOTAFOGO - Alugo-se ap. 710
R. Voluntários do Pátria n.° 340
c| qt. a solo separado, bonh.,
coz. Ver local tralar Carneiro de
Mendonça, Imóveis. Av. Copaca*
bana, 861, s| 501. Tel. 57-2853
BOTAFOGO - Aluga-se ap. 1 005— R. Lauro Muller, 36, solo e
y. ceporado, banh., coz., dep
Je^ empreg. Vor local, trotar Car-
neiro de Mendonça, Imóveis. Av.
Copacabana, 861, sl 501. Tel.
57-2853.
BOTAFOGO - Aluga-se o opor-
tamento 2 da Rua Vitorio da
Costa, 12, de sala, dois quartos,cozinha, banheiro, dep-% dências
de empregado a área de serviço.
Chaves no Bp. 1. Tratar ns Rui
México, 148, sala 506.
BOTAFOGO - Aluga-se ap. 1 236
na Praia de Botafogo; 460, c|
sl., qt., conj., kit., a banh. Ver
no local choves c| port. a tra-
tar na Predial Canadense Ltda.
R. Álvaro Alvim, 21, Gr. 1 206-8.
Tel. 22-7808 das 9 is 17 horas
de 2.» a 6.» feiro.
BOTAFOGO — Ruo Reol Gronde-
zo, 100, ap. 710. Aluga-se cj
qt. a sala conjugado, dep. NCr$
170,00. Tratar ' Predial a Admi-
nistradora Resnikoff Ltda. Rua do
Ouvidor, 130, 9." and. Telefo-
ne 32-1675 e 22-9435 - (E 18). ¦
BOTAFOGO - Aluga-se gronde
ap. 3 qts., 2 salas, banh. am
cõr, coz., área serv. cj tanque,
dep. amplos de emp., de frente
c| garagem. Ver na Praia do Bo-
tafogo, 48, ep. 10, 3.° and. Cha-
ves c| borteiro. Ttatar Sérgio
Castro Imóveis — Dep. Admínis-
tração de Bens. R. Assembléia,
40, 12.o and. Tel. 31-0717 -
CRECI 22.
BOTAFOGO - Alugo o ap. .
419 da Proia d: Botafogo n.
356 — conjugado, cj' deps. ' —
Ver c| porteiro e tratar na Av.
Rio Branco n. 114 — 14.". —
Tel. 42-3300. '
BOTAFOGO - Aluga-se na R.
Principado dc Mônaco, 94 ap.
202, com 2 quortos, solo a de-
mais dependências. Aluga-se ou*
tro de frente na R. Voluntários
da Pátria, 340 ap. 205, servin-
do para comércio ou residêncio
Trotar na R. Voluntários, 244-A.
FIADOR - Propriatirla, irracusá-
veis, temos para casas, aparta-
mento e lojas. Soluçco na hera.
Garantia — Av. Copacabana. élO,
sala 909 - Ed. Ritz.
FIADOR — Proprietário, irracusá
veis, tamos, pare casas, aparta*
mentos a loias. Snlução em 24 ho*
ras, garantida. Av. Copacabana,
n. 610 sala 909. Ed. Ritz.

ALUGA-SE 1 q. grande ou va*
gas moças ou senti, casa de resp.
Ver no local. Rua Marquês de
Abrantes, 216, sob. - Praia deBotafogo.
ALUGA-SE am ap. familiar, 1 q,e 1 vaga a Sr. ou rapaz dis-
tinto q. trab. fora. T. 46-5138.
ALUGA-SE uma sala mobiliada p/uma pessoa só. 80 000. Praia do
Botofogo 340, op. 304.
ALUGA-SE um quarto para ca-
valheiro, na Ruo Poulo Barreto
n.o 78, c| 10. Botafogo.
ALUGA-SE apattamento duplex,
çj 2 quartos, sala a amplo sa-QUARTO mob., de frenle. Alugo __. .., . .„,,. , „„,..,„ ,,.

°.i * . ------ -.  ..... a i ou z moças distintas c/ di- ão e oaraoem. Rua Álvaro Ra.nida Augusto Severo n. 272, ap.ireitcs. ¦_. Marquesa dos Santos, mo., 3W, casa 22, ap. 20° B>-*02- 127, ap. 101 - Largo MíchadoJtafoso.

ÓTIMAS vagas para moças com
todos os direitos. Máximo con-
forto 50 mll mensais. Telefone
26-1249.

ALUGA-SE por temporada um ap.
amplo a conj., a também um
quarto a Sr. distinto; tem tele-
fone. Informaçõe» pessoalmente- Av. N. S. Copacabana, 861
ap. 715.

ALUGA-SE conjugado, grande, mo-
biliado, geladeira. Rua Barata
Ribeiro. - 37-4084.
ALUGO quarto de frente a se-
nhor {a) de tratamento. Amblen-
te familiar. Prado Júnior, 237-
401 - Cop.
ALUGÃ-SE vaga cj café da ma-
nhã, pj 1 maça que trab. fora,
Col, de mola, I pj da praia. 70
mil, direitos a combinar. Minis-
tro Viveiros de Castro, 15, ap.
1212. Pósto 2.
ALUGA-SE vaga ã uma moça,
única inquilina, todos oa direi-
tos. Trator hoje após às 14,00
hs. Rua Raimundo Correia, 68, ap.
303.
ALUGA-SE ap. conjugado. R. FI-
gueiredo Magalhües, 42, ap. 916.
Ver com porleiro.
ALUGA-SE 9.ó a. Rua Barato R.
boiro, 412, 2 salas, 3 quortos, 2
banheiros sociais, 2 varandas,
dependências empregada, cara-
gem, cofre e pequenos * armo-
rios embutidos. Pintura a óleo e
synteko. Prsço NCrS 650,00. Cl
ves com porteiro. Tratar Banco
Auxiliar Produção. Trav. Ouvi-
dor, 22. '
ALUGO pl temp. ep. (luxo) íi.
nununts mobiliado e equip. (ge-
lad. roupac, utens.) esq. Av.
Atlântica c/ R, Miguel Lemos,
11.° pavi visto maravilhosa. Idea"
p/ lua de mel. Ambiente otimo
pj pessoa respeito e alto gabarito— Inf. Fernandes, 57-3815.
ALUGAM-SE 2 ops. temporada,
mobiliado, um c/ qto. e sala se-
parado, outro 2 qts., sola, nrea
serviço, dep. empregada. Almte.
Gonçalves, £0/404 e 1 201. Cho.
vès c/ o porteiro. Trator ttlefo-
no 36-3643.
ATLÂNTICA - Aluga-se pl tem.
porada, 1 ano otimo ap. mobi-
liado c/ 2 quartos, 2 salas, dep.
empr. Adm. Bolivar. Av. Cop.
605, s| 1004, tel. 36-5565.
ALUGA-SE um quarto'a dois ra-
pazes ou a um senhor. Av. Co-
pacabana, 542, op. 1203.
ALUGA-SE quarto pequeno com
moveis a senhora que trabalhe
fora. R. Boroto Rlbeir-o, 425, ap,
n.o 602.
APARTAMENTO mobiliado - Alu-
93>se uni na Travessa Amjrense,
14 op. 906. Aluguel Crí 280 000
mais taxas. Chaves no local -
Trator pelo Tel. 52-2764 - Ad
ministradora do Lar Ltda.
APARTAMENTO mobiliodo paratemporada — Alugo-ie um na
Av. Copacabana, 1150 op. 405
cj^ sola, quarto e-demais depen-
dencías. Aluguel: Cr$ 3C0Õ00,
maia taxas. Chaves na portaria.
Trotar pelo Tel. 52-2764 - Ad-
ministradora do Lar _Ltda.
ÃÍUGÔ ap. Rua Barata-Ribeiro,
340 ap. 201, 3 qts. SOTIC
32-1619 - Cr.ci 539. V
ALUGO quarto & pesioa com
referencias vp ou a duas moças- Tal. 36-5271 até as 12 ho

ALUGO qurto a 2' moças de f
no trato — Raimundo Correia n.
60 - ap. 906.
ALUGA-SE a família de,.-trata-
mento apartamento da um andar
mobiliado — telefone — 3 qts.,
2 salas, 3 banh., dep. e gara-
gem - P6«o 5 — Infs
57-3031.
ATENÇÃO — Tenho vários aps.
p|^ alugar, grandes e peq. um
mès adiantado ~- Dou fiança.
Av. Cop. n. 610 - | 019-
9 ài 13 horas.
AVBNIOA COPACABANA, 256,
ap. 702. Alugo a moças com
direitos.
AVENIDA Prodo Júnior, 281 -
Alugo-se o op. 605 de frenle,
chaves com o porteiro, trotar:
Av. Pres. Vargas, 542, sala
404.
ALUGO peq. conf. qt. em sp.
fam. pj moça senhora q. tra-
balhe foro. Santo Clara, 157, ap.
n.o 301.
ALUGA-SE ótima voga cl direi-
tos — Av. Copacabana, 796-604.
AVENIDA COPACABANA, 1 181,
5.° indfir, aluga-se o ep. 504
de ftente c/ saião, 3 qls., de-
pendências geragem. Chaves por*
faria. Informações teli. 38-3243

43-2628.
APARTAMENTO Copacabono olu-
go temporada visto mor, 30 m
da praia, quarto, ssla separados.
Inform. tal. 387617.
ALUGÃ-SE eport. mob, o beira*
mar. 2 qtos., 1 salão, qto. emp.
e telefone, S«m roupo de .cama,com algum»'louça a talheres, l.o
més um milhão, outros meses
novscentos mll, por 1, 2.ou 3
meses, no máximo. — Pagamen-
lo adionlodo. — 37-2436.

ALUGO temp. 6 metes bel. ap.
de cob., mobiliado, todo atape-
tado, c| mog. lerr. p| bonho sol.
c| piscina indivíduo., 2 dorm.,
saleta, t living, al. jantar america-
na envldraçada, copa-cozinha, dep.
empregado c| TV, gol., máquina
lavor, olta-fidelidade. Tralar Ba-
rata Ribeiro 630, Cobertura 1, do-
mingo. Depois pelo tel. 42-2066
AIUGA-SE ap. cj 2 salas, 2 am-
pios quartos c| armários emtui<
tidos, banheiro completo em <ôr,
coí., garagem a d.p.nd. empre-
gada. Var Barata Ribeira, 436,
ap. 702, das » ls 19h, diária-
mente.
ALUGAMOS per temporada aps,
mobi., d. 1 ou mais quartos -
Av. N. S. Copacabana n. 374 —'
sala 304 - T.l. 37-9358.
ALUGUEL - Fiador p| caias,
aps. • salas. Fornecemos irre-
cusável, proprl.lário d. gabari-to, ir.d.nclodo p| bancos. Ta-
mas documentação ¦ disposição,
Nio cobramos taxa. T.l. 23-8980,
APARTAMENTO mobiliado, tem-
porada curta ou longa. Saleta,
sala, quarto separados, banheiro
coz. Rua 5 da Julho. Trator tele-
fone 23-5431.
ÁLUGA-SE ap. quarto, sala sepa-
rado, cozinha, banheiro. Av. Pra-
do Júnior, 281, ap. 508. Telefo-

36-4296. Chaves çj porteiro.
APARTAMENTO - Temperada,
quadra da praia, pecas amplas,
mob. a geladeira. Posto 3. Tra
tar tal.: 36-2666 - 4541990.
ALUGO 1 ap. mobiliado, sala'a
quarto separodo. Rua Sta. Clara,
86, ap, 409 - Tel. 28-1441 -
Sr. Miguel.
ALUGA-SE quarto a 2 moças dis-
tintas — Preço 100 mll com di.
reilos — Av. Copacabana n. .
728 - ap. 506.
ALUGA-SÈ uma vaga a moça
que trabalhe fora com direitos.

Rua Sá Ferreira n. 138 - 806
ALÜGA-SE um quarto para uma
pessoa qua trabalha fora na Av.
Princesa Isobel n. 346 cosa
n. 5.
ALUGO bom quarto a 2 moças
ou senhoras qua trabalhem fora
cj alguns direitos a telefone ..
36-5438 - Av. Copacabana
583 - ap. 503.

ALUGA-SE quarto tp. rapai com
direito e completo. Rua Guima-
rães Natal, 19, op. 101, esquina
Toneleros. Tel. 42-0213, icgundo-
a sexta-feira. Var no local

COPACABANA
517 óa R. Ministro Viveiros de
Cüitro n. 15, cj q., s., conj.,
banh., arm. smbutidos. Chaves
cj port. Tratar R. Uruguaiana,
24 - l.o andar.

Alusa-se ap. COPACABANA - Aluga-sa ap.

COPACABANA - Aluga-it ex-
celente jid. 101. da Av. Aílàn-
tica n. 2150, cl s„ 3 qts., coz.,
2 banhs. sociais, dep. compl.,
garagem e telefone.
COPACABANA - Aluga-ie r.
apartamento 602. Rua Barata RI
beiro, 34E. Sala, quarto conjuga
do, banheirojbox. Chaves cj por-
teiro. Trntar Rua do Carmo, 17
— 7.° andar. — Sr. Américo.

Ruo Figueiredo MugaIhães n.
109 — 804, qucdrfi do* proia c]
3 quartos, ssla e dependências.;

Telefonar pora 57-4970.
COPACABANA - Alugo ap. con-
jurado, pintado, saneai, sinteco,
cozinha azulejada, Run Barota
Riboiro n. 200, op. 924 - Ai
chaves no op. 724, Tel 57.9520

Domingo aberto até ei 20 ho-
rae.

COPACABANA - Alugs-se opor-
tamento 904. Rua Dialma Ulrich,
183. Solo, quarto, corinhe, ba-
nheiro. Cfiave» com porteiro. Tra-
tar Rus do Carmo, 17 — 7.° nn-
^aJ_Zl Sr.__Américo.
COPACABANA"- Alugo op. dê
frente, c| solo, 2 quartcs, dep.
completai e garsgem. Ruo Cin-
co de Julrjòy 47, ap. 501. Cha-
ves na porleria do Edifício. Tra-
Mr pelo fone £2-4253.
COPACABANA - Vende-se op.
d» frente Av. CopBCabane, 759Í
402. Cl 2 quartos, ompla sola e
dep. Facilito-se. Trstar tsl. —
22-2349.
COPACABANA - Ap. sala e
querto separado cj área. Com-
pro. Tenho 8 CCO, or,ldo combi-
nar. Creci 773 - 31-3103 - Vit-
torlp.
COPACABANA - Alug. op. coni.,
mobil., geíad. Av. Copacabana,
300, ap. 509. Chov. cl Sr. Xa-
vier. Inf. 36-4082.

COPACABANA - Alugs-se nsi
Av. Prado Júnior n. 297, o
apartamento £04 d* frente com
sala, quarto, banheiro e kitch.
Aluguel Cr$ 250 mil. Chavrl c|
porteiro e tratar na Construtora
L. Martins S. A. — Rua Mexi*
co n. 11, gr. 102. T.lofone ..¦
22-1055 - CRECI 373.
COPACABANA - Aluga-sa o
ap. 1 001 mobiliado de 2 qts.
sí. e dependências na Rua Ea-
roto Ribeiro n. 147 — Aluguol:
Cr$ 500 mil mais taxai. Ch&vet*
c| o porteiro e tratar na Com-
trüfors L. Marlins S. A. Rue
México n, 1), or. £02. Tal.
52-3873 - CRECI 373.
COPACABANA — Alugo quorto
mobiliado cotn tel. único inqui-
lino, cnsa família, Tel. 57-3356.
COPACABANA dist. Sra. cede
porte conf. ap. íel etc. a duas
iros. ou irútfií re:pon. (emlg&s?
a combinar. 36-4989.

COPACABANA - Alugo-s» no
Av. Copacabana, 1 085, aoni
602, frente, cj soteta, sala, ba
nheiro e qultlnete, próprio.pj con-
tultório médico ou escritório.
Contrato comercial de 5 nno2,
olugueli CrS 270 OCO, mais toxas
Vc- no local e Iratar paio tel
32-8766.
COPACABANA - Praça Eugênio
Jardim, 55. ap. living, sala ian-
tar, solo nlmôío, Tollette, 3 quar
tes c| armário), 2 banhs,, copa
cozinha, 2 qts. e banh. emp., ga
rogem. Preço 130 milhões. Cha
ves cj o porteiro Luiz. Inf. ...
22-6526 - 52-4343, Aíurillo de
Souza. Creci 81.
COPACABANA - C| c| 262 -
Aluga-se magnífico ap. n. 1 005,
sito a Av. Copacabana n. 314 —
Frente — Hill — 1 quorio, bala,
banh., corinha. Chaves cj Sr,
Martins - Tel. 37-5821 - Alu
guel CrS 300 000 mnis taxos —
Trotor Palmarei Adrnlnhtrodora
de Imóveis Ltda. Av. Graça Ara*
ha, 226 - II.» nndar si 1 110112- Tel. 22-6048, 32-6556 '
52-5239.
COPACABANA - KAIC aluga o
op. 503 da Rus Cinco de Julho
n. 63, cj f., 3 qtfi., coz., banh..
dep. compl. empreg., área cj tan-
que. Chavet c| porteiro. Traler
nn Rua do Cormo, 27-A. Tel. —
32-1774. Croci 283. _
COPACABANA'"-"'KAIC aluga na
Av. Copacabana n. 945 o np_
704 c| í.-q. coni., banh. a kitch.
Chaves cj porteiro. Tratar na Rua
do Cormo, 27-A. Tel. 32-1774
Creci 283.
COPACABANA - KAIC ãiugo"ni
Rua Felipe de Oliveira n. 17, o
op. 1 001 c| s„ 2 qts., coí.,
banh., dep, compl. empreg., írea

tanque: Chovei cf porteiro
Tratar na Ruo do Cormo, 27-A.
Tel. 32-1774. Croci 283.
COPACABANA - KAIC alugo na
Av. Copacobana n. 769, o ai
304 cl s., 3 qts., cor., bonh.,
área cj tanque, dep. compl. em
preg., vg. cjoragem. Chaves no
ap. 1 101. Tratar no Ruo do Cnr-
mo, 27-A. Tel. 32-1774. Crecl
283.
COPACABANA - Alugo umo vo-
íia num quarto piro um rapar-
Avenida Princesa Issbal, 254, co-
sn 29.
COPACABANA - Alugo-se mag-
nlfico op. térreo, c| cola, 2 quor-tos e demais dependêncios corn-
plelcs, na Ru» Otoviono Hudson
29, op. 2. Trator ern Jabur Neto
Imoviia. P.ua dos Marrecos, 40,

703. Tel. 32-8767.
COPACABANA - Posto 2. Alu-
go frente, op. c| qto. sala. mob.
c| gelodeira e utensílios,- 280 mil
tel. 57-4601.
COPACABANA - Alugo-se ap.
s., q. coni., amplos, frente, mob.
temp. a Combinor. 250 cruzeiros
novos. Sí Ferreiro, 234, ap. 64,
chaves com o porteiro, Inf. te-
lefone 27-6490.
COPACABANA - Em op. de ro-
por, alugn-se dependendo de
empregado. Independente, com
sofá-cama. NC'Í 80. Av. Copo-
cabana, 1017-306.

APARTAMENTO comercial no Ed.
.Central Copacabana, em constru-
çSo no Av. N. S. da Copoco-
bons, 680. Vende-se - 36-2063
A MOÇAS funcionorias de tra-
Ip, alugo 6tlmo quarto cl ou
sem mobilia, ap. Tel. 36-2873.
Copacabana.
BARATA RIBEIRO, 450-702
Alugo conjugado mobiliado, íti-
mo ponto. NCr$ 225 a taxos.
Chaves c] o porteiro.
COPACABANA - Aluga-se ap.
506. R. Francisco Sá, 35, todo
mobiliado c| geladeira, contrato
de I a 2 anos. Alug. 380, solo
e qt. seporodo, bonh. cl box,
coí., dtp. de empreg., área cj
tonque. Ver local. Tratar ' Car-
neiro de Mendonça, Imóveis. Av.
Copacabana, 861, i| 501. Tele-
fone 57-2853.
COPACABANA - Aluga-se op.
402. Av. Copacabana, 1 285, sa-
lao, 3 qts., jardim de Inverno,
armários embutidos, banh., coz.,
dep. de empreg. todo sintecado
de frente, c| vago de garagem.
Ver local. Tratar Carneiro de Men-
donça, Imóveis. Av. Copacabana,
861, sl 501. Tel. 57-2853.
COPACABANA - Aluga-se apar-
lamento 32 m2, por Cr$ 200 000.
Av. Atlântica, 3 806, ap, 707.
Atende-se local hoie 14 is 18
horas.
COPACABANA - Aluga-se ap.
601. R. Bulhões da Carvalho, 633,
cjliving, sala de Iantar, 4 qts.,cj armários embutidos, 2 banhs.
sociais, copa cozinha, irea cj
tanque, dep. de empreg., cj 2

3ts. 
e 2 banhi. ¦. Todo sintecodo

e frente cj garagem. Ver local.
(Tratar Carneiro de Mendonça,
Imóveis. Av. Copacabana, 861,
s| 501. Tel. 57-2853.

ALUGO quarto mob. a casal ou
senhora trabalha fora — Ttl.
36-4227.
AIUGA-SE o ap. n.o 1 203 da
Rua Xavier da Silveira n.° 40,
com 3 quartas, sala, dependên-
cias empregada, mobiliado, ar

condicionado. — Ver das 9 as 16
horas. Tel.: 42-5251.
APARTAMENTO Com telefona -
Aluga-se belíssimo, finamente
mobiliado, temporada a senhor
*6.- NCr$ 500. Tel. 57-6622.
ALUGO.utn quarto de fundos c/
banheiro a moça distinta ou se*
nhora com referências. 80*000 —
Barata Ribeiro, 630 — 803.
ALUGA-SE quarto pequeno na
Rua General Barbosa Lima, 34,

part. 601 — Copacabana.
ALUGO vaga a moças, 70; quartoa cosol, 140. Copacabana, 445,
ap. 1 002.

PRAIA. BOTAFOGO - Aluga-se
quarto, banheiro anexo com ou
sem móveis a uma 'ou duos pes-soas rasponsebilidada. Praia Bo-
tafogo, 360, ap. 910.
QUARTO — ótimo aluga-sa pmoças ou rapazes. Preço a com-
binar Pa. de Botafogo, 360, ap.
908. Pode ser tratado no n.o
340, ap. 817. Tal. 26-8376. Sr.
Jacy.
RUA SOROCABA, 736. Alugo ep.
402, c| 2 selas a 3 qts., 450
mll mais taxas. Ver no local ¦
tratar no Largo de S. Francisco
26, Gr. 1315 das 16h30m à.
18 hs. c| Dr. José.
VAGA à moça qua trabalha f6ro.
Tel. 46-1953.
VAGA — Aluga-se um* em apar-'amento a 1 moça com móveis e
direitos. Voluntários da Pátria,
lel.i 26-5503.

ALUGA-SE ap. vista para o mar,
frente. Sala dupla, quarto, banh.
e coz. Atapetado, pintado óleo,
mobiliado. Contrato 13 meses. —
37-4641 - CRECI 971.
ALUGA-SE o apartamento n. 502
da Rua Paula Freitas. 90 - Co-
pacabana. Com 3 quartos e de-
mais dependências. Chaves com
o portairo Sr. Sebastião. Tretar
pelo telefona 48-1703 — Sr.
Abreu, das 19 horas em diante.
ALUGA-SE quarto c| moveis e
banheiro independente para re-
pai — Copacabana n. 828 —
602.
APARTAMENTO - Sócio - ra-
paz solteiro com apartamento
mobiliado, aceita outro oara dl-
vldir despesas — Respostas para

COPACABANA - Aluga-se op.
801. R. Sá Ferreira, 96, c| 2
qts. coniugados, sala, salso, 2
banhi, comp. dep. de empreq.
comp. área cj tanque lodrilhado,
bann. em côres e 2 armários em-
butidos, pintado de nôvo com
sancas. Ver local. Tratar Carneiro
de Mendonça, Imóveis. Av. Co-
pacabana, 861, sl 501, Telefo-
ne 57-2853. '

COPACABANA - Alu-
ga-se^ ap. de sala, 2
quartos, banheiro, cozi-
nha e dependências
completas de emprega-
da. Ver com porteiro —
Rua Felipe de Oliveira,
7, op. 302 - Tratar à
Rna Méx!co, 148, s| 307
— Sr. Maurício — Crec
500.
COPACABANA - Alugo quorio
mobil.* ou vogas para moças ou
casal trab. fora. Tel. 37-9078.
COPACABANA - Temporodo -
Ap. mob., sala, 2 qts,, coz.,
banh., dep., gel., utensílios. Alu-
guel: NCr$ 550 00. Ver e tomor
informações portaria. Bsrata Ri*
beiro, 2551204.
COPACABANA - KAIC oluga o
ep. 901 de frente da Av. Copo-
cabana n. 112, c|. saleto, s„ q.
sep., banh., kitch. Chaves cj por-
teiro. Tratar na Rua do Carmo,
27-A. Tel. 32-1774. Crecl 283. ¦
COPACABANA - Alugamos o ex-
celente ap. 402 do Rua Sta. Cia-
r-.-, 289. Gronde apartamento
com ? banhei/os sociais, copa-co-
zinha, todo conforto. Chovss cj
porteiro. Aluguol NCrS 450, mais
taxas. Fiador prop, Tratar Roa
Assembléia, 11, gr. £03 — dos
12 os 17h.

COPACABANA - Apartamento,
aluga-E£ sola, quorto gronde, co-
zinho, bonh., dtp. empreg.. írea,
térreo, Rua Moeatro Francisco Bra-
go, 235, ap. 102, chaves cj por-
teiro Joío ao lado. Preço 300 000.
COPACABANA - Alugo-se quer-
to mobil. pars umo moça ou um
rcpfiz ou casei. Rua Barata Ri*
beiro, 200, op. 438.
COPACABANA — Aluga-se quGr.
to e saio seporodo, com depen-
dencios de empregada, mobiliado
oté 14 meses. Tel. 36-4736.
COPACABANA - Alugo-se ap.
auarto e sola separado, mobilia*
do. Prodo Júnior, 281/1115. —
Tratar pelo tel. 36-4736.
COPACABANA - Aluga-se ap.
conjugado na Rua Constante Re-
mos n. 53 — Tratar com o Dr.
Francisco pelo tel. 37-0307.
ÂLUGA-SE quarto independente a
rspaz ou moça oa Rua Figueira-
do Magalhães •— Telefone ...^
37-3907. i
COPACABANA — Alugamos o
ap. 601, um por andar. RaínliM
Elizabtth, 214. Um salão com
grande voronds, 2 qtt., com ba-
nheiro próprio, copa, cozinha »
dep. empregada. Ap. pintado d*
novo. Choves c| porteiro. Alu-
guel CrS 600 000 e toxos. Tro.
tor Imobiliário Zirtosb Ltda. Rus
do Alfíndega, 81-A — l.o en-
dor. Telefonei 23-3996 a 23-9877
de Uh30m às 18 horc3.
COPACABANA - Alugamos ap.
¦402 à Rus Constante Ramos n.°
70, comporto de 3 quartos, saio,
cozinha, banhsiro, area de servi-
Ço e vnga na garagem. Chavet
c/ portairo e trotar ¦ Av. Eras-
mo Braga n. 255-A.
COPACABANA - Aluga-se uns
pequeno quorto para um ropoz,
65 000 - Rue Duvivier, 28 - 5.°
ondor, ep. 9.
COPACABANA — Alugamos o ap.
204 ds Av. U. S. Copacabana,
80. Quarto, sole, banh. compl.,
coz!nha\ Mobiliado, com móveis
«m decfipê, ^com gelodeira e te-
lefone. Lindíssimo ap. c| vsrnri'
da fechada. Para ser visto tele-
fontr p| 27-2170. Aluguel NCrí
400, msís taxis. Fiador prop. —
Trator Rua cs A»errib!éle, 11, or.
503, d.-ir, 12 às 17 hs.
COPACABANA — Alugo-se ótimo
quarto residência familiar. Tel.
37-8715. 
COPACABANA - Alugo-se ap.
(170 m2) quase Av. Atiünt., c|
hall e jard. Inv. mármore, 3

3ts. 
c! arm. emb., 2 banh soc,

epend. ernpr., cozinhe, a>es
serv» dup,, garsgem. Tel. 27-1330)
pint. óleo novo, sinteco. Trntar
egunda-felra^

COPACABANA — Alugo-se quor-
to mobiliado- cavnlhelro. Rus Du-
vivier, 12, op. 403.
COPACABANA - R. figueiredo
V-Aagoihüei, 946, ap. 604, da
frente, sl. e qt. sepa/adoj, cor.,
banh., eree cj tanque, qt. e son.
empreg. Aluguel NCr$ 300,00
mais toxas. Chaves porteiro. Tra-
tsr tels.: 37-0177.
COPACABANA - Aluga-se ap.
702. Rua Sá ferreira n.» 210,
sola a qt. separado, banh., coí,,
dep. de empreg. Ver • tratar
Cornslro de Mendonjo, Iméveis.
Av. Copacobona, 861, »\ 501 —
Tel. 57-2853.
COPACABANA - Alugo-se ap.
703 R. Mal. Mascarenhas Moraes,
129, saio, 3 qts., b., é„ írea, we

a qt. amp. NCrí 550. Chsvea
porteiro. Fiador. •
COPACABANA - POsto 2 - Alu.
go quarto grande, mobiliado c/
conforto para caiai, Av. N. S,
de Copacabana, 99 - 904.
COPACABANA - Aluga-sa «a
•ps. 1002 a 1005 Av. Copacab».-
na n. 819 locaçío resldanclal ou
comercial. Trstar «om e Sr. GIN
do pelos t.l.fon.s: 42.7439 • ..:
22.1381.
COPACABANA — Aluga-se ótimo
quarto e pessoa estrangeira. —
Tel. 57-8344.
COPACABANA - Alugo aparta,
mento de frente com sala, quar*
to conjugodos, banheiro o cozi*
nho, na Rua Raul Pompéia, 23,
_p. 202 — Chaves c/ o porteiro.
COPACABANA - Alugo lindo
apart. qto., sala sep., mob., l.a
locaçõo. B. Ribeiro, 153, 1 204.:
Chaves port. — 32-5855 - Daniel.
COPACABANA — Aluga-sa ótimo
ap. na Rua Leopoldo MIguai 107
— 904, esquina c| Xavi.r da Sil.
veira, d. fr.nl., a ólw a .Int..
<o c| sal.ta, quarto, sosinha mes.
me • banheiro. Aluguel NCr5.»
240,00. Trator Dr. TACOLI. Tel.i
52-5137. ChavM cl perl.lre.

COPACABANA - Aluga-se è Av,
Copacabana, 68., o ap. 604 com
sala, f. inverno, 3 quartos, c| ar-
mários embutidos, banh. ccmple-
to, cor. t dependências emprega*
da. Aluguel NCrS 500,00 e encar-
gos. Chaves cj porteiro e trater à
R. Buenos Aires, 90, sl 707 - Tel.
52-7344.

COPACABANA - Alu-
ga-se aps. com sala, qt.,
banh. e cozinha — Ver
à Av. Copa cabana,
1 085. Chaves na sala
405 com o Sr. Levy —
CRECI 291. (B
COPACABANA - Aluga-se op.
cobertura — R. Leopoldo Miguez,
29,- C-01, c| elevodor do frento,
prazo da 6 meses a 1 ano, op.
com 135 m2, sala- living, terraço,
2 qts., 5 armários embutidos,
copa, 2 coz. cj armárloi, dep,
de empreg. garagem, ar refrige-
rado, CrS 720, cl depósito. Tel
57-4190 ou Carneiro de Mendoa
çs, Imóveis. Tel. 57-2853.
COBERTURA - Alugo-se 270 m2
de área, 2 sls., 3 qts., s. al-
moço, 2 b. soc, garagem. Rua
5 de Julho, 26. Chaves cj por-
teiro. Trotar 56-0285 ou 27I-Ó458,
COPACABANA - Aluga-se ap.
405 da R. Ministro Viveiros de
Castro, 32, q., s. conj., banh.
Chaves cl port. Tratar R. Uru-
guslana, 24, l.o andar.
COPACABANA - Aluga-se ap.
201 - Ruo Paula Freitas, 90. 3
quartos, 2 salas, jardim inverno,
2 banheiros, - copa^. cozinha, dep.
comp. emp., áreo c! tanque, va-
ga ns garagem, atapetado e fi-
namenle mobiliado. Chaves cj
Pcrteiro. Trotar no EMIL — Av.
Rio B-anco, 156, g. 1231. Tcl.:
52-5059.
COPACABANA - Aluoa-se ac. dc
frente. 302, da R. Silvo Castro,

o n. 31 776 na portaria deste!n- 4. c! q., s., coí., e banh.
Jornal. 't Chaves ci port. Tratar R. Uru-
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COPACABANA - £m frento oo
Cine Metro — Aluga-se otlmo
quarto de frente, mobiliodo cj
telefone a um senhor ou casal
de responsabilidade — Tal.
57-2874.
COPACABANA - Aluga-s» uma
sala independem, a pessoa de
responsabilidade, moradia ou
comércio — Cartas para o n.° .
240 672, na portoria dôite jor-
nal.
COPACABANA - Alugo ap. 1001
R. S. Cloro, 154 c| sala, 3 qls.,
coz., copa, 2 banhs., garagem.
Moacir. Tal.i 52-2620. CRECI
1.061.

COPACABANA - Posto 6 - Alu-
go o ap. 101, até outubro da Rua
Raul Pompíia, 149, finamente
mobiliado cj geladeira • televisão,
3 qts., 2 sls., banh, em côr, cor.*
e dep. de empregada. Aluguel
600 000 — Ver c| port. a tret.
c|' Olyntho Ribeiro ne Rua Juiio
de Castilhos. 25, ap. 1 202. Tels.
47-5885 e 47-1841.

COPACABANA - Alugo a 3 ou
4 mÔças, senhoras funcionárias —
Exigem-se boas referênclas. Ap.
com 2 qtos., sola, coz.,-qto, emp.
de frente. Rua Prof, Gastão Baia-
na, 58, ap. 604 - Var Sr. Joié,
porteiro. Trztar com o Sr, Sil-
veira. Tel. 32-0615, só dos 16
horos am dionte. CRECI 914.
COPACABANA - Alugo-se solo
602, R. Sto. Claro, 33, com bonh.
privotivo, dt frente. Choves por-taria. Tratar s/ 419 — Leone.
COPACABANA - Aluga-se ap.
C-06, R. BarSo ds Ipanemo, 77,
pintado, c/ Sinteco, movais da
qto. 220 OCO, qto. a sala sep.
Chovei portaria. Trator na Rua
Sta. Clara, 33, sela 419, palamanhã.
COPACABANA - POsto A - Alu-
ga-se apart. perto da prole, bem
mobiliado, com tel. a TV. Dois
quartos, 2 sales, vsrenda e de-
pendências, por 3 meses. Tele-
fone 36-6J62.
COPACABANA - Alugam-so os
dois ops. 40314, ótimo:, i R. Bo-
livor, 129. c! salão, 2 qts., bonh.
toç.l cor., dep. compl. empreg.
Chaves cj o porteiro. Tratar: ...
22-318I.

COPACABANA - Alugo temp.
ap. coniug., frente, mob. gel;
utensílios, Dialma Ulrich, 49, tp.
1 ¦ 204 -• Chaves potreiro;
COPACABANA - Pêsto 3 - Alu-
gam-se apartamentos novos, mo-
biliados a partir de 180 mil
mensais. Trater na Av. Cop.,
n. 435 loja I. ;
COPACABANA — Alugo o rnag-
nlfico op. 801 da Av. Atlantic:.,
2788 de frente, finamente mobi-
liado, c| 2 rolas, sl. de almoce.
sl. da jantar, living., 4 qts., 2
banhs. sociais, em mármore, copa-
coz., 2 qts. de empreg., gd«.
área c| 2 tanques e goragem —
Aluguel bas» 1 600 000 - Ver
no local a trator c| Olyntho Ri»
beiro ne Rua Julío de Castilhos,
25, ap. 1202 - Tais. 47-5885 a.
47-1841.

COPACABANA - Pósto 6 - Alu.
go o ap. duplex, da Ru» JuJio>
de Castilhos, 25, embaixo, 3 qts.,
2 sl-3., banli. em cur completo»
Iardim de inv., garagem • dep.
de empregada em cima grandes.
salão. Aluguel 800 000 — Ver t
c| port. e tratar cj Olyntho Ribei-'
ro no ap. 1 202 - Tels. 47-5885
a 47-1841.
COPACABANA - Alugo li. 907.
909/10/11 do Av. N. S. de Co-
pocabana, 435, juntos ou seps-
radas. Chaves c/ porteiro. Tratsr
ALIANÇA IMÓVEIS - Pce. Pi»
X n.» 99, 3.0 andar. Tel.fon»
23-5911.
COPACABANA — Aluga-se apar.
tamento na* Rua Santa Clara, 86,
de quarto, sela, cozinha e ba*
nheiro. Alugueis NCrS 30.00 a
taxo». Informações pelo telefona
23-5117. - CRECI.776.
COPACABANA - Aluga-se, para
temporsda de 6 meses, amplo rp* .
de 2 quartos, 2 salas, demais de* 1
pendências e telefone na Ru«
Figueiredo Magalhães. Informa- j
cões pelo telefone 23-5117. —
CRECI 776.

1.° andar.ALUGA-SE mobiliado temporada ""'"¦"»;  . .
melhor ap. pequeno Copocsbona.' COPACABANA - Aluga-se gran
Tel. 36-2560. Compôs, só 2 pi ide qüarti a um ou 2 rapazes - |
andar, Uadtira Tabajaras, 209.

CPACABANA - Quarto mob.
í benheiro, enlroda Irv.iipc.iden-
;, ca;a de casal a moça cu 1

sfenhor d* recr-iío que trobsífw

COPACABANA - Alugo quarto a
m lenhor de reineltc. Pedem-sw

referênclas. Rua Ministro Viveiros:
de Caitro n. 41, ap. 702.
COPACABANA - Alugs-se vm»
V8c> em a-o. de rapaz. Cem mil
cru-_0Ti-s. R. Si ferreira n. 228,
as. 513
COPACABANA - MOBILIADO —
Aíupo — Av. U. S_ de Copacs--.o ?._- Figueiredo MàSaiJEàni, 59. on. 402. e/ salas, 2

_-"{"¦-'. n- 82T ~ tP- 802. Lqt»:, rính. compl., irea c/ ten-
CCiV.CAJi.NA — Aluya-ea *"¦'-'-•", ctap-. err.pr._o., garsg-m. —

ente quarto s csv.Vhelrò efe rlivas -¦' p-rf.'r-. T.-ofir ALIAN.
- trètn - Axiie.-.te familiar;'*A l'"?""'.* - "r P1" X n.»

- 07-5972. 199. 3.» andar. Tel. 23-5911.

.,__., -_...
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COPACABANA - Alugamos oap. 202 da Rua Hilário de Gou.veia, 71, frente, c| solo, qto.,copa-coz., banh. de p| emprega-da. Aluguel Cr$ 350 000 e to-xas. Chaves c| o porteiro. Tra-tar Imobiliária Zirtaeb Ltda. R.da Alfândega, 81-A, l.o andar.Tels. 23-3996 e 23-9877, de 11,30as 18 horos.
COPACABANA - Alugamos óti-mo op. mobiliado, de solo, dois
quartos, jardim de inverno, co-
zinha, banh, social e dep. cm*
pregado. Ver na R. Ministro Vi-
veiros de Costro n. 62, ap. 902.Chaves c/ porteiro e tratar LAN-
ÇA S/A. Av. Rio Bronco n. 20,sl. 801. Tcl. 23-2710. CRECI n.41.

COPACABANA - Alugo quartoc/ tolefone para 1 pessoa. Uni-
co Inquilino- Tel. 57-5129.
DOMINGOS FERREIRA, 83, q. s.
mobil. dependências empregado
temporada. Chaves porteiro.

COPACABANA - Alugo ep. coni.
banh. e kitch. Rua Júlio de Cas-tilhos n. 35, op; 922. Chaves c/
porleiro. Trotar ALIANÇA IMÓ-
VEIS - Pça. Pio X, 99, 3.» an-
dar. Tel. 23-5911.

DOMINGOS FERREIRA, 63, qto-,sala, mob., dependências empre-
gada, temporada. Chaves com o
porteiro.
DESEJA alugar seu ap. portemporada? Temos inquilinos
idôneos. Tratar: Av. N. S. Co-
pacabana, 374J304 — Tal i ..
37-9358.
FIADOR — Para casas, apartamen-
to • loja irrecusáveis, temos pro-
proprietário 6 comerciante. Solu*
rápida em 24 horas, Av. 13 da
Maio n. 47, sala 1603 - Tel. --
42-9957.

TEMPORADA - Ap. peq. mas
funcional e muito bem tratado,
mob., sint., gel., quadra praia,vista mar, roupas cama e banho.
Posto 6. Só casal ou 1 pessoa.210, sem mais despesas, lnf.
c| Dr. "Lauro: 

36-5462.
TEMPORADA - Av. Copacabana
n. 386 - 1 206 - Alugo da 3
a 4 meses — Luxuosíssimo ap.
com ampla sala c| ar condicio-
nado — Otlmo quarto, banheiro
compl., copa, cozinha, Ianque e
W. C., próximo aos Hotéis Ex
celsior e Palace - 500 men
sais - Telefone 57-3476
TEMPORADA - Alugo op. mo-
biliado p| 5 pessoas, saleta, s.,
ot. ote. Pre;o 300. Tel. 52-0467,
diariamente.

COPACABANA - Alugs-se na R,
Almte. Gonçalves n. 50, s/loja n.
206, de frente, p/ escritório ou• -fins comerciais. Choves c/ por-teiro, Trolar no Imobiliário Morvll
Ltda. Av. Rio Branco, 37, or.-407. Tcl. 23-5310.
COPACABANA - Aluguel aparta-
mento qt., sala, banheiro, cozinha,
figueiredo Magalhães n. 442, ap.
1 001. Chaves cem o porteiro.Tralar pelo tel. 52-5007 (Predial),
COPACABANA - Alugo-se o ap.
702 da Rua Constante Romos n."
168, c/ 3 qts., 2 salas, 2 banhs.
«tc. Mobiliado, p/ temporada ou
não. Porá ver e trator c/ Imobi-
liaria MARVIL LTDA. - Av. RioBranco; 37, gr. 407. Tel. .' 23-5310.

FIADOR? Ind. ótimas referências
bancárias. Dou documentos na ho-
ra, tudo em dia. Av. Rio Bran-
co, 185, s| 1819 - 32-2503 au
52-1537, domingo, de seg. a sex-
ta à noite.
FIADOR - Proprietário', inrrecusá-
veis, temos para casas, aparta-
mentos • lojas. Solução em 24
horas, garantida. Av. Copacaba-
na n. 610, sala 909. Ed. Rili.
GARAGEM — Aluga-se vaga na
Rua Barata Ribeiro, 672. Tratar
Av. Pres. Vargas, 542, s. 404
Tcl. 43-0166.

VAGAS — Aluga-se duos vogos
o duos mocas que trabalhe fora,
apartamento ^com todo conforto.
Av. N. S. Copacabana, 1 141,
ap. 401.

IPANEMA — Aluga-se quarto
grande de frente, casal de ira-to ou rapazes: 27-5315. R. Al-
berto Campos. 176.
IPANEMA - Quarlo excelente -
Alugo, p/ 2 ou 3 estudantes,
tombem ropoz de responsabilida-
de ou casal. Farme da Amoedo
135 - 27-0477.

AlUGA-SE saia de frente, Crí .80 000 na Rua Aristides Lôbo n.
210 - Sobrado - Rio Com-
___________

IPANEMA - Alugo-se oparto-
mento com sale, 2 quartos e de
mais dependências, na Rua Pru-
dente de Morais — Tratar pelotelefone 47-4666.

VAGA NA GARAGEM - Alugo-
se uma na Rua Domingos Fer-
reira, 219, -pertencente ao ap.
401. Aluguel 30 000. Trotar pelotel. 52-2764. Administradora do
Lor Ltda.

LEBLON - Alugo-se ap. 204 -
R. Almirante Gullhen, 317, c|
2 qts., sala, banh,, coz., dep. de
empreg. comp. área cj tanque.
Ver local, trotar Corneiro de Men-
donca. Imóveis. Av. Copacabana,
Ból, s| 501. Tel. 57-2853.
LEBLON - Aluga-se temp. ap.
frente Av. Delfim Moreira, mob.
c| utensílios, 2 qts., 2 salas. Tra-
tar domingo até 11 horas ou
partir 2-a feira, qualquer hora
tel. 36-4184.

ALUGA-SE ap. 101 da Rua No-
varro 509, c| sl., e saleta, quar-to, cozinha, banheiro • jardim.Aluguel: CrS 140 000.
ALUGA-SE sobrado, com 2 qts.,sala, banheiro, cozinha, área com
tonque, e quintal. Ver hoje na
Ruo Jtopir-j 584, sobrado. Do
9 is 21 horas.
ALUGA-SE cosa, 3 quartos, solos.
Ruo Pereira Soares n.o 34. Cha-
ves n.o 36, op. 101. Tratar tel.
31-1176. Dr. Caldeira.

VAGA p/ rapaz \ educ. resp. q.trab. fora., ambiente famili
refs. 36-0569.

GARAGEM — Aluga-se vaga. To-
noteros, 89. Tratar ap. 102 ou
com porteiro.

COPACABANA - Alugo aporto-
mento 1002, de frente na Rua SáFerreira, 138, com quarto e salaconiugados, cozinha e banheiro.
Aluguel: Cri 230 000. Chaves c/
o pçrteiro. Informações telefone
dar. Tel. 23-5911.
COPACABANA - Alugo paratemporada otlmo ap. de 2 quar-tos, sala, coilnha, banheiro cam-
pleto • .dependência de empre-
Sada, bem decorado. Localizado
na Rua Hilário d» Gouveia n.

74 - Preço de Crí SOO OOO -
Tratar pelo telefona 43.1853 cl
o Sr. Pedro.

LIDO — Alugo ap. sl., qt. «ep.,
coz., banh., linda vista mar, mob,
temp. ou contrato. Ed. Residên-
ciai luxo. Tel. 25-3185.
LEME — Alugamos aps. 102 mo-
biliado e 1 204 sem mobília, à
Rua Gustavo Sampaio, 260 com-
postos, de 3 quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, quarto e W.C. de
empregado, área c/ tanque e ga-
ragem. Chaves c/ porteiro e tra.
tar c/ BANCO NACIONAL BRA-
SILEIRO S/A, Av. Erasího Braga,
n.° 255-A.

VAGA PARA DUAS MOÇAS -
Aluga-se na Rua Henrique Os-
valdo n. 3, ap. 310. Fim da
Rua Siqueira Campos.

COPACABANA - Alugo op. 210.Rua Constante Ramos, 131, salae quarto separados, coz., banh.
Chaves portaria. Aluguel NCrí
220,00. Trator na Rua das Mar-recas, 40, sola 705. Tel. 52-5481- CRECI 794.
COPACABANA - Alug. ap. 3
qts., sala, banh.. dep. emprega-
da, mobiliado c| geladeira. Àv.N. S. Copocobono, 827, op. 702.Tratar 22-5627.
COPACABANA - Alg. conjugado
de frente. Av. Rainha Elisobeth,186, ap. 403. Tratar 22-5627."COPACABANA 

- Aluqa-se gran-da ap. c| ompla sala, 3 qls., ba-nheiro, copa-cozinha, -área de ser-viço cj tanque, deps. compl. em-
pregado, telefone, cortinas, fren-te. Base NCrí 600,00. Ver na Av.N. S. Copacobona, 308, ap. 401.Choves no op. 402. Trator SérgioCastro Imóveis Dep. Administro-
çço de Bens. R. Assembláie, 40,12.» Tel. 31-0717 - CRECI 22

LEME - A Av. N. S. Copacaba-
na, 44, esquina de Princesa Isa-
bei, aluga-se ap. 303, grande de
3 qfs,, grde. sala, 2 banheiros so-
ciais, cozinha, dep. comp. em-
pregada e garagem por NCrí
650,00 e encargos. Tratar i Av
Graça Aranha, 333, sli, gr. 2
Tr. 52-2607.

VAGA alugo a moça que traba-
lhe fora ap. de duas pessoas,exlgem-se .referências. Figueiredo
Magalhães, 442, ap. 103.
VAGA - Alugo-se a senhora è
Rua República do Peru n. 143,
ap. 907 — Copacabana.

VAGA ÓTIMA - Alugo a mo
ça ou senhora que trabalhe fo-
ra na Av. Copacabana n. 109

1 205.

LEBLON - Alugo o op. 301 da
Rua Araripe, 63, finamente mo-
biliado c| geladeira e riclòw, 2
sis., 3 qts,, banh., caz. e dep.
empregada — Aluguel 750 000.
Ver no local, dias úteis, das 10
às 18h e trotar c| Olyntho Ri-
beiro na Rua Jolio de Castilhos,
25, ap. 1 202 - Tel. 47-5685 e
47-1841.

ALUGO casa c| 2 quartos, solo,
cozinha, área no R. Sõo Francis-
co Xavier, 711, c| 9 térreo, plmelhor oferta. Ver local. Vila
Isabel. .

RIO COMPRIDO - Alugo-se no
Rua Santo Alexandrino, 75, op.
105, c| solo, 2 qts., coz. o bonn.
Trator Av. Erosmo Broga, 255,
12° andar, tels. 22-6027 e ...32-7450.

APARTAMENTO X AUTOMÓVEL— Troco no Grajaú, cm constr.
Toda condução na porta. Aceito
proposta. Tel. 5B-2970.

ROCHA FRAGOSO, 22, essa 2 -
Alugo, 300 000. 3 qls., 2 salas,
coz., banheiro. Ver no local. —
Tratar Av. 28 do Setembro, 316,
c/ 3, com Sr. Prestes.
RUA José Higinõ7~22, 4.° andar
inteiro, alugo ap. c| 4 qts. de-
mais dopend. e 2 irttl. Ver lo-cal SOTIC, 32-1619 - Cred 539

ALUGA-SE quarto a moça de trato
que trabalhe fora — Ruo General
Marcelino, 61|301 - Tratar D.
Esteia, telefone 28-5286 - T:iu-

IPANEMA - LEBLON

LEME - Aluga-se ap. 701. R,
Gustavo Sampaio, 410, sala,' 2
qts., 2 banhs. sociais, coz., área
c| tonque, todo mobiliado, c|
geladeira cf ou sem móveis. Ver
local. Trator Corneiro de Men-
donço, Imóveis. Av. Copacabana,
Ból, s| 501. Tel. 57-2853.
LEME — KAIC aluqa mobiliado, o
op. 103 da Rua Gal. Ribeiro da
Costa n. 230, c] s., q. sep., coz.,
banh. e jardim de Inverno. Cha*
ves c| porteiro. Tratar no Rua do
Carmo, 27-A. Tel. 32-1774. Cre
c! 283. ,

ALUGO ap. 403 - Rua Juqulá,
60, 2 qts., sala, banh., coz.,
área c| tanque, depends. emp.
e garagom; la. locação - NCrí
450,00.
ALUGA-SE pequeno quarto mobi-
liado para senhora que trabalhe
fora, cm cosa de respeito, fei.
27-7015 - Ipanema.
ALUGA-SE um quarto de empre-
gado còm banheiro para cavalhei-
ro. 60 000 - Tralar domingo de-
pois das 12 horas. Rua Humberto
Campos, 745, ap. 301. Leblon —
com Dona Diva.
ALUGA-SE quarto pequeno com
banheiro completo, conjugado e
independente. Tel, 36-6854.

LEBLON - Alugo o ep. 803 da
Av. Ataulfo de Paiva, 983, de
luxo c| cortinas e tapetado, c|,
gde. salão, 3 amplos qts., c| ar-
mários embutidos, 2 banhs. so-
ciais, coz. c| armários, magnífica
área de serviço, dep. de empre-
gada e garagem. Aluguel Crí
1 100 000 - Chaves no ep. 504
e tratar c| Olyntho Ribeiro, na
Rua Júlio de Castllbos, 25, ep.
1 202 — Tais. 47-1841 e 47-5835.

ALUGA-SE vaga a moça que tro-
balhe fora em casa de família aR. Itacurucá, 23 — Tijuca.
ALUGAMOS op. 307 á Rua Uru-
guai, 339, composto de 3 quartes,sala, jardim, banheiro, cozinha,
quarto e W.C. de empregada. -
Choves c/ porteiro e trator com
BANCO NACIONAL BRASILEIRO
S/A. Av. Erasmo Braga, 255-A

RIO COMPRIDO - Aluga-se apar-lamento de 2 quartos, sala e de-
pendências. Av. Paulo de Fron-tln, 451, ap. 406. Ver c tratar nolocal, de 9 òs 12 horas.

ALUGA-SE metade de um ap.
Tel. 38-5790 - Graiou.
ALUGO ap. novo único no an-
dar, grandes dc. mitórios, «a.a
etc., armários embutidos, banh.
comp!. em côr, sancas, óleo Cr$
200 000. Rua Torres Homem n.°
1 312. Chaves no 1 302 das 14
às 17 hs. Não e* no nilo.
ALUGA-SE um quarto em casa
de família a moça ou senhora
quo trabalhe fora. Tel. 58-6911
Andarai.

ALUGAM-SE aps. 101 e 101-F da
Rua Comendador Siqueira, 596, 2
qls., sl, ele. Aluguel: 160 e 100.
Fiador proprietário ou desconto
em folha. Chaves Pau Ferro, 19,Pechincha. Tal.: 49-1133.

O IMÓVEIS - ALUGUEL

ALUGA-SE ap. 204 Estrado Pau
Ferro, 103, Jacarepaguá, 2 quar-tos, sala, cozinha, banheiro com-
pleto, quarto empregada, área,
sinteko, lustres etc. Chaves no
306. NCrS 200,00.

TIjUCA — Alugo olimo ap. desala, 3 quartos, coz. banh. dep.emp-, garagem. Rua SSo Francis-
co Xavier, 43/602. Tratar 22-6466— Chaves porteiro.
TIJUCA — Alugo ap. luxo, 2 porandar, na Rua Conde de Bon-
fim, 52o;302, c/ saio, 3 quartos,demais dep. Ver no local. Trarar
22-6466.

ALUGA-SE um quarto mobiliado
a um casal que trabalhe fora ou
n;6ça - Tel. 58-8625 - Grajaú.

LEBLON - Alugo ap„ frente, to-
la, qt., 3 «rms. emb., ver — Tel,
57-9132.

ALUGAMOS ap. 102 à Rua Uru-
guai, 381, composto de 3 quartos,sala, 'saleta, banheiro, copa, co-
zlntio, quarto e W.C. de empre-
gada. Chaves no ap. 201 e trator
c/ BANCO NACIONAL BRASILEI-
RO S/A. Av. Erasmo Braga, n.°
255-A.
ALUGA-SÊ quarto na Tiiuca. Tel,
28-2727.

TIJUCA — Aluga-so ap. gronde.Rua Marques de Valença, 69, ap.
102. Av. Rio Branco, 15Ó, n/ 706
TIJUC^ — Aluga-se otipio aoar-tamento com sala, 2 quartos odemais dependências de empre-
gado — Ver na Rua São Francisco
Xavier n. 82 - ap. 801. Chaves no 301 - Em frente à Igre-áa de São Francisco Xavier.

ALUGO qto. c. banheiro Indep.
sòmenle p/ moça trabalho fora,
residência familia. Rua Barão de
Itaipu, 217 - Andarai

ALUGA-SE em frente ao Hospital
Pedro Ernesto, apartamento com
4 quartos, cozinha, varanda e
quintal e mais dependências na
Rua Jorge Rudi, 12, totalmente
independente. Tratar no n. 8 —
Tel. 28-8723.
ALUGO ap., s. 2 q., arm. emb.,
dop., gar., pint. nova. Avenida
Maracanã 1381 — 402 — Chave
port.

CAMPINHO - Coso e ap. novos,
Qt., sl., coz., banii. e área à R.
AnáÜa Franco, 460 p. 160 000
e 130 000 dese. em f., depósito
ou fiador.

ALUGA-SE um quarto com 2 va-
gas para rapaz solteiro ò Rua
Hermengarda, 457 — Méier.
ALUGA-SE um ap. 2 quartos, sa-
la, cozinha e demais dependen-
cias - Rua Dona Clara, 279 op.
201 em ...adureira; perto da Es-tação - Crí 140 000.
ALUGUEL — Fiador nãõ percatempo forneço o que há do mo-
lher no momento na tirara da
GO. Ótimas e eirantídas refe-
rênclas. Tel. 49-2373 - Máler.

ALUQUEL Fiad or nao perca

JACAREPAGUA - Praça Saca -
Aluga-se casa com 3 quartos, sa-
Ia, cozinha e quintal. Preço CrS
150 000. Rua Florianópolis, 1030.
JACAREPAGUA - Aluga-se uma
gronde propriedade de 24 000m2
toda cultivada, com piscina em
reparo '.litro etc. Cosa com 4
quartos, salão, banheiro em côr
e dependências. Casa de caseiro,
galpão etc. Pode ser visto a qual-
quer hora. Estrada Campos da
Areia, 795. Tratar com a proprie-tária — Lorgo do Pechincha.

lEBLON - Aluga-se ap. pinta-do com sala, 2 qvattos. demais
dependências, garagam — CrS..
340 mll. mais taxas. Ver local.
Rua Caries Oóls, 442, ap. 404.
LEBLON - Aluga-se ap. térreo,
tipo casa, Jardim, sl. conl., 1 qt.con|., I ql. simples, 2 áreas, dep.
de empr. Rua Humberto de Cam-
pos, 640. Tel.t 47-6432.
PROCURO para «lugar, 1 apar-
tamento (3 quartos, saia, depen-
dências), sem moveis a com ga-ragem. Tel. 27-3643.

ALUGAM-SE vagos para rapazes
com refeições. Tratar com o Sr.
Ru! na Rua Teixeira da Melo, 20.
Ipanema. — Preço 80 cruzeiros
novos.

MOÇA morando só procura duas
que trabalhem fora para dividir
despesa — Tratar - Barata Ribeiro,
759, portaria.
MOBILIADO - Ap., Copacabana,
tudo nâvo, qto., sola, soleta —
Alugo 450 000 - Tel. 57-6102.

COPACABANA - Arpoador. RuaFrancisco Olaviano, 60. ap. 408,o| 2 qls,, sala, lalcta, coz.,banh., dep. completa de empre-
gada. NCrí 400,00. Tralar Pre-
diai e Administradora Resnikoff
ltdo. Rua Ouvidor, 130, 9.» ond,Tels.: 32-1675 e 22-9435 (S 7).
COPACABANA - Rua Júlio deCastilho, 35, ap. 504. Aluga-se
«n.urjado, todo pintado. NCrí
200,00. Tratar Predial e Adminis-
tradora Resnikoff Ltda. Rua Ou-vidor, 130, 9." and. tols.: 32-1675
S_HEl9ilLJ_L*L.
COPACABANA - Aluga-se ap.
204 na R. Barata Ribeiro, 668,"" sl., qt.f banh., coz. e uma

a. Versaleta. Ver no local chaves ci
port. e tratar nn Predial Cana-
dense Ltdo. R. Álvaro Alvim, 21,
Gr. 1 206-B. Tel. 22-7808 das 9
às 17 horas de 2." â 6.3 fei;

MOÇA aluga excelente quarto a
outra que trabalhe fora. 37-9663.
R. Rodolfo Dantas, 91, ap. 203

ALUGA-SE - Fim do Leblon, vis-
ta para o mar lugar sossegado, 1
quorto, banheiro só .par» solteiro,
175 mensal e 1 ap., sala, quarto,coz., ambos amplos, mob., tempo-
rado ou mais 350. Tel. 27-1038
tó pela manha.

QUARTO — Ipanema aluga-se um
para duas moças. Tratar dias
úteis. Tel. 42-3497. Lourdes.

ALUGA-SE um quarto para ho.
mem ou casal sem filhos em ca.
sa de familia. Rua Valença, 27— Catumbi.
ALUGA-SE ap. à Rua Senador
Furtado, n.° 5, ap. 7, frente
Mariz e Berros, 3 qls., sl., chaves
local c| porteiro. Crí 320 000.
Tel. 32-1619.
ALUGA-SE uma sala e um qto.p/ rapor ou senhores que frábo-
lhem fora. Rua Deputado Soaresrilho, 67.
ALUGO casos desde Crí 50 000.
Não aceito criança. Rua Itapiru,
612, casa 4,

QUARTO - Para 2 moças de fi
no trato. C| ou s| refeições. Ve
nancio Flores, 341. Leblon.

ALUGA-SE um quorto de frente
a casal sem filho, com direito a
lavar e cozinhar. Trav. Rio Com.
prldo, 20-A.

I!_"_•_. -..Ru" Tomás Coelho.
34| 307. Aluga-se ótimo ep. c]3 qts. amplos, salão, coz. 2 ba-nheiros sociais, dep. empregadB
e garagem. Choves na portaria.Tratar Av. Rio Branco, 131 - 15.»¦Tel. 42-4546 c| Sr- Paulo.
TIJUCA - Alugo-se op., 3 am-
pios quortos, 2 salas, bonheiro
social, cozinha, dep. emprega-
da e garagem. Ver e trator naRua Radmaker, 47, ap. 102.
TIJUCA — Aluga-se ap. 3 quar-los, 2 salas, 2 banheiros, quartoe bonheiro de emp. R. Conde doBonfim, próximo Pr. Soens Pena.Tratar tel. 28-9812.
TIJUCA - Alugo R. Uruguai,
259, op. 703 - I ||,, 3 qts., ga-ragem etc. Chaves c| zelador -
Tratar 23-0024.

ALUGA-SE quarto com lanela pararua a casal, mocas ou rapazes,
podem ser estudantes c/ direitos
(também pode cozinhar). R. Mon-
tenegro,. 178.

ÓTIMO quarto Sr. responsável ou
2 rapazes. Rua Francisco de Sá
n. 35/811.
POSTO 2 - Mag. «p. o| sala,
2 qts,, depend. empreg. e duas
áreas — Crí 400 000, no preço
posso entregar -mobiliado. Cha-
ves o infs. £2-3922 • 52-3311 -
CRECI 692.

ALUGA-SE ap. qt., saleta, kit.,
banh., na Rua Carlos Góes, 130,
ap. 103. Leblom. Ver c| por-
tetro.

TEMPORADA - Ap. 102 R. Cuper-
tino Durão, 26, a cem ms. praia,familiar, mobiliado, c| gelad., 2
qts., 1 sala, banh., qt., emp.,
vaga «uto. Ver port. Tratar dr.
Jaime R. México, 31, sl., 403.
Tel. 42-5500.

GÁVEA - J. BOTÂNICO
ALUGO è pequena família, o
ap. 202 da Av. Rodrigo Octavlo,
226, de frente, pintado. Chaves
portaria c| Sr. Walter.

ALUGA-SE op. 301 da Rua Er-
nani Cotrim, 15 (Uruguai) cj sl.,
2 qts,, banh., coz., dep. empr.
Alug. NCrí 300,00 e toxos. Ver
no local e tratar cl propr. tele*
fone 380195.

TIJUCA — Alugo-se o ap. 401da R. Dezoito de Outubro, 328,c| saio, 2 qts. e demois depen-
dências. Choves c| porleiro e tra-tar na Av. Rio Branco, 156, ia-
Ia 1 714. Tel. 52-5917 (12 ès18 horas).

ALUGA-SE ótima casa Utcs -
baixos 3 q. s. Av. Eng. Richard,
92 - Gra|ou. Ver no local do-
mingo, dos 8 is 17 h. Cr$ 250,00
e encargos.
ALUGA-SE 1 op. solo, 2 qtos.,dep. completas, qto. de empreg.
e grande área. Rua Emilia Som-
paio, 37, ap. 102. Vila Isobel.
ALUGO ap. novo, sala, 2 qtos.copa, cozinha e dependências
completos. Rua Borão do Bom
Retiro, 25-2392. Bernardo
NCrí 27,50.
ALUGA-SE quorto frenle, senhor
ou rapoz. S. Francisco Xavier,
567, casa 3, ap. 101. Aluguol
70 mtl.

AGÊNCIA Mig. Couto, 27, sala
403, CRECI 743' (8 as 19h), aps.
a partir de NCrí 150. 180, 200,
250 e 300. Fiador ou 1 mês em
depósito (gdes. e peqs.). 38-4031
ho|e 52-1512 - 42-8942.

JACAREPAGUA - Aluga-se ca-
sa c| 2 quartos, coz-, bonhelro,
farta condução à cidade. Ruo
Urucuia, 40, c| 8 - esquino Rua
Luiz Beltrão

ALUGO casa de sola, 2 qtos. e
deps. R. Baronesa do Eng. Novo,
169. 240 000 e taxas. Telefone
23-5728. Ver de manhã.
ALUGA-SE uma casa 2 qtos., sa
la, demais dependências: - Rua
Brtclo Filho, 144, Guadalupe
Deodoro.
ALUGA-SE umo casa c/ entrada
independente na Rua Maria Tei-
xeira, 33. Estação de Osvaldo
Cruz - Preço 130 000.
ALUGA-SE na Rua Ana Quintão,218. fundos, Piedade, casa refor-
mada, eom quarto, sala, cozinha,
banheiro, ótima irai. Condução
próxima. Preço Crí 130 000. Te-
lefone 49-1002.

tempo forneço o que há deIhor no momento na praça deGB. Ótimas e garantidas rafa.
_Lncl"__„_______9-?373 - Máler.

ALUGA.SE apartamenlo cj~~dõr?
quarlos, sala dupla, dependen-cias, acabamento luxo, ermariosembutidos. Rua João Rogo, 19
D_„_°. •~,J0,aria- - Ch»v" «om
—?_5_yj;8|da no ap. 201,
ALUGA-SE 2 casiT",endo ume
Cr'a._=n.8%lT Br"nde * Ru«
„!,,?'-38' f«nha, perto ao Hoa-Pilai G. Varoos.

5 *..;_ ,y' "po ta3a com2 quarlos, „|, «^...h,. _,„„,,„;.ro, copa grande áreo, coberta.Iardim. 175000 desconto em *

OrlcS _ .51 bom ,iador- Ru«Orlca n. 336, an. 101, B. Pi.ndaa-,T;áeba02Ó:3°-3243de"a-

ALUGA-SE casa pequeno77í_dS- Ruo. Firmino Gomeleira n. 42.\j\Qr\a,

JACAREPAGUA - Casa - Casa
com 2 quartos, sala e depandên-
cias. Aluga-se à Travessa Cunho
Galvão n. 164. Esta Travessa
principio na (____ Geremário Dan-
tas n. 1 137, na Froguesia. In-
formações è Rua Domingos Ca-brol, 147.
JACAREPAGUA - Alugo cosa de3 qts. e 2 salas, ótimo quintal.Rua Florianópolis, 967. Pça Seca.
Tratar e ver no local a qualquerhora.
MAGNÍFICA vivenda c/ piscina,tel, garagem, campo de jogos, 2casas do caseiros etc, terreno
40 x 500. Estrada do Rio Gran-de, 3619, chaves 3609. Telefone
52-5311.

ALUGA-SE quarto em ap. a um
Sr. de tratamento, com ou sem
mobliia, prox. à Av. Radial Oes-
te, Eng. Novo. Tel. 26-9619.
ALUGA-SE na Rua Cadela Polo-
nia, 601 — Sampaio, um con»
fortável quorto-conjugodo, em
ambiente familiar, a dois rapa-
zes ou duas moça» que trabalhem
fora. Condição aluguel 80 000 e
um mês adiantado.
ALUGÁ-SE um ótimo quarto com
moveis. Rua Augusto Nunes, 384

Todos os Santos.
ALUGA-SE quorto e solo de fren-
te Independente, e um outro pe-
queno nos fundos. Rua Sousa
Borros, 257 — Eng. Novo,

APARTAMENTO NA PENHA ~Alugo-se térreo, com bom quin-tal, 3 quartos, sala, cozinha, 2banheiros. Pintado de novo Vere tralar na Rua Piquete n 44 _
iunto do Largo da Penha, de tó-das as conduções e comércio. —Nao se atende por telefone.
ALUGO op. de 2 qTs"., soS7~cc_
pa-coz., deps. de empreg. etcVer e trotar na Rua Prof. ArlhurThirré n. 65, ap. 301. - Vilo daPenha. Perto final de linha ds

APARTIMENTO tipo casa, 2 qtsdep., iunto Av. Brasil, V. RueReg.n.ração 903, 180 mensais.
"'• 51 '¦ Crui (aa-*'34).

APARTAMENTO de cobertura ~
Aluga-se, otlmo de quarto gran.de e sala. Avenida Roma, 347.501. Tratar Rua Uruguaiana, 32.

POSTO 5 — Alugo em primeiro
locação, ap. de qto. e sala* se-
parados, kitch. e banh. Aluguel
230 000. Tel. 57-8573.
POSTO 6 — Vende-se ep. vazio,
sala e quarto separados, dep.
completas. R. Francisco Sá, «42!
704. Marcar visitas hoie e du-
rante a semana. Fone 27-0648.

COPACABANA - C|C 260. Alu
qa-se ótimo op. n.° 305, silo a
Rua Ministro Viveiro» de Castro,
20 c| sala, 1 quarlo, hall, jard,inverno, cozinha, banheiro social.
Aluguel (Crí 260 000 msis ta-¦xas). Ver local, chavos c| por-loire. Trolor Palmares Adminis-
tradora de Imóveis Lida. Av. Gra-
ça Aranha, 226, U.o ond., sl
I L10-12. Tel. 22-60 .t' 32-6556
e •52-5239.

COPACABANA -Rua Barata Ri.
beiro, 184, ap. 1 004. Aluga-se
c| 2 qts., solo, coz., banh-, dep.
empregado, ele. NCrí 400,00. Tra-
tar Predial e Administradora Res-
nikoff Ltda. Rua Ouvidor, 130,
9." and. tcls.i 32-1675 e 22-9435
(E-18).
COPACABANA - Av. Princesa
Isabel, 300, Bl. 'B", op. 908.
Aluga-se c| 1 qt-, sala, qt. re-
versivel, coz-, banli. etc. NCrí
300,00. Trotar Predial o Admi-
nistradora Resnikoff Ltda. Rua Ou-
vldor, 130, 9." and. tels.: 32-1675
n 22-9435 (M 14).
COPACABANA - Rua Souza Ll-
ma, 363, ap. 903. Aluga-se con-
jugado grande, coz., banh. etc,
NCrí 220,00. Tralar Predial e
. ciministradora Resnikoff Ltda. —
Rua do Ouvidor, 130,' 9.» ond.
Tels.: 32-1675 e 22-9435 (A-30).
COPACABANA - Apartamento
aluge-se Rua Figueiredo Maga-
Iháes, 219, ap. 303, tendo s|
quarto conjugado, coz. e banh.
Aluguel, 250 mil cruzeiros. Tra-
tar Av. Rio Branco, 156, s' 909.
Tel. 22-5814 - CRECI 480.

QUARTO em caso de família. -
Aluga-se a duas moças honestas
e educadas, já tom uma. Rua
Domingos Ferreira n. 130, ap.
604.
QUARTO — Aluga-se em aparta-
mento familiar. Tcl. 37-1309.
QUARTO fds-, ólimo p| moça -
Sra. t. fora —. Av. Cop., — Tel.
50-0567.
QUARTO independente, banhos
quentes, lei., aluga-se ¦ senhor
fino. Coração Copacabana. Tele-
fone 36-5467.
QUARTO — Aluga-se com duas
vagas Cr$ 40 — moça ou ara

ALUGA-SE o ap. 101, da Rua
Teixeira de Melo, 10, eom 3
quartos, sala, cozinha, banheiro
social completo, érea c| tanque,
garagem e dependências de emp.
complelas. Chaves com o portei*ro ou no próprio ep. Tratar na'Adalma". Av. Almte. Barroso,
90, ss| 610-12. Tel. 22-0798.
AVENIDA ATAULFO DE PAIVA -
944, ap. 701. Frente, sala, dois
quortos grandes, 2 varandas, sin-
teco, coz-, banh. social, área c/
tanque, dep. empr. Crí 420000.
Choves c/ porteiro. ADMINISTRA-
DORA NACIONAL - Av. Pres.
Ontônio Carlos n. 615, 2.. pov.
Tel. 42-1314.

ALUGA-SE apartamento, 1 sala
3. quartos, banheiro, cozinha, de

fiendência 
empregados. Rua lide.

onso Simões Lopes, 56, ap. 202,
Chaves 26-8186.
GÁVEA - Rua Beniamin Batista,
153| 302. Aluga-se ótimo ap. cj
3 qls., sala. coz. c| armário em.
butido • dependências de em-
pregada. Chaves c| zelodor, 2a..
feira das 9 is 12 horas. Tratar:
Imóveis Santa Rite — Av. Rio
Branco, 131 - 15.°. Tel, 42-4546

AlUGA-SE ap. 401. C. Bonfim,
63, 2 frentes, salão, 3 qts., 4
orm. emb. c| guarn., banh. cêr,
qt., dep. empr. pint. NCrí 400,
cond. txs. NCrí 52. Dep. ou
fiança. Elev. priv. Chaves zel.
partir 2.» feira. Tel. 58-6037.

TIJUCA — Aluga-se o coniugodo
319 do Rua Comaragibe, 9 (Pra-
ça Saens Pena); 130,00 e toxas
Tel. 28-0464.

CASA — Alugo com quarto, sata
e cozinho. Aluguel 150 móis
taxas. Tratar na Rua Acaú, 121
Vila Isabel. ,

PRAÇA SECA - Alugo quarto ebanh. indep. 40 mll a 1 ou 2
pessoas. R. Dr. Bernardino, 497,c/ 8, Carlos alfaiate.
QUARTO p/ homem. Rua Ana Tc-
ie_i'_^34 — Jacarepaguá.

GRAJAU — Apartamento - Solo,
3 quartoè, frenle, Rua Botucatu,
290, ap. 4, chave por fovor cp.
3. Aluguel 300 000. Trotar tel.
28-2753.

ALUGA-SE ótimo ap. todo de
frente p| Praça, c| salão, 3 quar-tos,' 2 bonhs. sociais, sinteco,
persianas, dependências de em-
pregado a goragem. NCrí 450,00
e toxos. Vor e trotar na Rua
Afonso Pena, 66, ap. 602.
ALUGO confortável quarto gran.de mansão, para senhora fino
•rato. Rua Visconde de Cabo
Frio, 26. Tel. 38-3888.

GÁVEA — Rua Duque Estrado,
57, ap. 204. Aluga-se, c| qt„solo, saleto, coz., banh. etc. NCrí
280,00. Trator Predial e Admi-
nistradora Resnikoff Ltda. Rua do
Ouvidor, 130, 9,o and. Telefones)
32-1675 e 22-9435 (M 29).

ALUGA-SE ap. de sala, 3 quar-tos, cozinha, copo, 2 banheiroí
sociais, dependências empregada- 450 000 e taxas. Ver na Av.
Bartolomeu Mitre n. 553 — ap.
402 - leblon.
FIADOR - Proprietário, Inrrecusá-
veis, temes para casas, aparta,
mantos • lojas. Solução em 24
horas, garantida. Av. Copacaba-
na n. 410, sala 90».

Av. Copac.
1 108.

115 - ep

QUARTO indep. com ou sem mó
veis, direito telefone, alugo p/1 ou 2 moças que trabalhem do
dia. Rua Santa Clara n,° 115,
apart. 312.
QUARTO - Copacabana - Alu.
ga-sa um gronde, mobiliado. Só-
mente p/ moça ou senhora. Pre-
ço 100 mll. Rua H. Gouveia. Te-
lefone 26-0237. Sr. Nei, segunda-
feira.
QUARTO em casa de família,
para casal que trabalhe fora ou
homens — Siqueira Campos n.
68 - 404 - Tel. 57.0100.
QUARTO - Alugo p| 2 moças
de frente —Barata Ribeiro oti-
mo ambiente c| café. Barata Ri-
beiro, n.185 - op. 601.

CCfpACABANA - Apartamento
aluga-se. Rua Dialma Ulrich, 110
ap. C-05 tendo sala, quarto, co-
zinha, banheiro e terraço e ar
condicionado. Chaves c| porteiro.Aluguel CrS 350 mil —
Tratar Av. Rio Bronco, 156, s
909. Tels.: 32-5735 c 22-581 .- CRECI 480.
COPACABANA - Al. ap. tomp.
mobiliado, atapetado, frente, sa-
leta, sala, . 2 qtos. depend. -
NCrí 550. Tel. 36-78B5.
COPACABANA - Aluga-se óli-'mo ap. frenle, sala, 3 quartos,cozinha, banheiro de cor, dep.
para empregada. Ver Av. Copa-

. cabana, 637, ap. 501, choves cl
porteiro, lnf. tel. 57-6117 —
57-9555.
COPACABANA - Alugo por 2
anos 3 luxuosos aps. finamen-
te mobiliados. Tratar petos tele*
fones 47-5885 e 47-1841.
COPACABANA - Alugo o op.
106 da Rua Felipe de Oliveira,
19, c| qto. e sala separado, ba-
nheiro e coz. Aluguel 250 000.
Ver c| port. e tratar c| Ciynlho
Ribeiro, na Rua Júlio do Casti-
lhos, 25, ap. 1202. Tels. 47-5885
e 47-1841.
COPACABANA Posto 6. Alu-

QUARTO - Alugo-se e um co
valhelro que trabalhe fora com
roupas de cama • tel. Posto 2- Telefone 37-0430.
QUARTO - Aluga-se bem mobi-
liado, moça ou senhora, trabalhe
fora. Fone: 36-7947.
QUARTO com banheiro. Entrado
independente para senhor respei-
to. Mobiliado. Crí 100 000. Av.
Copacabana, -1 017J504
QUARTO amplo, mob., fie., próx.
proio Lido, p| 1 pessoa respei-
to. Único inquilino, pde. ap. cl
lei. 57-2019. Referências.
QUARTO - Para rapoz que tro-
balhe fora, aluga-se um, pequeno,
independente, mobiliado, Lod.
Tobajaras, 20, ap. 804.
QUARTO aluga-se e casal respei-
tável ou a cavalheiro. Tel. 57-0804— Copacabana. .
QUARTO - Aluga-se em op. con-
fortável no Pasto 4, a senhor
distinto, com móveis, roupa ca-
ma e café Crí 130 000 - Tel.
36-5049.

GARAGEM - VAOA - Aluga
se próximo da Praça Ceneral
Osório na Ru» Visconde de Pi.
rala n. 35 - 801. Falar com
Severino ou HELENA.
IPANEMA — Aluga-se quarto de
frente 2 moças, ou senhoras quetrabalhem fora, ou vaga. Viscon-
de Pirajá, 3, ap, 33.
IPANEMA - Aluga-se,sala e qt.separados e kitrih., mobiliado.
Vise. Piraiá, 621, ap. 205 -
NCrí 300,00, Chaves c| porteiro.
Tratar telefone 32-4010.
IPANEMA.— Temp. curta ou lon-
ga, alugo ap. luxo 2 qtos., 2 sis.
Finamente mobiliado. — Telefone
47-7252.
IPANEMA — Alugo vagos pararapaz ou moças. R. Joana Angé-
lica, 150, ap. 301 - Telefone:
47-1142.
IPANEMA — Aluga-se o oporta-
mento 805 da Rua Visconde de
Pirajá n. 411 — Chaves com o
porteiro.
IPANEMA - Aluga-se ap. 601- Rua Visconde de Plraíé, 4,
sola e quarto separado, banh.,
coz. Ver local Tratar Carneiro de
Mendonça, Imóveis, Av. Copa-
cobona, 861, s| 501. Tel. 57-2853.

GÁVEA - KAIC aluga na Rua
Padre Leonel Franca n.o 146 o
ap. 405 c| sl., qt. sep., coz.,
banh. Chaves c| porteiro. Tratar
na Rua do Carmo, 27-A. Tele-
fona 32-1774 - CRECI 283.

ALUGA-SE quartos e vagas paramoças que trabalhem fora, em
casa de família, mobiliado.' jun-to i Praça Saens Peüa. Rua Ba-
rão de Pirassínunga, 78, sobrado,

TIJUCA — Alugamos quarto esala separados, coz., banheiro. Ver
na R. Gen. Roca, 408, c| 1, ap.
404. Chaves c| porleiro e tratarLança S.A., Av. Rio Branco, 20,
__8_01,_te__23-27)0 - CRECI 41.
TIJUCA - Alug. ap. c| saio, 2
qts,, coz., banh., comp., área cjtanque, dep. empreg. na Rua
Uruguai, 123, ap. 202. Chaves no
ap. 201. Tratar 'Aliança Imóveis",
Pça. Pio X, 99, 3.» and. Tel.
23-5911.

GRAJAU — Aluga-se ap. recém
pintado na Rua Botucatu n. 81Prédio XX ap. 202 sl., 2 qts.coz., banh. e área c\ tanqueProço de NCrS 240 000, não
tem condomínio — Tralar telefo-
no 36-5123.

TAQUARA - Jacarepaguá - Rua
Apiocás, 154 ap. 202 - Alug,c| sala, 2 qls. e dep. Chav. noop. 102. Trat. na IGAB na Estr.Portela, 24 S| 401 (CRECI 183).

ALUGA-SE, Rua Magalhães Cas-
tro, 89 — Riachuelo. Apartamen-
to de frento, 3 q. s. e dependen-
cias. Cruzeiros novos 300,
ALUGA-SE uma caso com 2 qts.,1 s., com banh., quintal. Aveni-
da General Rondon, 2823, antig.
Tte. Azauri — Engenho Novo.
ALUGA-SE uma casa com 2 quar-tos,' sala, cozinha e banheiro.
Rua Cachambi, 426. Méier.

ALUGA-SE umo cosa. Quarto, sa-Ia, coz., varondo. R. Iramaia,
1 015, perto da torre rádio No-cional. Cordovil.
ALUGA-SE umo caso no Rua Jor.
ge Siqueira, 63, Olaria.
APARTAMENTO de 2 qts., ,C,
ql. emp. e dependências. Alu-
guel 250 000 sem taxas. Ver noIccal na Rua Peçanha Povoe, 40ap. 102. Tel. 34-8547. Sr. Gil.

TAQUARA - Aluga-se uma ca-sa, dois quartos, agua e luz —
Tratar na Rua Camarofpe n. 27
VILA VALQUEIRc - Aluga-se
uma casa com 2 quortos, sala,
coz., banheiro e quintal. 120 000;
Rua das Camélias, 242, fundos
VILA VALQUEIRE - Alü^e"
apartamento de quarto e sala —
Rua das Camélias, 83.GRAJAU - Aluga-so np. quarlo L,.. íTTIÃmETõF fi r-z—saleta, kitch. banheiro. Av. Enq Y, 5_>.9P?!.E -Alugo a Rua

ALUGA-SE ótimo ap. tipo casa,
sala, 2 qts., dep, emp. grandeárea etc. NCrí 180,00, fiador
idôneo. R. Francisco Fragoso, 24,
ap. 101 — Encantado.
ALUGA-SE casa de solo, dois
quortos, cozinho, banheiro, meio
área. Rua Cupertino, 104, casa
3, Quintino. Tratar com o Sr.
Pelronilo.

Richord, 2601409.
fone 52-8166.

!iro. Av. Eng.
— Tratar tele-

TIJUCA — Alugo-se opartamento
novo _ com 2 quarlos, sala, do-
pendência do empregada. Rua
Maria Amália, 470 apartamento
402 com garagem. Ver local. Tra
tar tolefone 38-4630
TIJUCA — Alugo vendo op. sala,
2 qts., dep. Ver c/ zelador. Rua
S. Francisco Xavier, 80/602. Tra-
tar Dr. Moyses (T. 2-2769). Nl-
teroi. CRECI 75. i

ALUGA-SE quarto Indep. mobi
liado c/ refeições - R. Hoddock
Lobo, 331. Tel. 280504.
ALUGA-SE op. s. q. sep. banh.
em cor. Ver Rua General Roca,
380, ap. 415, Bl, B. Tratar Rua
Uruguai, 291, ap. 601 - Tiiuca.

GÁVEA — Alugo ótimo ap., qt.
e sela, Av. Rodrigo Otávio, 226
ap. 116, tel. 46-4226 - Aluguel
250 000.
JARDIM BOTÂNICO - Aluga-se
ap. 301 -' Rua Faro, 28, Sala,
2 quartos, banh., cozinha, dep.
comp. emp., área cl tanque, va-
randa de frente. Chaves p| fa-
vor np ap. 302. Tralar na Emil- Av. Rio Brinco, 156, Gr. 1 231.
Tel. 52-9059.
JÓQUEI — Alugo quarto amplo
em.ambiente familiar e sossega-
do a casal ou. pessoa de res-
peito - TeV. 47-0660.

ALUGO ep., sl. e qt. separados,
banh., coz., írea. Rue S. Afonso
125, ap. 501 - Chave port. -
Al. 250 000 maii cond. e taxas

Tel. 48-7214.

LAGOA — Aluga-se ap. de sa-
la, 2 grandes qts., cozinha, dep,
emp. e grande área, vaga pt car-
ro. 400,00. Av. Epitácio Pessoa,
842, ap. 603. Tratar no local.
RUA VISCONDE DA GRAÇA, 18,
ap. 202, saio, 2 quartos, banh.,
coz,, varanda, dep. emp., àtea.
Crí 330 000. Chaves no ap. 403.
Administradora Nacional, Av. Pres.
Antônio Carlos, 615, 2.°" pav.
Tel. 42-1314.

S. CONR. - B. TIJUCA
BARRA DA TIJUCA - Alugo be-
lissima casa c| ricos moveis ter-
reno 1 500 m2, c/ luz, agua,
telefone. Tenho urgência tempo
Indeterminado. Carmen Cabral,
38-7481. CRECI 255.
BARRA DA TIJUCA - Aluga-sa
ap. sala, quarto etc, todo mobi-
liado, geladeira', tel. garagem.
Tratar 29-5915 até* 14 h.

ZONA NORTE

APARTAMENTO Tijuca -"Alugo
com sala e dois quartos, à Rua
João Alfredo, esquina Rua Pin.
to Guedes, lnf. tel. 38.7617.
ALUGA-SE vma ótima casa com
3 quartos, sala, cozinha e demais
dependências. Ver na Rua Gal.
Espirto Santo Cardoso, 171 — Ti.
luca - Tratar «om Sr. Paulino -
Tel. 52.2835.
APARTAMENTO «m prédio de 2
andares, aluga-se na Rua Itapi-
rus 3 qts., sala, banh., coz. área- lnf. 25-2016 - Dias úteis:
22-7787.

TIJUCA - Alugam-t. as casas
da Av. Maracanã, 1340 e 1340-A
c| 2 quartos, sala e demais de-
pondências. Chaves no 1342. —
Tratar fone 27-5605.
TIJUCA — Aluga-se um quartocom banfielro, para um ou dois
rapazes que trabalhe fora. Pe-
dem-se referências.1 Rua José Hl-
gino, 330, ap. 201,

G/.AJAÜ — Aluga-se casa, dois
qua.tos, sala dependências. Praça
Nobel, 10 fundos. Tralar no lo-
cal.
GRAJAÚ — Aluga-se ap. na Av.
Eng. Richard com sl., coz., 3 qts.,banh., dep. emp. Tratar telefo-
ne 580609 - CRECI 171.
GRAJAU — Aluga-se ótimo quar-to cm casa família a pessoa quetrabalhe foro. Tel. 58-6787 —
Rua Caruaru n. 434, cl XI-.

Alves do Vole n.» 55, esq. com
lnf. Mogolhães, op. 204 de luxo
com tinteco etc. T. Pço. 8 deMoio, 56, sala 301 - Tel. 90-0588
Cetel. Seg. feira.
VILA VALQUEIRE - Alugo-se
ap. de 2 quartos, sala, cozinha
e serviço - Alug. Crí 100 000.
Vér Praça Soiqui, 149, ep. 102.As chaves p/ fovor no ap. 202.
Tratar com Labor. Av. Pres. Var-
gas, 542 - grupo 2 102 - Tel.
23-8646.

ABOLIÇÃO - Alugam-se cosas
novas de vila com dois quartos,sala, cozinha, banheiro, área com
tanque, varanda para familia de
trato. Crí 180 e 200 mll. Rua
Gaspar, 153.

ALÜGA-SE uma casa, solo, quer-to, cozinha e bonheiro. A cosei
sem filho. Preço NCrS 120. Av.Guilherme Maxwell n.° 551, fun-dos.

ALUGO amplo ap. c| sl., 2 qts.,banh., coz., qt, empreg., gran-de área. R. Licinio Cardoso, 352.
Alugueli 180 OOO. Tratar local.
ALUGO 1 quarto. Rua Barbosa da
Silva, 43 cj 3 — Riochuelo.
ANCHIETA — Aluga-se casa na
Rua Leopoldina Borges, 340, a
pequena familia. Preço • combi-
nar.

GRAJAU_ — Alugamos ap. 302 à
Rua Araújo Leitão, 275, composto
do 2 quortos, sala, cozinha, área
c/ tanque, quarto de empregada
e W.C. Chaves no local até às
12 horas e Iratar c/ BANCO NA-
CIONAL BRASILEIRO S/A. 'Av,
Erasmo, Braga, n.° 255-A. .

TIJUCA - Ãp. 303, Rua Aguiar,
55. Primeiro locação. SI., 2 qts.,banh., coz., dep. emp. NCrí
300,00 e mais taxos. Chaves por-teiro. Tralar 31-2590.

ALUGA-SE uma casa e um quar-to independente na Rua Borão de
Itapaglpe, 407, c| 6 - Tijuca.
AlUGA-SE ap. de frente, com 2
qtf., sita, banh., copa, coz., dep.
emp,, irea de serv. por Cr$ ..
290 000. Av. Heitor Beltrão, 85,
ap. 101. Tijuca.
APARTAMENTO aluga-se, 2 quar-tos, sala, banheiro, dependências
de empregada. Rua Barão de
Mesquila, 616, ep. 404. Tratar
tel. 58-2787.

TIJUCA - Alugo op. solo, quar.to, banh. coz ,e arca. Ver Trn
vessa Américo Oliveira, 104, op.
301. Chaves no ap. 202. Trotor
fei. 54-2305.

ALUGA-SE quarto para casal. R,
Cindido de Oliveira, 143. Rio
Comprido.
ALUGA-SE uma vaga num quarto
p| uma moça de tratamento -
Referências. Rua Andrade Neves
tel. 38-8134 - Tijuco.
ALUGA-SE quartos paro casal na
Rua Barão de Itapaglpe, 302, c|
6. Rio Comprido.
ALUGA-SE ótima caso, 2 quar-tos, 1 sala, dependências. Rua
Navarro, 262, fundos, tem esca-
da. . Itapiru. -

PÇA. DA BANDEIRA
S. CRISTÓVÃO
ALUGA-SE ap. na Praço do Ban
deira. Quarto, sala, saleta, cozi-
nho o banheiro. Aluguel 200 000
2 a 3 meses de depósito. Trator
2.a-feiro. Tel.i 48-0980. Isis.
AlUGA-SE casa, altos e baixos,
c| 2 salas, 3 qts., qt. e banh. de
empreg., coz., e banh. c| azu-
lejos até o teto, quintal, tudo
super sint. R. Matoso 103. Chaves
c| zelador. Preço 350 mll.

QUARTO amplo de frente paraa Av. Copacabano, 109 ap. 901,
com telefone, além de demais
confortos, para duas moças quetrabalhem fora. Pedem-se refe
rencias. Ver no local.

ALUGA-SE quarto com entrada In-
dependente, banheiro, mobiliado.
S. Cristóvão - Tel. 49-3575.

RUA DOMINGOS FERREIRA, 226,
ap. 402, 2 salas, 3 quartos c/
orm. embutidos, dependências. —
Ãlugomos com telefone 650 msis

go o ep. 702 da Rua Júlio de *""as. Chaves com porteiro.
Pa°d.!r_;rS2 

3»f». 
Tlo.^cfuploí1 c9o_: > GUST-.y.° SAMPAIO. 676-

e banh. Aluguel 340 000. Vor c|
port. e trotor c| Olyntho Ribeiro
no Rua Júlio do Castilhos, 25,
ep. 1202. Telefones: 47-1841 e
47-5885.

ALUGA-SE ep. preparado cotn to-
do gosto. 2 quartos, sala e de
mais iodos cômodos e grandes.Rua Dias da Silva, 291202 Pedra-
gulho.

COPACABANA - Aluga-se ap.
Rua Barato Rlboiro, 184, ap.
1103. 400 000. Av. Rio Branco,
156, s/ 706.
COPACABANA - Aiuga-se ap.
Av. N. Senhora de Copacabana,
1369, ap. 505. 280 000. Av. Rio
Branco, 155,- s/ 706.
COPACABANA - Aluga-se sala
«. q. separados, cozinha, banhei-
ro, dependências, c| telefone, mo-
blliado. NCrí 380,00. Chaves c.
porteiro. Tratar telefono: 32-4010.

A - ap. 916 - Aluga-se con-
iugado, cozinha e banheiro. —
Tratar 36-4259 - ADMINISTRA-
DORA FAYAL. .
RUA PAULA FREITAS n. 32 -
ap. 104 - Aluga-se con|ugado
cozinha e banheiro. Chaves c.
porleiro - Trotar 36-4259
RUA FERNANDO MENDES n." 7,ap. 41, esq. AtISntica, aluga-se,
1 quarto frento a praia p| 2 pes-soas. Condições a combinar ou
1 senhor distinto.

ALUGA-SE uma casa de 2 quar-tos, sala e demais dependências,
a Rua Sõo Luiz Gonzaga, 707,
Fundos. Aluguel Crí 200 000. Te-
lefone: 58-8829.

PRAÇA DA BANDEIRA - Ap.
olugo 3 quortos, sala e depen-
dências — Rua do Matoso, 17
ap. 1.
QUARTO - Aluga-se mobiliado
à casal ou 2 moços q| trab. fora
c| direito o lovor e cozinhar.
Rua Joaquim Palhares, 180-301 -
P. Bandeira.
SÃO CRISTÓVÃO - Alugam-se
ótimas, saias e quartos, com di-
reito a lavar e cozinhar. Com
depósito ou fiador — Rua São
Cristóvão, 804| 808 - Rua Es-
cobar, 81 — Ruo São luiz Gon-
zaga, 653 — Rua Senador Alen-
cor, 30. Ver no locol e tratar
na Rua São José, 90 Grupo 1010

Tel. 52-1801.

ALUGA-SE um op. com quartoe sala e dependências na Rua
Padre Miguelino, 87. Cotumbi.
Preço Crí 150 000. Aceita-se
ofertas.
ALUGA-SE quarto amplo . c| mo-
veis, moça ou senhora na Rua
Conde de Bonfim. Tel. 38-2024.

TIJUCA - Aluga-se, 1.» locação,
na Rua Costa Poraira, 43, aps.
do 2 quartos, sala, vestibulo, ba-
nheiro, cozinha, dependências de
empregada, irea de serviço, ga-ragem, play-ground, antena cole-tive para TV - Aluguel a par-lir Crí 280 000 - Contrata com
fiador. Ver no local e Iratar na
Atlas..Imóveis. Ltda. - Rua Mé.
xico, 98. s| 382 - CRECI 454.

QUARTO - Alugo 1 cu 2 ra-
pazes, em cosa de família cj
entroda Independente. Rua Gon
zago Bastos, 259, casa 4 — Vi-
la Isobel.
QUARTO - Cosol aluga a uma
senhora. Onico inquilino. Barão
de Cotegipe, 374, casa 5.
QUARTO de frente c| sl móveis,
Alug. NCrí 100,00. Tel. 38-7134.

TIJUCA - Quarlo - Aluga-se
grande, frente, 3 janelas, mobi-
liado p/ I, 2 ou 3 rapazes de
traio. - 46-4721 - Botífogo,
TIJUCA - Rua Felix da Cunha,
124 ap. 202. Amplo de frente.

2 s. 2 qts., dep. emp. Chaves
no 203. NCrí 280,00.

TIJUCA - Pça. Saens Pena. Alu-
ga-se ap. 2 qts., 1 sl. e depend.
comp. um por and. e 2 frentes.
Rua Barão de Mesquita, 233, ap.
601, Chaves na Rua Major Avi-
Io, 71. Crí 300 000 mais toxos.
TIJUCA - Aluga-se quorto em
ap. para uma ou duas pessoas,
pode lavar e cozinhar. Informa-
ção na Rua Barão de Itapaglpe
n.o 406 c| Sr. Sebostião. Tele-
fone 28-2317.
TIJUCA — Quarto peq. s|mov.
moça trab. fora. Uruguai, 237,
op. 602. Crí 60 000.
TIJUCA — Aluga-se ap. tipo ca-
so, Rua Jocumã, 15, 2 salas, 4
quartos, garagem etc. lnf. tcl.
48-4152.
TIJUCA - Alugo ap. 806, Rua
Uruguai, 380 - Edif. Franco Ha-
ra. Aluguel 262,50 c/ fiador.

VILA ISABEL - C|c 283. Aluga-se
ótimo ap. 101, sito a Rua Heber
de Boscoll, 101, c| 2 salas conj,,
3 quartos, cozinha grande, érea
c/ tanque dep. p/ emp. comple.
ta, 1 armário c| dupiex. Primeira
locação. Aluguel Crf 450 OOO e
taxas. Ver no local. Chaves c|por-
teiro. Tratar Palmares Adminis-
tradora de Imóveis ltda., Av.
Graça Aranha, 226, 1 f.o andar, s/
1110|12. Tol. 22-6048.

CENTRAL
ALUGA-SE a oosa n.o 1 de Rua
Lizardo, 31, com solo e quorto se-
parados, cozinhe, banheiro eárea c| tanque. Ver no locol, Ira-
tar na "ADALMA" - Av. Almte.
22-0798. 
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ALUGA-ÍE uma casa sala, qt., co-
zinho. R. Assaré, 95, fundos —
Engenho Novo. Preço 150 000.
AlUGA-SE op. térreo tipo casa
com 3 quartos, 1 sl. Ver na Rua
Teixeira Bastos, 5, op. 101. Tra-
tar pelo tel. 34-3537 - Eng. deDentro.
ALUGA-SE um ap. quarto, solo,cozinhe e varonda na Rua Clarl-mundo de Melo, 741 — Pleda-de.

ALUOUÍIS? - Casas, • aps. de
vários preços • fornecemos es
melhores fiadores da GB. I. $.Francisco 25 s| 1 119,

ALUGA-SE cosa na Av. São Félix"n.o 780 - Vista Alegre - Tratar
no local. 
ALUGA-SE uma coso com 2 quer.tos, solo, copo, cozinha, quintol.— Rua General Silveira Sobrinho
n. 62 - Vila da Penha.
APARTAMENTO' - Aluga-se 1 c/sala varanda, 2 quartos, banhei-
ro, cozinha e área de serviço —
Aluguel NCrí 180,00. Rua Pa-ranhos, 216, ap. 301 - Ramos.
Tratar Rua Santana, 184. Tel-fo-
ne 32-5133.
APARTAMENTOS e casas forneço'
fíador proprietário irrecusável. —
Rua Uranos,
Olaria.

rrecusavel.
1410, fundos —

ALUGO ap. 2 q. s. c. b. área.
Evangclina 7. chaves no ap 301- Ramos. Trotar Rua Uranos,
1410, fundos, Olaria, Sr.'Hugo.

ALUGA-SE umo casa, 1 sala, 2
quartos, cozinha. NCrí 130,00.
Aceita-se só depósito. Rua Con-
selhoiro Jobim, 296, coso I —
Engenho Novo.
ALUGA-SE ap. 201 com 2 quar-tos, 1 sala, copa, cozinha. Rua
Monsenhor Jerônimo, 353. Tra-
tar tolefone 52-9360. Engenho
de Dentro.
ALUGA-SE op. na Rua Eng. AI-
meida Gomes. Tratar na-Rua Ca.
rolina Machado, .22, s. 205. —
Madureira."*

VILA ISABEL - Aluga-se um
quarlo com sinteco, mobiliado,
para uma ou duas moças quetrabolhem fora, Tel. 58-9581.

ABOLIÇÃO - Alugamos casa de2 quartos, sala, cozinha, banh. e
jardim, ver ne R. Gaspar, 176.
Çheves c| 3 e tratar Lonça SA.Av. Rio Branco, 20, sl 801 -
Tel.i 23-2710 — CRECI n.o 41.

VILA ISABEL - Aluga-so ap. 2
s., 3 qtos., dep. Av. 28 de Se-
tembro, 318-C 301. Chaves no
301 - 31-3470 - Dr. Carrilho.
VILA ISABEL - Ap. 2 qts. sl.,
aluga-se NCrí 220 00 c| fiador
na R. Conselheiro Otaviano 64
op. 101.

ALUGA-SE s| conj. c| bonheiro,
luz, gás. Independente e telefo-
ne. Ver na Rua Barão do BomRetiro, 885, s. 204 - Informa-
Çoes cf porteiro.

ABOLIÇÃO _ Aluga-sa ap. 1 sl.,
2 qts-, coz., banh, e dep. deempreg. Av. Suburbana 7 121, op.
201.
ALUGÃ-SE um quarto a moça
ou senhora, independente. Rua
24 de Moio n. 203, loja. Tra-
tar 2a.-feiro.

LINS - BOCA DO MATO
APARTAMENTO - Alugo de fren-
te, 3 qts., sata, banh., coz. arca
grande. Muito bom — R. Mara-
nhão, 389. Chaves ap. 102-F —
38-2390.
ALUGA-SE um quarto a rapaz
solteiro ou a sr. de responsa'
bilidade na, Rua Cabuçu, 68 -
Lins de Vasconcelos.
ALUGA-SE Rua Vilela Tavares
342, casa de vila com sala, 2
qts. e demais dep. Aluguel Crí
250,00 - Tel. 36-0962.
ALUGO casa fds. indep. qto. sa-
Ia, coz. ele, casal s! filhos. Rua
Eduardo Raboeira, 143.

CATUMBI — Alugo apartamento
conjugado, para moças ou cava-
lheiros, sala, quarto, cozinha,
banheiro e grande área. Rua Or.
Lagden, 20, lei. 42-9546.

ALUGA-SE um quarto moblllodo
para 1 ou 2 ropozes. Rua Gene-
ral Argolo, 213, ap. 304 - São
Cristóvão.
ALUGA-SE quarto para casal, mõ
ças ou rapazes. Rua Visconde de
Niterói, 676.

t-^-r-ACABANA - Alugamos óti-
mo ap. de 3 quartos, sala, coz.,
banh. social e dependências de
empregada, ver à Av. N. S. de
Copacabana, 685, ap. 1 102, cha-
ves cj porteiro e tratar Lança S.
A., Av. Rio Branco, 20, sl 801;
Tol. 23-2710. Creci n. 41.
COPACABANA - Aluga-se con-
jugado. Rua Barata Ribeiro, 200.
Tratar pelo telefone 22-3511.
COPACABANA - Posto 5 - Alu-
go vogas p| moços e rapazes —
Av. Copacabana, 967, ap. 701.
COPACABANA - Aluga-se ap.
Av. N. S. Copacabana, 441, ap.
805. Av. Rio Branco, 156, sola
706.

RAPAZ distinto aluga vaga co-
bertura, NCrí 70,00 - Exigem-
se informações — Barão de Ipanema, 53 ap. 1302 - 12.0.
SENHOR de responsabilidade pro-cura sociedade em ap. pequeno
que já esteja montado. Roberto
tel. 31-1554.

ALUGO quartos em casa limpi-
nha. Tratar na Rua Francisco Eu-
gênio, 122, sobrado, em S. Cris-
tovão.
AlUGO quarto mobiliado casal
vagas - • moços ou rapazes. Pe-
reira Almeida, 19 - P. Bandeira

SAO CRISTÓVÃO - Aluga-se óti-
mo quarto a moça ou senhora em
casa de família. R. Major Fon-
seca, 59.

SAO CRISTÓVÃO - Alug. ap.
284 Rua S. 1. Geniaga él4, hall,
varanda, ula. 3 qts., damals dep.
Chaves mesma rua 586, Sr. For-
tunato. Tratar tel.: 32-9002.

CATUMBI - Aluga-se ap. 101,
2 quartos, sale, c. b. Vlsta Ale-
gre n. 10. Chaves no n.° 8 e
tralar pelo telefone 42-9943.

TIJUCA - Rua Uruguai, 297 ap.
604 — Aluga-se c| qt. ssla, coz,
banh., dep. empreg. etc. NCrí
200,00 - Trator PREDIAL E AD-
MINISTRADORA RESNIKOFF LTDA.Rua Ouvidor, 130 - 9.0 andTels. 32-1675 e 22-9435.
TIJUCA — Alugo apartamento de
frente, sala e quarto. Praça Saenz
Pena, tel. 45-0033.

LINS — Alugo apart. l.a locação
3_ quartos, saia, coz-, banh. em
côr área c/ tanque, banh. emp.
Apenas Crí 220 000. Tratar na
Rua Dias da Cruz, 47 — 304, das
14 às 17 horas de segunda em
diante. Condução para mostrar o
apartamento.

ALUGA-SE um quarto e cozinha
Crí 120 000 na Avenida Subur-
bana n. 9 713 - Cqscoduro.
ALUGA-SE apartamento, 3 quar-tos, 1 sala, banheiro, cozinha,
área. Rua 2 Bloco 13, Ent. 6,ap. 201. Fundação Deodoro. Tratar no local. Preço Crí 130 000.

ANCHIETA - Aluga-se casa de
quarlo, aala • dependências, na
Rua Araújo Rezo, 51, .começa na
Estrada do Engenho Nòvo. Alu.
guel: Crí 80 000. Condições de.
pósito. Tralar «ei. 29-9469.

ALUGUEL FIADOR com 6 imó".
veis — Irrocusável — Fornaco —
Praça Tiradentes n.e 9, ssla, 802

Junto ao Cinema São José.
ALUGA-SE uma casa nova — Crí
120 mll. Rua Saturno, 700 - Vi.
gârio Gerei.
ALUGA-SE apartamento tipo casa,
na R. Prof. Paula Aquiles, 50,
ap. 102 — Vila da Penha, corn
2 quartos, sola e dependências —
Chaves no 101 - Tratar nn fi.
Senador Dantat, 117, s| "1618,
com Sr. Armando.
ALUGA-SE apartamento com doi»
quartos, sala e mais dependen.
cias. Ruo Santa Brígida 37, ap.
203, esquina de S. Dionisio —
Penho.

AGÊNCIA Mig. Couto 27, sl. 403,
CRECI 743 (8 às I9h), eps. a psr-tir de NCrí 150, 180, 200, 250,
300. Fiador ou 1 mês em de.
pósito (gdes. • peqs.). 38-4031
hoje 52-1512 - 42-8942.
BANGU - Rua Silva Cardoso,
540 C| 7 - Alug. c| solo, qt. e
dep. Chov. na C| 1 - -.Trat.. ná
IGAB na Estr.'Portela, 24 Sj 401
(CRECI 183).
BAIXOU DE PREÇO - Alugo s.
3 qls., cepas, coz., banh., dep.
empr., gar., jard., quintal. R.
Juruviara n. 109, Meier. - P|
ver 38-9889.
BANGU - Alug. c, quin-tal, tudo Ind. 90 mll. Fiador ou
Carta Fianço. R. Ceres, 315-F.
Trator Com. Filipe, 48, ep. 201
Méier - 29-5811.

ALUGA-SE um qto. a cavalheiro
em c| família de respeito, s| mó-
veis. Av. Mem de Sá n.° ól —
Centro.
ALUGA-SE ap. ,1a. locação fren-
te. Salo^ 2 quartos, banheiro,
cozinha, ores e vaga na gara-
gem — Rua Feliciono Pena, 648— Trolor c| Sr. Amorim — Tel.
30-3218.
ALUGA-SE o ap. 301 do Edifl-
cio na Rua Cardoso de Morais,
524. Choves por favor na Ru»
João Romariz. 84 c| 5, das 9-
is 11 hs. Tratar em A. JARDIM
IMÓVEIS, na Av. Pres. Vargasi"
590 Sj 303 - Tel. 23-9437 -.
CRECI Ó66.
ALUGA-SE boa casa NCrí 280,00
cj entrada de carro. R. Cardoso
de Morais, 519. Ramos. Telefo.
ne 47-1841, chaves 517.
BRAS DE PINA - Alugam-se 2
aps., quarto, sala, cozinha • mai»
dependências. Rua Itabira, 353.

ALUGA-SE casa. R. Leandro Pin-to, 33. E. Dentro, sl., qt., coz.,
bonh. e quintal. Chaves na mes-
ma n.° 47, esta ruo começa na
R. Borja Reis
ALUGA.SE na Rua Clarimundo
de Melo uma casa de altos e
baixos com 3 quartos, 2 sale.s,
copa, cozinha, banheiro de luxo
e - mais dependências e com di-
reito a garagem e outra menor
com 2 quartos, saio, cozinha, 1
banheiro, tudo independente —
Tratar depois das 14 horas —
Piedade.
ALUGO casa pequena a pessoatrabalhe fora - Ruo do Rocha
n. 281.

CASA — Alugam-ie duas na Mu-
da da Tijuca, uma c| dois qts.,sala, banh. área., outra c/ 3 qts.sala, ccz., banh,, érea, podendoser alugado separadamente local
para carro - lnf. 25-7058 - Dias
utels: 22-7787.

SAO CRISTÓVÃO - Aluga-se
apartamento de frente, com 2
quatos, sale, cozinha e banheiro
azulejado até o teto, sinteco.
Ver e tratar domingo na parteda manhã na Av. Pedro Segun-
do, 183, «p. 302.
SAO CRISTÓVÃO - Alugo-se ta.
ae, R. Almte. • Bslthazor, 63, c/
1, 2 q., 1 sala, dep. para tm*
pregada • quintal. Ver • tratar
no local.

ALUGO na Rua Bela, 364, c/ 1
São Cristóvão. 38.6150.'

SENHOR Só divide ap. com pes-soa de responsabilidade. - Av.Copacabana, 420, porteiro Alber
tino. Tel. 26-2321.
SENHORA func. idônee, aluga qt.ll mob,, 80 mll, rapai credencia-
do. lnf. pl tel. 47-6328
TEMPORADA - Aluga-se i£
mobil., e. gelad. sala, 2 qts.coz., banh., dep. empreg. —
NCrí 550 - Rua Const. Ramos- 136-803 - Tel. 27-9712.
TEMPORADA - Ap. Dias da Ro-
cha, 40, sala, 2 quartos, dop.empregada, gelad. mobil. Tcl.26-1834.

Deseja alugar, para Instalação de seus escrnunos no Bra-
«II, 500/700 m2, em bom prédio, de fácil acesso e com local
para esíacionamenlo, ou casa residencial, no centro ou na
Zona Sul, principalmente nos bairros da Glória, Flamengo ou
Botafogo. Tratar com D. Celina, de 2.° a *.°-feira, das 9:00
às 16:00 horas, à Praia de Botafogo, 28 — 9.° andar. Tel.-
13-9384. (p

ALUGAM-SE 3 quartos em sobra-
do, independentes, excluslvamen-
te pera moças que trabalhem fora.
e favor não vir rapazes. Aluguel
Crí 60 000 cada. Ruo Tuiuti, 174— 55o Cristóvão.
ALUGA-SE quarto. Rua Escobar,
80. São Cristóvão.
ALUGA-SE um quarto a rapaz.
Peda-se referencia. Rua Curuzu
4, op. 202, esquina da Praça
Argentina. Sõo Cristóvão.
AIUGA-SE - Campa de São Cri
tóvae, quarto-sala • cozinh. .
casal - Crí 160 000. Rua Gene-
ral Bruce, 297 c| 1. Trafar hoje
14,00 U 18,00 horas.
AlUGO eu vendo casa c'| 3 quar.tos. Sala, varanda, copa-cozinha,
banheiro complete • outras de.
pendências. Ver com o proprietá-rio. Rua Sãs lula Goniage n.*

APARTAMENTO DE FRENTE -
Aluga-se com duas varandas, 3
quartes, ampla coiinha, banheiro
complete • espaçosa área — Verna Rua (ela n. 889 — ap. 301-, Chaves com o zelador. Tralartelefone 28-0300 - Sr AMIITON

SÃO CRISTÓVÃO - Aluga-se casa
na Rua General Argolo 221 com
3 quartos 1 sala, cozinha, banhei-
ro, copa. 2 áreas e jardim de

CATUMBI - Aluga-se casa, sala,
2 qts., banh.' de cór e de emp.,
coz., grande quintal, varanda o
garagem. Rua Navarro, 15 - Cha-
ves Rua Elizeu Visconti, 8, ap.
103.
CATUMBI - Aluga-so ap. da
frente, 2 qts., sala, varanda,
banh. compl., coz., tanq., deps.
ps. de emp. R. Elizeu Visconti,
8; ap. 201 - Chaves no op. 103.

TIJUCA - Prédio de 4 andares
ap. térreo n. 102, alugo-se, 3
quortos, solo, 2 áreas, cozinha,
banheiro câmpleto. Veia hoje
dos 9 às 12 horas. R. Gen. Es-
pirilo Santo Cardoso n. 400, ap,
102 - NCrí 400.00.
TIJUCA — Aluga-se um quarto a
um cavalheiro Trav. São Silves-
tre 941101 - M. Barros.
TIJUCA - SAENS PENA - Alu-
ga-se qt. e sala separados —
Ver na R. Baltazar Lisboa, 47,
ap. 402 — Esquina de Pereira
Nunes, 85 - Tratar Riópolis -
Avenida Rio Branco, 277 — 8.°
andar.

LINS — Aluga-se casa 2 na Rua
Lins de Vasconcelos, 681, cl 2
quartos, sala, cozinha, 2 banhei,
ros etc. Tratar Rua Nicarágua,
370, s| 302. Penha. 30-0516.
LINS DE VASCONCELOS - Rua
Cabuçu,-92 ap. 101 - Alug. c|
sala, qt. • dep. Chav. cj ze-
lador. Trat. na IGAB na Estr.
Portela, 24 S| 401 (CRECI 183).

ALUGA-SE coso grande na Rua
Odilon Araújo n. 96 — Méier

Ver hoje.
ALUGAM-SE um quarto e va-
9a,s.a- "paws do comercio com
refeições em ambiente familiar.-Rua Dias da Cruz n.108 . -
Meier,

BENTO RIBEIRO - Aluga-se ca-
sa nova frente e Estação, q., sa-
la, coz., banh. compl,, quintal
murado. Aluguel Crí 130 000
Tel. 29-8094.
BANGU - Alugamos ap. 101 à
Ruo Ceres n.» 326, composto de
2 quartos, sala, cozinha, banhei-
ro, área c/ tanque. Chaves no
n.° 280 e tratar c/ Banco Nacio-
nal Brasileiro S/A. Av. Erasmo
Braga, n.° 255-A.
BENTO RIBEIRO - Aluga-se na
Rua Sonta Isabel 350, casas 3 e
6. Chaves na casa 1. Tratar peloIel. 22-1328. Sr. Vieira.
CASCADURA - Alugo case è Rua
Miguel Rangel, 323, c| 16. (R.
particular), NCrS 200,00, com 2
qts., sala, coz-, b. t. Pça. Oito
de Maio, 56, sala 301. Tel. 90-0583
CETEL - Seg.-feira.

BRAS DE PINA - Alugo R. Grau.
no, 332, caso, 2 qts-, sl., quin.
tal. Chove casa 322. Tr. Beco
Barbeiro, 6, ([904, Dr. Arrais,
após 15 hs.
BRAS DE PINA - Aluga-se sob.
à R. Guarlmã, 34, c| 3 qts. da
frente, sala, coz., banheiro cem-'eto, var. e área de serv. Chavea

Idumé n.o 207.
BRAS DE PINA - Aluga-se à
Rua Guaporé, 183, ap. 201, c| 2
quarto*, sala, coz., banh. • área
c| tanq. Chaves no local e tra*
tar no Banco União. Rua da Al*
fandega, 98-A. Tel.! 43-6212.
BONSUCESSO - Aluga-se ap.

sala, 2 quartos demais dep, gás
ruo. Trstar local proprietário. Rua
Justlnlano Serpa, 18.

LEOPOLDINA

ALUGO ap. três quartos. Funda-
ção, Deodoro. Tratar Praça Porto
Alegre 85. g. 2. Estação Jusceli-
no, desconto em folho.

CASA NA, MUDA - Alugo-se óti-
ma residência cj dois pavts., 4
quortos, 2 solas, garagem c| dois
quartos e dependências. Rua Mal.
Trompowsky. Tratar 27-8077.
CASA repouso aenhoras fino tra-
to. Sigo dieta médica. Rua Vis
conde Cabo Frio, 26. Telefone
38-3888.
CATUMBI - Alugamos ap. 410 à
Rus Chichorrò, 29, composto de

inverno, tâda pintada a óleo.1 r quartos, saleta, sala, cozinha.
Trotar telefone 43-3191. Sr. Her-
minio. Aluguel 300 000 cruzeiros.
SAO CRISTÓVÃO - Vaga, alu-
ga-se em casa da senhora só a
outra senhora de respeito, — imals^ para fazer companhia. Ver
domingo na Ladeira do Gusmão
n. 10, quase esquina de Sena-
dor Alencar com General Bru-
ce.
SAO CRISTÓVÃO - Alugo-se um
quarto mobiliado de frente emapartamento familiar, para cava-lheiro. Tel.; 34-2486. .

MORADIA para RiScas. Rua Had
dock Lobo 37. Tel.: 28-8509.

SAO CRISTÓVÃO - Aluga-se na
Rua General Bruce, 925 o ap.403 de 2 qts., sl., benh e cozi-nba e dependências — Aluguel
Crí 220 mil. Ver no local e tre-tar n» Construtora L. Martins S.
f.l.-22Rr055"éX'M' 
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SAO CRISTÓVÃO - Quarto aluga-se podendo lavar e cozinhar comdepósito. Rua São Januário, 746.
TIJUCA - R. COMPRIDO
ALUGA-SE quarto ou vagos pararapazes ou moças. Tel. 48-0003.
Tijuca.

PRAÇA DA BANDEIRA - Àlug.
quarto a senhor distinto em ap.de pequena fami lie. Ruo SenadorFurtado, 68-B 2a. loja. - Sr
Ângelo.

AlUGA-SE quarto a casal ou mo-
ças que trabalhem fora, com ousem mobilia. Rua Zamenhoff n.°59. Tel. 54-4463. Tiiu:a
ALUGA-SE com refeições, quartopora senhores ou casal. Alfredo
Pinto, 23. Tijuca.

banheiro, quarto e W.C. de em-
pregada, área de serviço c/tan-
que e jardim de inverno, Chaves
c/portelro e trafar c/ BANCO
NACIONAL BRASILEIRO S/A. -
Av. Erosmo Broga n. 255-A.
ITAPIRU - Aluga-se op. 2 qts.,Isj., qt. emp. e demais depen
dências. Tratar no local. Rua Ita
piru, S81J301

MOÇA aceita em seu ap. sra.
Idônea, trab. fora. Rua Uruguai,
380, ap. 609-E,'
NA RUA MARIZ E BARROS -
Aluga-se um quarto para rapaz
ou senhora que trabalha fora. —
Tratar pelo tel. 54-0945
PENSIONATO senhoras, com re-
feições, sigo dieta médica. Rua
Visconde Cabo Frio, 26. Telefo-
ne 38-3888.
PASSA-SE contrato de loja na
Tijuca. R. Uruguai, 380, loja 35.
Tel. 38-2071.

TIJUCA — Alugp ap. novo, sala,
2 quartos, banh., dep. emp., sin-
teco, arm. embt. Ver Av. Moro-
cana, 1 556, ap. 501 ou trator
38-8418. Alug. 300 000.
TIJUCA — Aluga-se casa em Rua
Particular, próxima ao cinema
Madrid, dois quartos, duas solas,
demais dependências. Ver no Rua
Barão de Ubá n. 387, casa 3. Che-
ves na Rua Hodock Lobo n. 167,
Lojo - Sr. Emílio - Aluguel
330 000.

LINS'DE VASCONCELOS - Alu.
ga-se um apartamento de fren*
te à Rua Maranhão, 570, apar-
tamento 202, com sala, saleta,
quarto, cozinha, banheiro e va-
randa, condução na porta onl-
bus 231, chaves na quitanda em
frente e tratar na Av. Franklin
Roosevelt, 126, 10.» andar (Ole-
col).
LINS — Aluga-se conjugado p|família. Ver e tratar R. Verna
Magalhães, 208.
LINS VASCONCELOS - Alugo
sobrado, R. Barão do Bom Re-
tiro, 112, solo, saleto, 2 qtos.,área c/ tanque etc. Chaves lo-
cal. Tel. 23-0024.

ALUGUEL - Fiador p| casas,
aps. e salas. Fornecemos irre-
cusável, proprietário de gabari-to, credenciado p| bancos. Te*
mos documentação a disposição.
Não cobramos taxa. Tel. 23-8980.

AlUGA-SE OU VENDE-SE casa
com 3 quarlos, 2 salas, copa,
cozinha, banheiro em cor, varan-
da • garagem. Ver na Rua Iru-
tim n. 25 — esquina de Aveni
da Brás de Pina n. 1 131 -
Tratar peles tels.: 48-3659 • .
22-6615.

ALUGO easa, quarto, sala, cozi-
nha e banheiro. Rua Guilhermi-
na, 79. Encontodo
AlUGA-SE casa em Bangu, comvaranda, sala, quarto • cozinha,
NCrí 130,00. Fiador comercian-
te, 1 Estrada da Agua Branca n.
4 740. Chavas no 4 698. Tratar
Rua de Senado, 232. - humb.r-
to.

ALUGO casa 2 quartos, sala, co-
zinha. Av. Londres, 350, c/7 —
Bonsucesso.

LINS — Alugo ap. da alto luxo,
Rua Pedro do Carvalho, 410, ca-
sa 7 aps. 101 e 201, 3 grandes
qts., salão, dep. empr. Chaves
p/ favor op. 302.'Tralar 31-3256.

ANDARAI - GRAJAÚ -
VILA ISABEL
ALUGA-SE um quarto vazio paraduas moças ou um senhor de fino
trato. Rua Teodoro da Silva n.18831101 - Grajaú
ALUGO ap. c| 2 qts., completa-
mente novo com sancas, florões
sinteco etc. - Rua Vise. Sta
Isabel n. 497 — ap. 206 - Ver
com o zelador — Tel. 29-9656
200 mil.
ALUGA-SE quarto Independente
em casa de família portuguesa erapaz ou senhor de respeito. Rua
Barão de Coteglpe, 124 V. Isabel.
AlUGA-SE em ap. grande ou pe-queno quarto, moça ou senhora.
Dá-se direito — Paula Brito, 671,
ap. 201 - B. Andara!.

QUARTOS - Alugam-se c| direitos, na R. Doutor Garnier, 179
e na Tijuca. Tratar na R. Sena-
dor Muniz Freire, 32 Vlla Isabel
QUARTO — Aluga-se a rapaz quetrabalne fora. Tel.s 34-2356. D.lourdes. Tiiuca.
QUARTO - COZINHA - 100 mil

Um mis adiantado. R. Sta.

ANDARAI - Rua Uruguai, B7 ap.
301 — Alug. c| sala, 2 qts. e
dep., chav. c| zelador. Trat. na
IGAB. na Estr. do Portela, 24
Sj 401 - (CRECI 183).
AlUGA-SE 1 vaga a moça de res-
ponsabilidade e que trabalhe fo-
ra. Av. 28 de Setembro, 175 -
Vlla Isabel.
ALUGA-SE op. q. s. conj. banh.
e kilch. Barão B. Retiro, 158, ap
204, 150 mais taxas. Tratar Av.

JACAREPAGUA
ALUGA-SE uma casa com 2 quar-tes, 1 sais, banheiro, cozinha
área. Estrada Jacarepaguá n. 7 030
c/ 16 — Freguesia.
ALUGA-SE casa terreno 12x20 -
2 quartos, sala, copa, cozinha —
Rua Cincinato Silva, 236 — Tratar
local hoje. Tel. 26-3340, 43-2076.
ALUGA-SE uma casa, de quarto,sala e cozinha mais um quarto
para empregada, quintal lodo ar-
borizodo. Rua Baronesa n.° 730,
casa 25 - Praça Seca. Preferên.
cia Militar.
ALUGA-SE uma casa, quarto, sa-
la, cozinha, banheiro. Aluguel -
NCrí 140,00. Rua Comendador Sl.
queira, 129 c/ 6 ao lado da Co-
ronel Tendin. Sr. Aiolsio.
ALUGA-SE uma casa, sala, 2 quar-
tos, cozinha, banheiro com ga-
ragem. Crí 180 000 — Tratar na
Avenida Mananciais, 162 — Ta-
quara-Jacarepaguá.
ALUGA-SE um prédio novo c/ 4
aps. i Ruo Baronesa n.» 1 219
depois do 1 233 tem ap. c/ 3
qls. e de 2 qts. c/ qt. de empr.
Ver no local e tratar na R. do
Senodo, 320, ap. 802 depois das
19 heras.

ABOLIÇÃO - Aluga-se cosa no-
va, todo a óleo, c/ 2 qts. e 2
salões, banh., coz., jardim, en-
trada para carro, varanda, quintal- Ver à Rua Ferreira Leite, n.°

651. Tratar c/ Osvaldo 42-9776 e
28-3417.

ALUGA-SE urna casa com água e
luz, dois quartos, sala e cozinha,
quintal à Rua Furquim Mendes,
727 ao lado da Fábrica de col-
chão em Vigário Geral.
ALUGA-SE uma meia-água. Qt.,
sl., cozinha. P. 70 000 e uma ca-
sa, 2 quartos, sl., c. Preço 120 000
fundos. Rua Dante n.° 53 — En-
tre P. Lucas e Cordovil.

BRAS DE PINA - Aluga-se ^ãp7
quorto, sala e demais dependen.
cias. Ver hoje de 8 ès 12 hs.
c| zelador. Av. Aropogi, 210,
BRAS DE PINA - Alugo cas»
indep. c' sala, quarto, corinha,
b. completo, área coberta, ent,
pera carro. Ver o trotar Rua Ta.
berari, 692, fundo?.
BONSUCESSO - Aluga-se casa de
sala, quarto, coz., banh. — Rua
Horácio Picorell, 137 — Esquina
da Rua Itaoca.
BONSUCESSO - Av. Bruxelas n.
165.202. Aluga-se llndo ap. Gás
de rua,
BONSUCESSO - Alugo terreno
para galpão, casa nos fundos,
100 m. Av. Brasil, égua, força
para depósito, oficina. Telefona
25-3185.

ALUGA-SE apartamento em Vigi-
rio Geral, no coniunto José An*
chieta, com sala, três quartos de
Ia. locação. Tratar c/ Dr. Geraldo
- Rua Cândido Benicio, 3 698 -
Jacarepaguá — de 2a. a óa. f.
das 13 ás 16 horas.

BRAZ PINA - R. Qulare, 98 -.
2 aps. amplos, alugam-se, bas*
170 mil, c| Sr. Chaves. Av. An.
tenor Navarro, 99, sob. 30-7311
— 2.a-fclra.

ALUGAMOS ap. 203 i Rua São
Brás, 68, bloco A, composto de
3 quartos, sala, cozinha, banheiro
e área c/ tanque. Chaves c/ por-
teiro e trotor c/ BANCO NACIO-
NAL BRASILEIRO S/A. - Av. Eros-
mo Braga, n.° 255-A.
ALUGA-SE uma casa è Rua Ge-
neral. Clarindo n. 546 — Encan-
tado, c| 2 quartos, tela, cozinha,
banheiro, quintal e grande área
c| entrada para carro, ver e tra-
tar no local. . *
ALUGA-SE casa cj q., sala, coz.
Rua Ernesto Nunes, 38, próximoao Largo da Abolição. Gás de
rua*
ALUGA-SE uma casa com q., sa-
Ia, coz., banh, e érea. Agua •
luz. NCrí 100. Desc. em folha.
Contr. Sr. Ary. Rua Caruaté, 915- M. Mallet.
ALUGA-SE - Casa, quarto, sala,
cozinha, saleta de verão. R. Má-
rio Mota, 290, casa I - Benta Ri.
beiro.

ALUGA-SE uma casa. Rua Bonsu-
cesso n. 74. Trotar no local.' De-
pois das 9 horas.
ALUGA-SE confortável apartamen-
to, 2 qts,, sala, dep. emp. na Rua
Conde de Agrolongo 835 — Penha.
ALUGA-SE ep. com 2 qts., sala,
cozinha e dep. de empregada, na
Rua da Proclamação 774, ap. 304,
Bonsucesso. Chaves Rua 19 de
Outubro 37, ap. 201. Bonsuces-
so, com D. Helena.
ALUGA-SE uma casa, sala, quarto
e outras dependências. Av. Bru-
xelas n.° lló. Bonsucesso.
ALUGA-SE um quarto na Rua
Curuml 31, Olaria, Caseatinha
Condução 625, 313.

BONSUCESSO - Alugamos na
Rua Vieira Ferreira, 5 o ap. 202— De frente. Dois qts., sala, co-
zinha e banheiro. Aluguel NCrJ
180, mais taxas — Fiador. Cha-
ves no ap. 101 — Tratar Rua As-
sembléia, 11, gr. 503, des 12 às
17h.
BONSUCESSO - Alugamos ótimo
ap. com 3 quartos, sala ampla,
banheiro social, depend. de em-
preg. e área de serviço c/ tan-
que, na R. da Proclamação, 786,
op. 202. Chaves no local. Alu.
guel mensal de Crí 250 mais ta-
xas. Tratar na Imobiliária Lemos
Ltdo., è Av. Nilo Peçanha, 26,
s/ 702, tels. 22-2483 ou 42-9504
c/ o Sr. Paulino (799).

ALUGAMOS ap. à Rua Jcão Ro
mariz, 74, ap. 103, composto de
sala, 2 quartos, banheiro, cozinha,
2 áreas de serviço, c/ tanque -
Chaves np ap. 301 e tratar c/
BANCO NACIONAL BRASILEIRO
S/A.Av. Erasmo Braga, n.» 255-A.

ALUGO ap„ sala, q., cozinha, a
duas pessoas que trabalhem fo-
ra. R. lucidio lago, 395, c| 18-F.
Méier.
ALUGA-SE parque residencial Ca-
pitão Resende, 42. R. Monte
Pascoal, Méier, casa 20, altos e
baixos, s., 2 qts., cop , coz., banh.
comp., dep., arm. emb., gara-
gem. Tratar i Rua Miguel Fer.
nandes, 360. Tel.; 29-7300.

Rio Branco, 1185, s| 2 003. Dr'. e banheiro. Vila Valqueire.
Edward 22-7307. Chaves port,

ALUGA-SE na Rua das Rcsas, 674,1 ALUGA-SE quarto a moça ou se-c| J03, sala,_2 quartos, cozinhaj nhnra direito a cozinhar. Rua
P. is de Fevereiro, 718, ap. 101

„,,,,-,„,..; _i ALUGA-SE apartamento pequeno'ALUGA-SE qt. a Senhora que tra-ALUGAM-SE vacas a rapazes que ia casol ou duas senhoras que - »lh- f-ro o referénr;»< nnlro

ALUGA-SE -. R. Cacequi, 539,
sobrado — 140 mil. Praça Carmo.
2 qts., sala, coz. e dep., de es-
quina, tratar Sr. Chaves, Av.
Antenor Navarro, 99, sob. Braz
Pina - 30-7311.
ALUGA ou vende-se um apar-
tamento i Rua Porto Carrero, 148,
ts 103. Cordovil. Ver e tratar
das 8 is 12 hs.
ALUGQ casa s., q., coz., banhei,
ro completo, mais deps. Casal sl
filhos - Rua Quiaré, 170 - B.
de Pina.
ÃLUGA-SE pequena casa a ca-
sal sem filhos ou pessoa que tra-
balhe fora. Avenida Camões, 72.

Penha Circular.
ALUGA-SE - Vende-se ou Tro-
ca-se casa grande — Av. Meriti,
103 - Vila Kosmos - CETEL -
91-0586.
AlUGO casa de sal. a quarto,100 mll e laxas. Rua Jequiricá
n. 608 fundes - Penha.

BONSUCESSO - Alugo-se ótimo
op. Ver e Iratar à Rua Cardoso
de Morais n.° 354 — Domingo o
dia todo. ..
CORDOVIL - Rua Bulhóes Mar-
dal, 135, casa II - Sala, seleta,
quarto, banh., coz., quintal. Crí
120 000. Chaves na casa IV. —
ADMINISTRADORA NACIONAL. -
Av. Pres. Antônio Carlos, 615,
2." pav. Tel.; 42-1314.
CORDOVIL - Aluga-se 1 Rue
Vera, 84, e| 1, com sala, 2 quar-tes, cozinha, banheiro, área cl
tanque. Para ver e tratar na COM.
PANHIA COMERCIAL E CORRE.
TORA NOVO MUNDO, a Rua da
Carmo, 71 - 2.° andar, s| 201 ou
pelo tel. 52-2010, ramal 238. -
CRECI 937.
CASA — Qto., sala, saleta, copa-
cozinha, Iardim. Aluga-se na Rua
Ligia, 364, c/ 4 - Olaria.
CORDOVIL - Aluga-se ap. de sl.
2 qls., ns Rua Caruné, 165, ap.
101. Chaves p/ favor no ep.
S-101. Crí 180 000. Infs. Tei.
34-2677.
CORDOVIL - Rua Dourados, 48
ap. S| 201 - Alug. cj saia, 3
qts. e dep. Chav. no ap. 202
cl Da. Olginha na parte da tár>
de. Trat. na IGAB na Estr. Por-
tela, 24 Sl 401 (CRECI 183).
CASA, sata • quarto e cozinha,
alugo. Travessa Horácio, 58 —
Ramos, fiador.
CORDOVIL - Alugo-se coso da
solo e quarto, eoz. e banh., áreo,
de 'laje. Ver no local. R. Amae-
tinge n. 236.
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O IMÓVEIS - ALUGUEL © ENSINO E ARTES 2.» Cai., CLASSIFICADOS, Jornal do Brasil, domingo, 5, e 2.°-fcire, 6-3-67 — 7

Aluga-se, com 200 m2, constando de
2 salas, 2 salões — conversíveis em 4 salas
— e 4 W.C. Edifício de primeira ordem.
Facilidade de estacionamento no local. Ver
com o porteiro. Avenida Beira-Mar, 200.

Centro
Aluga-se grande loja com cerca de

500 m2 situada à R. do Rezende, 65/67.
Tratar no Hospital Espanhol, R. do Riachue-
lo, 302, c/ Sr. Benito ou Sr. Darriba.

CAVALCANTE - Aluga-se casa
tipo apartamento para casal, 1
sl,, 1 qto. e dependências —
juinto à estação — NCrS 125 —
e taxas - Telefone 29-8157.
CAVALCANTI - Aluga-se 

"casa 
êl

2 quartos, sala. cozinha etc. Ver
e tratar na Rua Antônio Saraiva
n.o 206.
DEL CASTILHO - Vondo étimo
apartamento quarto, sala, cozinha,
entrego vazio e negócio à vista.
Ver R. Cisne de Faria 21, ap. 202
e tratar Av. Meriti, 198 - Vila
Kosmos (ponto final da Pça XV)
Dias úteis 49-4317 — Antero.

Garagem - Galpão
Aluga-se com 1.500 m2, com 2 eleva-

dores, compressor, bomba de lavar, 2 apar-
tamentos compl., escritório, área externa
de estacionamento e telefone próprio para
depósito, indústria ou empresa transporta-
dora no melhor ponto da Av. Brasil, n.°
2.306 esquina da R. Bela. Sr. LUIZ. ,

HONÓRIO GURGEL - Aluga-se
casa de 1 qto., sl., coz., banh.
Rua Jerônimo Coelho 45, Cr$ .,
80 000.
HONÓRIO GURGEL - Rua Amé-
rico Rocha, 1 161, ap. 2 qls., sula,
coz., banh., irea etc. Tel. 30-1030

Chaves na quitanda.
HONÓRIO GURGEL - Jardim St.
Antônio — Alugo-se Rua Paulicéio
n. 29, fte. NCrS 110,00 c/ 2 qts.,
sala, coz., banh., 2 varandas o
etc. Tralar PREDIAL E ADMINIS-
TRADORA RESNIKOFF LTDA. -
Rua Ouvidor, 130-9." and. Tels.:
32-1675 e 22-9435 (J-2B).

Lofa para comércio
. Aluga-se loja com 125 m2, ótima lo-

calização comercial, à Rua Álvaro Miran-
da, 31, servindo também para agência
bancária.

Tratar Dr. Honorato - Tel. 22-8679.

INHAÚMA - Alugo casa c| 2
qts., sala, cozinha, banheiro. —
150,00 - 2Ó-33B0. R. D. Emilia,
31, c|»4.
IRAJÁ — Aluga-se quarlo, cozi-
nha, banheiro e área. Rua Nuno
de Andrade, 98. NCrS 65,00.
IRAJÁ — Aluga-se 2 qts., s., do-
mais dependências. Rua Nuno de
Andrade, 98. NCrS 150,00.

IRAJÁ — Aluga-se ap. 102 na
Av. Edgar Romero 714 c| 2 qts.,
sala, coz., banh., dep. peq. quin-
tal. Aluguel CrS 200 000. Choves
np 101 e lei.: 42-8906.
IRAJÁ — Aluga-se na Rua Aman-
diu, 45, casa 2, c/ quarto, sala,
coz., banh., área c| tanque e
quintal. Chaves no local e trotar
no Banco Uníãc. Rua da Alfân-
d.es, 98-A - Tel. 43-5212.

Parte de prédio
São Cristóvão

Aluga-se, 3.° pavimento e terraço, do
prédio situado à Rua Bela, n.° 617. Área
total de 500 m2, com força e luz. Chaves
com o Sr. Tavares na Rua Bela, 889. Tratar
tel. 28-0300 - Sr. Ámilton.

IRAJÁ — Aluga-se residência con-
f.rtável com 3 qunrtos e garagem
jardim. Av. Senador Almino Al-
fonso, 212 é transversal a Coronel
Vieira.
IRAJÁ — Ãluga-se ou vende-se

casa de alto e baixo. Av. Senador
Almino Afonso, 62 è transversal
a Coronel Vieira.

CORDOVIL - Aluga-se uma casa
quarto, sala e cezinha. Aluguel
S0 000 cruzeiros, na Rua Ipameri
228. Carta ou desconto.
HIGIENOPOLIS - Alugo aps. 2
¦qto;., sala, coz., banh. — Rua
Astréia, 156 a 180, 170 e 150.
Fiador proprietário ou comer
ciante.

RAMOS — Aluga-se loja com
moradia, serve para comercio
ou Indústria. Rua André Pinto,
208. Tratar no local com o pro-
prietàrio. Sr. José.

HIGIENÓPOLIS - Alugo ap. 201,
3 qts., sala, copa, demais deps.
Rua Jcmbu n. 82. Chaves no ap.
101. Informações no local ou na
KAIC. - Rua do Carmo, 27-A.
HIGIENÓPOLIS - Aluga-se apar-
tamento de 2 quartos, sala e de-
pendências completas, na Rua Ali-
lio Correia Lima, 103/202 - Ver
de preferência no domingo das
9 às llh, no local, ou pelo tele-
fone 34-7391.

RAMOS — Aluga-se uma casa.
Quarto, sala e cozinha. Na Rua
Jc5o Romariz, 102 cl 8.
RAMOS - Aluga-se, Rua João
Romariz, 366, ap. 102, hall, sala,
2 qts., banh., coz., quintal — Cha
ves no ap. 101 - Trotar: LOWN-
DES & SONS. Pres. Vargas, 290

Tel. 23-9525.
VILA DA PENHA - Aluga-se 1
apartamento na Avenida Brás de
Pina, 1 763. Tratar na loia da
quitanda.

JARDIM AMÉRICA - Alugo casa
peq. cl sala, quarto, banh., coz.
e área. Rua Mons. Castelo Bran-
co, 185. Ver no local e tratar
Av. Rio Branco, 114, 14.°. Tel.:
42-3:00. NCr» 70,00.

VILA DA PENHA - Aluga-se ap'
cl 2 qts., sala e demais depen-
dências. Rua Alice Tiblriçá, 300,
ap. 102. Chaves no 310. Tratar
tcl. 58-3763.

JARDIM AMERICA - Aluga-se o
ap 101 na Rua Atílio Porim, 242,
Cj qt, sala, coz., banh. Aluguel
NCrÇ 120,00. Chaves na loja c

Jratar_p|_tel.!_ 42J1906.
JARDIM AMÉRICA"- R. Gon. Ma-
galhães Barata, 441, ap. quarto,
sala, coz., banh., érea etc. Tel.

30-1030 — Chaves em baixo.
OLARIA - Aluga-se o ap. 101
da Rua Noêmia Nunes, 489, c/

2 sls., 2 quartos, dependências
no final do ônibus Copacabana
11 vaga para carro. Ver das 8 às
12 horas. Tratar Av. Antenor Na.
varro, 175 - B. de Pina.

OLARIA — Alugo casa qt. coi.,
sala, jardim, 150 mil mais taxas,

cn.ives nos fundos. Rua Firmino
Cameleira 868-A. Tei.: 47-8623
OLARIA - Alugo ap. de luxo, 3
quartos, salão etc. com garagem.
Aluguel 300 000. Ver è Rua Dru-
mond, 83, ap. 201 - Tratar c/
Abrantes - 30-2833.

PENHA - Rua Belisário Pena, 375— Alugam-se quartos, indepen-
dentes, p| rapaz solteiro, a par-
«Ir de CrS 25 COO. Chaves no lo-
cal. ADMINISTRADORA NACIO-
NAL. Av. Pres. Antônio Carlos,
615, 2° pav. Tel.: 42-1314.

PARADA DE LUCAS - Rua Bu-
Ihões Marcial, 479, aps. 101 e
201 - Alugam-se c| 2 qtos., sala,
ccz., banh. etc. NCrS 150,00. Tra-
tar PREDIAL E ADMINISTRADORA
RESNIKOFF LTDA. Rua Ouvidor,
130, 9.o and. - Tels. 32-1675
22-9435. - (S-17).

PENHA CIRCULAR - Aluga-le
ap. 201 na Rua Cintra, 89, c|
2 quartos, sala, cozinha. Tratar
Rua Nicarágua, 370, s 302. Pe-
nha - Tel. 30-0516.
PENHA - Ceniro - Alugo ap.
2 qtos., sala e dep., play-ground,
garagem, elevador. NCrS 200,00.
Rua São Camilo, 125, 206, com
o zelador.

PRAÇA DO CARMO - Rua Gon-
(aives dos Santos. 10 ap. 202 —
Alug. cí sala, 2 qts. e dep. cha-
ve no dp. 203 ou 204. Trat.-na
IGAB na Estr. Portela, 24 SI 401
- (CRECI 183).

PENHA CIRCULAR - Aluga-se ca
ia. Rua Ourique n. 116. Ho{e,
ate 13 horas. Tralar na Rua José
Maurício n. 339, ep. 403.
Penha.
PENHA — Aluga-se ou vende-te
uma casa e dois aps. vazios. Alu*
guel CrS 150, na Rua Soldado
Vasco n. 303, B. Dourado.

PENHA — Aluga-se casa c| 3 qls.,
gr. sala i demais depend. Ver e
tratar à Rua José Maurício n.
339, s| 205, Penha. Tel. 30-9173.
Creci 545.
QUARTO — Aluge-se pera moça
ou rapaz que trabalhe fera, em
Bonsucesso. Tel. 30-0910.
RAMOS — Alug. casa, saio, quar-
to, coz., banh. completo na Ruá
Viuve Mendonça, 454. Entrar Dr.
Noguchi, 310, subir.

VIGÁRIO GERAL - Aluga-se casa
8 na Rua Isidro Rocha, 100 c|
1 qt. sala e coz. Aluguel NCr$
40,00. Chaves com Sr. Agenor
e tratar tel.i 42-8906.

VILA DA PENHA - Aluga-se
umo casa de quarto, sala, cozi-
nha, banheiro completo. Aluguel
150 mil. Rua Travessa Confian-
ça, n. 145-Fundos n. 3. Largo
do Bicão.
VILA DA PENHA - Estrada do
Quitungo, 663, ep. 101 — Aluga
se. Chaves ap. 201 c/ 2 qts.,
sala, coz., banh. etc. NCr$ 140,00
- TraCar PREDIAL E ADMINISTRA
DORA RESNIKOFF LTDA. - Rua
Ouvidor, 130-9.» and. Tels. .
22-9435 e 32-1675 (J-52).

AUXILIAR e RIO DOURO
ALUGA-SE casa, Ia. locação -
2 quartos, 1 sala, grande coz
nha, banheiro, varanda. Rua M
n.° 50, casa 4 — Coelho da Ro
cha — Desconto em folha.
ALUGA-SÉ uma casa na Rua Ari-
pibuí, 171-A — Inhaúma — Ver
no local. Informações pelo tel.
48-9215.
APARTAMENTO - Aluga-se sala,
2 quartos, 2 banheiros, Álvaro
Miranda, 171, chaves c| 5. Tel.
28-8672 — Beniamin.
ALUGO 1 casa na Rua Silva Va-
le, 541 em Cavalcanti — Preco
NCrS 170,00.
ALUGA-SE casa c/ 2 qts., 2 sa
las, coz., banh. entrada de au
tomável - Av. Sargento de Mi
licias, 420 - Pavuna.
ALUGA-SE casa quarto e sala
para casal. Rua Ibotim n.° 69.
Coelho Neto.
ÁLUGA-SE ap. 3 quartos 

"etc. 
-

200 000. Estr. da Água Grande,
1 525, bl. 12-A, ap. 102. Visla

Alegre — Irajá.
ALUGA-SE uma casa no ceniro
de SSo João de Meriti, quarto,
sala etc. - Ver *na Rua A\aria
Emilia n. 98, c| I com o Sr
DAVID.
ALUGA-SE uma casa na Av. Au-
tomóvel Clube n. 3 805 - fun-
dos.

ALUGAM-SE casas Rocha Miranda
- SI., 1-2 qts. etc. Alug. 80 a
110. Ver R. Guarama, 127 - Trat.
R. Maria Freitas, 73, s/ 301 -
Madureira.
ALUGA-SE uma casa de quarto,
sala, cozinha e quinVal bem gran-
de independente. Tretar Rua Ca-
rolina Amado, 581 — Vaz L6bo.
ALUGAMOS uma casa na Rua
Amandiú n.° 272, composta de
jardim, qjarto, sala, cozinha, ba-
nheiro. Chaves n.o 200 e tratar
c| Banco Nacional Brasileiro S|A.
Av. Erasmo Braga n.° 255-A.
ALUGA-SE 1 casa de sala, quar
to, cozinha, dep. tamanho gran-
de. Rua Salvador Rizzo. 153 —
Inhaúma.
ALUGA-SE cisa, R. Embaiba, 238,
Vicente de Carvalho. Sala, quar
to e cozinha. 80 mil.

AVENIDA ARAPOGI, 83-B, com
res, fundos. Boa instalação. —
NCrS 252,00.
ALUGA-SE uma casa na Rua Ta-
caratu n. 371 — Honório Gur-
oel - Tratar pelo tel. 36-3990 -
D. CECÍLIA.

ILHA DO GOVERNADOR - Alug.
ap. 204 da Estr. da Porteira, 10,
cj sala, 2 qts., coz., banh. comp.,
area, sinteco e garagem. Chaves
no ap. 203. Tratar Aliança Imó-
veis. Praça Pio X, 99, 3.° andar.
Tel. 23-5911.

ALUGA-SE casa sl., qt., coz.,
banh. Rua 1 n. 128. V. Norma|

S. J. Aleriti.
ALUGA-SE uma casa, 2 quartos,

ala, cozinha, banheiro. Rua Em*
baiba n.° 50. Vicente de Car-
valho.
ALUGA-SE casa grando, quarto,
duas salas e mais dependências,
com entrada para carro, Rua
Ibiracoá, 330. Colégio. Tratar no
Iccal.
ALUGA-SE uma casa. Rua Tori
ba, 343, Col egio, JEIÍas Go mes.
CASA — Alugo em centro de
terreno, sala, quarto, cozinha e
dependências. Rua Barão de Ja-
guarí, 371 — Irajá.
CAVALCANTE - Rua Augusto
Franco, 83 fds. aps. 101 e 201

Alug. c] sala, 2 qts. e dep.
iav. na Rua Antônio Sá, 82 —
at. na IGAB, na Eslr. Portela,
I S| 401 - (CRECI 183).

HONÓRIO GURGEL - Parquo S.
Luís — Alugo casa c| qt., sala,
coz., banh. e área c| tanque. Rua
F - Quadra H - Lote 5. Ver lo-
cal e tratar Av. Rio Branco, 114,
14.0. Tel 42-3300.
HONÓRIO GURGEL - Rua Uru-
rai, 428, c/ 3 - Alug. c/ sala
qt. e dep., chav. no n.° 444;
da 2a. a sábado. Trat. na IGAB
na Estr. Portela, 24 S| 401 (CRE-
Cl 183).

PETRÓPOLIS - Casa mobiliada.
Alugo, base NCrS 350,00 - Tra-
tar leis. 32-8940 - 22-7403.

HONÓRIO GURGEL - Aluga-se
excelente casa, centro de terreno,
independente, c| 2 qts. etc, su-
per-confôrto; CrS 200 000. Rua
Américo Rocha, 1 396.

TERESÓPOLIS-FRIBUKGO

TERESOPOLIS - Aluga-se apar-
tamento mobiliado com geladeira
(mês de março), por 200 mil. —
Tel. 49-3562.
TERESOPOLIS - Aluga-se ap. sa-
la, quarto, separados, geladeira
para temporada. Tratar telefone
45-2733.

IRAJÁ — Aluga-se um grande ap.
à Rua Toropasso, n.° 5. Tratar
no local com o Sr. Antônio. CAXIAS - N. IGUAÇU

NILÓPOLIS

ALUGA-SE um quarto com cozi-
nha e banheiro, água e luz —
Av. Mírandela n. I 446 — Ni-
lópolls.

IRAJÁ — 2 casas na R. Amandiú,
470, c| 1 e 2 qts.. NCrS 90,00 e
NCrS 130,00 (começa na Av. Au
tomável Clube).

CASAS PARA ALUGAR - Centro
e bairros, 7 casas de NCrS 100 00
a NCrS 150,00, 20 casas d. NCrS
60,00 a NCrS 90,00, 28 casas de
NCrS 30,00 a NCrS 50,00 - Tra-
tar Praça'Duque de Caxias, 1 —
Edifício Mello, sal» 4.

IRAJA — Alugam-se na Est. do
Quitungo, 324, 2 casas c/ quar-
to, sala e dependências. Chaves
no local. Tratar Rua da Altan-
dega, T11-A, sala 304 — Telefo.
ne 23-3382 - CRECI 770.

CAXIAS — Aluga-se ap. 201 na
Rua Coronel João Teles, 645, c|
2 quartos, sala, cozinha. Chaves
no armazém ao lado. Tratar Rua
Nicaraqua, 370, s/ 302, Penha
Tcl. 30-0516.

INHAÚMA - Alugo ap., sala,
quarto, banh., cot,, área fronte,
condução na porta — 130 mll —
Esl. Velha da Pavuna, 1127, ap.
202 - Chav. 101 - Trat. Av.
Rio Branco, 185, s/ 2010.
MARIA DA GRAÇA - Aluga-so
ap. 2 quartos, sala, coz. e banh.
R. Ernesto Pujol, 23B, ap. 301.
MARIA DA GRAÇA - Alugí
se casa 2 quartos, sala, cozi-
nha, banheiro e quintal, na Rua
Antônio de Freitas n. 556, —
160 000 e taxas -Tel. 49-9272.
PILARES - Aluga-se casa com 2
qts., sala e coz., toda condução

Rua Jcsé dos Reis, 1930.
PILARES — Quartos. Alugam-se

Av. João Ribeiro, 150, ap. 201.
PAVUNA - Aluqa-se a casã~dã
Praça Sargento Fábio Pavani. n.°
116-A. Chaves na Rua Mercúrio,
1 250, fundos, com D. Olinda
PILARES - Casa 5 cômodos, c/
telefone. Aluguel a combinar —
Beniamin Magalhães, 364.
PILARES — Aluga-se pequeno ap.
Caminho do Mateus, 421, fundos,
é térreo e çua calçada.
ROCHA MIRANDA - Aluga-se na
Rua Luís Barbalho, 538, o ap.
101, c| qto. e salas separados,
coz. e depends. e o ap. 102 c|
sala e qto. conj., coz. o depend.
Chaves nos fundos. Tratar na Imo-
biliária MARVIL LTDA. Av. Rio
Branco, 37, ar. 407. Te!. 23-5310.
ROCHA MIRANDA - Alugo-se
casa de sata, quarto c demais
dependências. Tratar na Rua Te
nente Cordeiro e Silva, 163.
ROCHA MIRANDA - 3 casas p|
alugar - Tratar tel. 49-6671 -
Dr. GARRIDO.
ROCHA MIRANDA - Aluga-se 1
pequena casa, qt., saleta e coz.
C-osccnto cm folha, 70 mil cru-
zeires. Rua Arequipa, 99.
ROCHA MIRANDA - Aluga-se o
ap. 201 e 302 da Estrada do
Barro Vermelho, 475 corn sala, 2
quartes, banheiro completo, cozi-
nha, área c/ tanque. Chaves no
Iccal. Tratar na "ADALMA" — Av.
Almte. Barroso, 90, ss/610 e 612
- Tel. 22-0798.
ROCHA MIRANDA - Aluga-se
casa independente e confortável.
Rua Tacarat u_219. NCrS 140,00.
ROCHA MIRANDA - ÀlJga-se
big casa c| 1 qts., sl., c, b.
Chaves na Rua Pinhará 611,
Sr. João Tavares. NCrS 90,00.
ROCHA MÍRANDA - Aluga-se
casa c| 1 qto., sl., c, b., mui
to confortável. R. Jauarité 466,
fundos__- CrS 90 000._
ROCHA MIRANDA 

"- 
Áluga-se

casa na Rua Jatauba 154. Chaves
na Rua Pinhará, 620, com o Sr,
Adonias.
TOMAS COELHO - R. Cardoso
Quintão, 925. Aluga-se o ap.
201 de sala, 2 quartos e depend.
por 140 mil. Chaves na loja A,
Tratar tel. 42-9948.
VAZ LOBO - Rua Alice Freitas.
265 op. 102 fds. - Alug. cl
saia, 2 qts. c deo. Chav. no sp.
101 fds. Trot. na IGAB na Estr.
Portela, 24 Sl 401 (CRECI 183)
VICENTE DE CARVALHO - Alu-
gamos 2 quartos, sala, cozinha,
banheiro grande, varanda e área
de serviço. Ver a R. César Muzio,
418, fundos. Chaves no local e
tratar LANÇA S/A., Av. Rio Bran-
co n." 20, s/ 801 - Tel. 23-2710

CRECI 41.
VICENTE CARVALHO - Ruo Ju
liano de Miranda, 351 — Aluga-se
casa com 2 quartos e tala, copa,
quintal, entrada p/ carro. Tratar
na Predial e Administradora Res*
nikoff Ltda. Rua Ouvidor n.° 130-
9.» andar. Tel. 32-8435.
VILA KOSMOS - Alugo ap. -
quarto, sala, cozinha, bem no
ponto final - Pça. XV - V.
Kcsmos - 140 000 — Av. Miriti
n.o 198.

ILHAS

ALUGA-SE casa quarto, sala, co-
zinha, banheiro — Rua Mirindu-
ba, 314 — Rocha Miranda. Sapê.

GOVERNADOR
ILHA DO GOVERNADOR - Alu
ga-se na Rua Pio Dulra, 364 -
Freguesie - Cosa. lnf. telefo
ne 28-9772.

IlHA DO GOVERNADOR - Rua
Jaburana, 355, Vila Wald. Falcão
Cacuia, alugo casa 3 qts., 2 sli.,
3 vards., tel., 2 banhs., gara-
gem, dep. emp., quintal. Ver lo-
cal SOTIC, 32-1619 - Cr.cl 539.

BOUIIQUE - Transfiro em ponto
privilegiado de Ipanema c| óti-
mas instalações. Contrato novo
50 mil mensais. Gracindo — Tel.
32 6775.

PAQUETA
PAQUETA' - Casa - Alug. qt.
sala, dep. — R. Com. Lage, 97
cu 2a.-f. - 58-1485.

ESTADO DO RIO

NITERÓI

COPACABANA - Sobreloias -
Aluga-se na R. Siqueira Campos,
85, esq. Barata Ribeiro, diversas
lobrelcins, c/ banh. e kit. Case
CrS 250 000. Contrato comercial

:— Ver no local. Chaves cl por-
Iteiro. Tratar Sérgio' Castro Imó-
veis — Depto. Administração de
Bens - R. Assembléia, 40 - 12.°
and. Tel. 31-0717 - CRECI 22.
IPANEMA - Loia de fronte -
(bar Vinte). Alugo Av. Henrique
Dumont, 71-B — Nova, qualquer
ramo — Arca 3 x 18 com gás —
Contraio 5 anos. Aluguel NCr$
600,00, 1.° ono - 7 sal. min. do
2.° ao 5.°, cem luvas. Chaves
porteiro cd. Tratar 52-5481 —
Marrecas, 40 — Sala 705 — CRE-
Cl 794.

ESCRITÓRIOS
e CONSULTÓRIOS

CENTRO

NITERÓI — Ing.l — Alugas, ap.
2 qts., e dependências. Kua Vis-
conde do Morais, 167, ap. 203
NCrS 250,00 mais impoitos o ta
xas. Tratar com o propr^tnro ò
Rua Tiradentes, 71, ap. T.-E. :.
NITERÓI — Aluga-se ca:a enlru
Praia Flcxas e Boa Viagem, na
Rua Presidente Domiciono, 150
Chaves no 156. NCrS 4C0.00
mais impostos e taxas. _____
TEMPORADA - Aluga-se um
apartamento mobiliado, minimo
3 meses, Praia do Saco de São
Francisco. Tratar na Rua Tamoios-
30, ap. 102.
VERANEIO SAO FRANCISCO E
ITAIPUAÇU - Alg. 2 casas mo.
bl!., na praia, 2 qts., sl., dep.,
telefone CEL. TRT 2-5526 Niterói.
NCrS 330,00 e 130,00. 

PETRÓP. - CORREIAS
ITAIPÀVA
PETRÓPOLIS - Alugo ótimo ap.
1301, Ed. Centenário, grande
frente. hCaves portaria. Tratar
47-4022.

PETRÓPOLIS - Hotel Quitandi-
nha. Aluga-se amplo ap. luxuo-
so, qto. e saleta, c| telefone:
56-1294. Mme. Magalhães.

FRIBURGO — Veraneio, alugo
casa de fino gosto, Junto ao
Hotel Sans Souci, ou' poro um
ono. Tralar tcl. 45-7392, 3 q. 2
s. 2 banh. e garagem em centro
de jardim.
TERESÓPOLIS - Higino. Alugo
por 1 ano, apartamento de sala c
quarto separados, mobiliado. Tra-
lar com o Dr. Darnley. Telefone
2-7837.

TERESÓPOLIS - AUgo-so confor-
tável casa mobiliada, amplo 1or>
reno. Tel. 36-3484.
TERESÓPOLIS - Aluga-se casa pa-
ra temperada, Tel. 26-9759.

fERESÓPOLIS - Aluga-se na Rua
Jorge Lóssio, 81, Alto, caso mo-
biliada, 2 salas, 4 quartos, 2 fo-
gocs, garagem, lelefone, terreno
10x50. Tralar tel. 27-3257.

ALUGAM-SE catas Av. Mirande-
la n,° 1 453. Nilópolis.

LOJA no Catele com 150 m2
mais um galpão. Alugo transfc-
rindo contrato novíssima. — Tel.:
254)66]  
LOJA — Alugo ótima loia na
Rua Siqueira Campos, esq. de Ml-
nistro Aifredo ValüdSo. Conlrato
de 5 anos, sem luvas. Tratar te-
leíono 22.6466.

ALUGAM-SE salas para escrito-
rio, Internas o de fronte, em
sobrado à Rua Frei Caneca, pró
ximo Campo do Santana. Tratar
Lomart S.A. - T.l. 31-0674.
ALUGA-SE uma sata grande na
Av. Presidente Vargas n. 482
sala 1 414 — Condiçes: fiador
idôneo. As chaves estáo com o
porteiro Sr. Rogério. Telefone
38-0080.
AÍUGA-SE na Av. Presidente
Vargas n. 583, conjunto 4 salas
coni 140 m2. 7 ratar com Paulo
Valente na sala 1 620.
ALUGA-SE sala e dep. frente pa*
ra Rua Sen. Dantas, 117 s. 310

Ver de 15 òs 18 hs. Tratar
Travessa do Paço, 23 Sala 1003

Alug. 220.

LOJA grande e sobreloia novas.
[untas ou separadas, servindo pa-
ra qualquer ramo de comercio
ou industria, tem telefone. Falai
na R. da Passagem, 169, com
Bernardes.
LOJA NO CATETE - Possa-se
contrato dez anes cóm ou sem
estoque, serve paro qualquer ra-
mo — Baratíssimo, urgente — Tel.
52-4527.
LOJA - Praia de Botafogo, 340
— Galeria do Cinema Opera —
Aluga-se a loja 8. Tratar: Av.
Presidente Vargas, 542 — s| 40^
LOJA — Passo-se contrato no
Pôsto 4. Tamanho 4,50 x 17,00
mais girau. 90,00 m2 Instalações
c| estoque CrS 90 000 000 s| es-
toque CrS 55 000 000 - Telefene
36-5049 - Jaime.
LOJA -- Botafogo — Aluga-se
uma grande loja e sobre-loja c]
ap. nos fundos e grande depó-
sito; construção nova — Tratar c|
Sr. Sérgio - Tel. 57-0492.
OPORTUNIDADES - Passo con-
trato loja nova no Leblon me-
diante indenização, telefone e
instalações — Ver Rua Gen. Ar-
liga;, 325C.
PASSA-SE lo[a no Catele. Tratar
na Rua Barão Ipanema, 15 B —
Copacabana, com o Sr. Pedro.
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 143,
l[. 52. ótima Instalação. — Gal.
Shcpping Conter. NCrS 450,00
mensais.
SOBRELOJA - Ccnacabana. Alu.
games a de n. 208 da Rua Djal
ma Ulrich, 110. Edifício Rodri-
que* Poros. Ver no local • tratar
na Financial Administradora. Av.
Franklin Roosfivolr, 194, s:breloja
203. Tel. 42-7645 c! Reis.

ZONA NORTE
ALUGA-SE loja c| mora-
dia — Av. Brás de Pina,
349-B. Tratar marcando
hora p| ver. Tel. 36-1040
a partir de terça-feira.
ALUGAM-SE loios, Av. dos Mo-
nanclas, 602 — Taquara. Tratar
no local.
ALUGA-SE uma loia - Rua Otá-
vio Mangabeira, 331 — Jardim
América.
ALUGA-SE sobreloia 130 m2, cm
prédio novo, força, tuz e gás,
Rua Capitão Fr-li:<, 167. Telefo-
nos 34-6213, 28-4230.

ALUGA-SE coso, saio, 2 quor-
tos e mais dependência»» Aluguel
mensal CrS 135 000. Rua Otávio
Ascoli, 479 - Nilópolis.

ALUGA-SE uma loja e um sobra-
do com luz e força psra nego-
cio, na Rua Barão de Iguatemi,
408-A. Choves_no_350 casa 1.
ALUGA-SE íoia Rua Mriuel Cotrim
90, p/ fins comerciais. Tratar AP
SA. Tv. Ouvidor, 32, 2.°, de 12
17 heras. Tel. 52-5007.

JACAREPAGUA - Tanque, loia,
alugs-se grande, 60 m quadrados
— quarto e banheiro. Tratar dià-
riamente na Rua Renato Meira
Lima, 53-A. .

JARDIM 25 DE AGOSTO - Loia.
Rua Marechal Florlano, 784. For-
ça Instalada, com 67 m2 — Cha-
vo na Praça Duque do Caxias, 1.
Edf. Melo. «14.
NILÓPOLIS - Aluga-se casa_ c| 2
qts. e sala. Desccnto em folha e
contrato. Tratar Av. Mírandela,
1292.
NILÓPOLIS - Alugam-se 2 ca-
sas, Rua Roldão Gonçalves, 1857.
Aluguol 77 e 110. Tratar na Rua
Otávio Braga, 1484.

LOJA NOVA GRANDE 400 M2 •
No bairro que mais vai progra-
dir de hori avante, iunto ao
maior conjunto residencial da
Guanabara em vias do' ser habi-
tado com 3 500 apartamentos!
ótimo para agências bancárias ou
grande organização ou para mó-
veis • estofados « «lotro-domés-
ticos, situada à Av. Suburbana,
7 292, bem no largo da Aboli-
cão — Vendo, entrego vazia ou
alugo.

NILÓPOLIS - Aluga-se casa
NCrS 75,00 e taxas - Ver do-
mingo, depois 14 h — R. Aze-
vedo - Júnior, 370.

MANGARATIBA -
ANGRA DOS REIS
MURIQUI - Aluga-se confortável
coso de 3 qls., 1 sl., 1 c|c, 2
b., 2 varandas, grande quintal,
temporada ou 1 ano. Tel. 58-4953.

LOJA — Aluga-» p/' pequena
Industria ou deposito, na Rua
João Vicente, 757, tratar a mes-
ma n.° 681 — Osv. Cruz.

LOJAS
CENTRO
ALUGO a loja da R. Pedro Al.
vos, 71, c/ 120 m2 e 130 livres,
p/ ind. ou com. NCrS 300. Ver
no local. lnf. 43-6896.
ALUGO sobreloia n.° 219 c| ba-
nheiro privativo na Rua Sete Se-
lembro, 88. Trotar 54-0413 c/
proprietário.
CENTRO — Loia — Aluga-se na
Rua Santana n.° 156, com 100m2
e 400m2 de subsolo. Chaves -ccm
o porteiro. Tralar com o proprie-
tário - Tel. 22-1919 - Sr. Ma-
noel.
LOJA c/ 30 m2 - Aluga-s. ou
vende-se no Edifício Avenida 25,
do lado da Rua São Bento, prox.
Av. Rio Branco. Tratar Sr. Anlô-
nio, tels. 43-4511 e 23-1353.
LOJA ~- Centro — Prédio comer,
ciai. Aluga-st loja • sebrado cj
duas -frentes na Av. Mem de Sá,
49 e Riachuelo, 6. Tratar pelo
tal. 25-6179. '

LOJA - Avenlda Mem de Sá,
253-A — Aluga-so loia com 240
m2 — Tratar: Av. Presidente
Vargas, 542 - sl 404.
LOJA — Aluga-se com sobrado
na Rua do Senado, 172. Tratar
com Dr. Danlas: 30-4668
30-9328.
LOJA - Centro — Alugo c/ 200
m2 c/ possibilidade entrada ca-
mlnhSo — Rua Leandro Martins,
9. Tratar 54-0413 c/ proprietário.
LOJA - Aluga-se a n.° X da
Rua Riachuelo, 148 — Tratar pe*
Io tel. 27-4371.
PRÉDIO novo, la. locação, lofa
e dois andares para Industria, alu-
go ou vendo. R. Livramento, 125
- Hei. 26-0856.

ZONA SUL
ALUGA-SE sobreloja primeira Ic-
cação, melhor pontu. Visconde
Pirajá. Tratar 25-7773, pela ma-
nhã.

ALUGAM-SE as lojas A,
B, J, K, L, 1, 2, 29 e 30
da Rua Francisco Otayia-
no, 67, sem despesas de
condomínio e sem luvas.
Tratar: "Bastos de Olivei-
ra" S.À. — Av. Rio Bran-
co, 114 - 3.° - Tel.:
42-7595. (B
ALÜGA-SE lole q.q. negócio sem
luvas. Guilherme Guinle, 296-D
(transv. S. Clemente, 129 — Tel,
47-4023.

ALUGA-SE a loja da Rua
da Passagem, n.° 30-B
com direito a vaga na
garagem. Tratar.- "Bastos
de Oliveira" S.A. — Av.
Rio Branco, 114 — 3.°
- Tel. 42-7595 - CRECI
291. (B
BOTAFOGO - Aluga-se a loia
25 da Rua Voluntários da Pá-
tria n.° 1 — Ver no local e 1ra-
tar na Av. Rio Branco. 156, sala
625 - Tel. 52-9759.

IRAJA — Loja — Aluqa-se em
ótimo ponto — Av. Monsenhor
Felix, 710. Tratar no local com
o Sr. Antônio.

LOJA — Méier — Passo contrato
no melhor ponto da Rua Dias da
Cruz. Neciócio de ocasião — Te-
lefones 43-3968 ou 23-2837.
LOJAS - R. Haddock Lobo
Passo contrato. Aluguel 50 000
cruzeiros antigos. Tratar hoje p/
tel. 34-0590.

LOJA passo centrato novo. Ver
Rua Matoso, 52. P. Bandeira.
LOJA — Alugo ou passo contra-
to. Rua 24 de Maio, 461, ccm
400 m2, Est. Riachuelo. Tralar tel.
56-0724 --Katia.

LOJAS — São Cristóvão — Alu-
gamos juntas ou separadas, 2 lo-
ias c| área de 106 e 342 m2,
força ligada, próprias para co-
mércio cu industria, na Rua São
Januário, próximo à Rua José
Crlstino. Tralar na Financial Ad-
ministradora S.A. Av. Franklin
Roosevelt n. 194, s|loia 203. Tel
42.7645 tl Reis.
LOJAS — Brás do Pina — Aluga*
mos na Av. Bris de Pina, 407,
leia E. Tratar na Financial Admi-
nistradora S.A. Av. Franklin Roo*
sevelt, 194 slloja 203 ci Reis. -
Tel. 42-7645.

LOJA - VILA ISABEL - Aluga,
mos na Rua Pereira Nunes, 381,
L-C. Tratar na Financial Adminis-
tradora S.A. Av. Franklin Roose-
velt n. 194 slloja 203. - Tel.:
42-7245, cl Reis.
LOJA c| jirau, 195m2. Aluga te
Rua 24 de Maio, 987. Alg. ba
rato.
LOJA VAZ LOBO - Junto ao
Largo,, ótimo local, -4 portas fa-
chada ampla, alug. Tel. 36-5300.
LOJA rr Aluga-se de galeria,
bem situada, com 24 m2 — Ver
R. 24 de Maio, 316, loia L e
tratar com o dono — 34-7191.
LOJAS — Ãlugarrt-se .2 jfas. ou
separadas, 60 m2 cada. Penha
Circular, perto Av. Brasil. Cha-
ves Rua Conde de Agrolongo,
363. Trat. Sr. Henrique - Tel.
43-6645.

LOJA — Alugo na Rua Ana Neri,
390-A, contrato 5 anos 220 000,
ho|e até 11 horas, no local c/
proprietário — Tei. 56-1942.
LOJA — Aluga-se, serve p/ qual
quer negócio, tem força na Rua
Barão de Mesquita, 135. L, A
Tel. 54-0857.
LOJA - 100 mts. Av. 28 de
Setembro, no melhor ponto,
pequena moradia, instalações, vi-
trines, glrau, telef,. de laje ¦—
Passo contrato módico, novo de
5 anos. Infs. tel. 58-8392, so-
mente dias úteis de 13 às 15h
- Walter - CRECI 695.
LOJA — Alugo Av. Min. Edgard
Romero, 931. Tratar no mesmo
n. ap. 201; Sr. P. Machado.
MADUREIRA - Alugo ampla bla,
com área nos fundos, na Rua Ca-
rolina. Machado, 2176-A, Chaves
com o Sr. Flávlo no ap. 201 da
mesmo prédio e tratar com Dr,
André. Rua Primeiro de Marco,
7, 6.o andar. Tel. 31-3024.
PASSA-SE contrato de uma loia
R. Antônio Storino, 288-A, es-
quina Av. Meriti, por 500 mil.
Aluguel 45.
PASSA-SE contrato novo de loja
grande c/ instalação do força.
Urgente — R. Monsenhor Amo-
rim, 39-D — Eng. Dentro.
RAMOS — Aluqa-se loja com 52
m2, para comércio ou indústria,
na Rua Barreiros 475-B. Tratar no
locai.

LOJA p/ qualquer ramo c/ 100
m2 Instalada c] confecções fem.
passo contr. novo, facilito c/ 15
milhões. Rua Conde de Bonfim,
568-A.
LOJA — Aluga-se na Estrada Vi*
cente de* Carvalho, Ó55-0. Tratar
segunda-feira.

ALUGA-SE no Largo da Carioca
em urna sala decorada para cs-
critório com telefone, uma vaga
trotar 2,"-feira. Tel. 42-0918. _
ALUGA-SE salas cam telefone
para escritórios e oficina de jóias
- 2.° and. Rua da Carioca, 53 —
Trata-se na Alfaiataria, '

ALUGA-SE uma saia conjugada,
ccm banheiro e cozinha de fren-
te para o Largo da Caricca
Edif. ltu. Informações tel. 32-6134
a partir segunda-feira as 10 ho*

— Sr. Marcelino.
ALUGA-SE ótima sala frente com
banheiro privativo. Av. Rio Bran
co, 133|603 — Trotar 45-9563 -
42-0687.
ALUGO 1 coniunto 2 solos, ed,
puramente comercial. Trotar Sr,
Dalvo portaria. Araújo Porto Aie*
gre, 70.
ALUGO sala na P. Vargas com
25 m2, aproximadamente, Cr$
2C0 000 mais impostos e taxas.
Tratar com Dr. Marcello. Telefo-
ne 23-2642.
ALUGA-SE consultório ou escri-
torio con|. 3 salas, banheiro
completo, R. México, 119, s/ 705

Cr| 300 000 e taxas (aproxi-
madamente CrS 50 000). Choves
porteiro Machado. Depois 15 h
aberto.
ALUGA-SE p| escrit. ou resid.
ap, ci 2 salas, banh. e coz., na
Av. Franklin Roosevelt, 39, ap.
606. lnf. 36-6182 e 22-9711.
ALUGA-SE o conjunto de salas
1404-5 - da Rua México, 111,
mobiliado com esmerado bom
gosto e conforto. Visites no lo-
cal, de 9 òs 12 e 15 às 18 hs.
Deioihes pelo tel. 22-0798. Tra-
tar na 'Adalma'. Av. Almte. Bar
roso, 90, ssl 610-12.

ZONA SUL

ALUGA-SE excelente endar, 280
b2. Rua 7 de Setembro. Telefone
22-7103.
CENTRO — Alugo na Rua Assem*
bléia, parte escritório moblllado
c| tel. Trotor p| tel. 31-3015
Brandão - CRECI 792.
CENTRO - Ed. Santos Vahlis (R.
Sonad. Danlas, 117, 8.o and.)
Alugam-ie 2 con|. salas, juntos
ou separ., pint. nova. Fins co-
merciais. Tratar segunda-feira. Tel.
27-1330.

COPACABANA - Aluga-se o Av.
Princesa Isabel, 323, o coni. 408,
com saleta, closet, banheiro e sa*
Ia; Para ver e tratar na Compa-
nhia Comercial e Corretora Novo
Mundo, à Rua do Carmo, 71, 2.0
andar, s| 201, ou pelo telefono
52-2010, ramal 238 - CRECI 937,

CENTRO — Alugamos na Rua dos
Andradas, 96, sala 1 105-B mag-
nifica sala, -com 40 m2. Chaves
porteiro. Tratar CIVIA. Trav. Ou-
vidor, 17, 4.o and. Tel. 52-8166.
CENTRO - Alugámos na Ruo 13
de Maio, 47, sala 408, c| sala,
banh. e kitch, de frente pj Ly.
Carioca por CrS 200 000. Cha-
ves porteiro. Tratar CIVIA. Trav.
Ouvidor, 17, 4.° and. Tel. 52-8166.
CENTRO - Alugo sala 1 519 -
Frente Av. Presidente Vargas n.°
590, banheiro privativo. Aluguel
NCrS 160,00. Rua dos Marrecas,
40, sola 705. Tel. 52-5481 -
CRECI 794.
CENTRO — Aluga-so um sobra-
t!o com 4 salas para comércio.
Run da Alfândega, 209, ótimo
ponto.

CONSULTÓRIO MEDICO, na Ci-
nelàndla — Aluga-so vaga. Tem
telefone • ar refrigerado — Tel,
46-4883.
CONSULTÓRIO dentário - Alu-
ga-se. Largo da Carioca, 5, a par-
te da tarde ou dias alternados.
Tralar 45-3709 e 22-7300. CrS
100 000.

CENTRO - Aluga-se sa
a mobiliada, para escri-'tório, com telefone e ar

condicionado. Base Cr$
250 000 mais taxas. -
Tratar pelo tel. 42-0998
CENTRO - Av. 13 d. Maio si
1614|1615, 16.° andor. Alugo -
SOTIC, 32-1619 -Cred 539.
CONJUNTO DUPLEX-1- Transfere-
se contrato. Av. Rio Branco, 185,
2 121 - M. Herval. Aluguel CrS
200 000, tipo apart. Trotar no Io.

ccm o Sr. Jair.
CONSULTÓRIO DENTÁRIO - Alu-
ga-se na Av. 13 de Maio, -47 sata
260, centro. Tratar às 3a., 5a.,
sábados das 8 às 11 horas c] Sr.
Aristides.
CENTRO •— Alugamos ótima sala
na Galeria Comercial da R. do
Ouvidor, 130, lo|a 204. Chaves
c/ o porteiro. Aluguel mensal
de NCrS 200,00. Tratar na Imo-
biliária Lemos Ltda., na Av. Ni-
Io Peçanha, 26, sl 702, telefones
22-2483 ou 42-9506 c/ o Sr.
Paulino.
CENTRO — Alugamos' grupo de
sala n.° ÓOÓ, à R. México, 41,
chaves c/ o porteiro. Aluguel
mensal do CrS 550 000. Tratar no
Imobiliária Lemos Ltda., à Av.
Nilo Peçanha, 26, %! 702, tels.
22-2483 ou 42-9506 c[ o Sr. Pou-
lino.
CENTRO — Aluga-se escritório
completo, mobiliado, com tele-
fone, vista para o mar. Avenida
13 de Maio, sola 2302 — Tratar
telefone 45-2928.
CENTRO - Alugo-so boa saia -
Rua Assembléia, 93, s/ 304 —
banh. e kit. Ver qualquer, hora
— Chaves na EMIL — Av. Rio
Branco, 156, gr. 1 231 — Tel.
52-9059.
CENTRO — Passa-se sala com
32 *rr2, telefone e uma extensão
na Praça Pio X n. 78, s| 1 216
- Tratar das 9 h os 12 h. se-
gunda-feira, Sr. Mauro. *

CENTRO - Alugam-se
salas no Edifício Ouvi-
dor, Rua do Ouvidor,
165|169. Edifício Cario-
ca. Largo da Carioca, 5,
e Edifício S. Francisco,
Av. Rio Branco 87|97.
— Tratar com o Sr.
Abreu no Largo da Ca-
rioca, 5, no horário de
9h30m às 11 horas. Dià-
riamente exceto aos sá-
bados.
CONSULTÓRIO DENTÁRIO - Alu-
ga-se na Rua Miguel Couto, 27-A,
sl 303. Tratar no mesmo local
as 2.as, 4.os e 6.as das 13 às
19 horas.
CENTRO — Temos para locação
salas • conjuntos no Ed. Santos
Vchlis, Ed. lasa. Pai. Mercantil,
Métar • outros locais. Tratar Sen,
Dantas, 117 gr. 211 — Telefone
32-0306. Dr. Palis.

CENTRO - Aluga-se con
junto de 3 salas c| tele
fone na Rua 7 de Setem
bro-Av. Rio Branco —
52-9261.
CENTRO - Sala p/ escritório -
Aluga-se na Av. Pres. Wilson,
210, s/ 1 312 - Aluguel ....
150 000 mais taxas — Ver c/
porteiro, tratar p/ tel. 22-7907.
EDIFÍCIO AVENIDA CENTRAL -
Aluga-se sala 2 605 - 300 000 -
Tratar Pça. XV Novembro, 20,
sala 508. Tel. 31-2755.
ESCRITÓRIOS - Castelo - Alu-
gam-se 5 salas, atapetadas com
banheiros individuais. Ver na Av.
Graça Aranha 145 conj. 504. In-
formações no local com D. At-
dair.
ESCRITÓRIO - Aluga-se uma es-
crivaninha. Ed. Marques do Her-
vai, Av. Rio Branco, 185, >/ 206

Tel. 32-9342.
PRESIDENTE VARGAS - Alugo
parte sa!e frente grande,, telefo-
ne exclusão — Favor telefonar
37-1501 - à noile NCrS 100 -
Único inquilino*

PASSA-SE uma sala com telefo-
nc. Ruo Ouvidor, 169, s/ 218.
PUA SENADOR DANTAS, 117, s/
1727 para cicritorlo, cj banh. e
kit. sinteko. Aluga-se por NCrS
157,72. Das 17 is 19 h. Dr.
MaçjNo.
SALA - Aluga-se a de n." 310
da Rua 7 de Setembro, 88, com
banheiro privativo, Tratnr na
Curvelo S.A. Tel. 327711. Alu-
cuel Cr$ 220 000 e toxos.
SALA — Ãluga-se snla, banheiro
e kit. - na Rua Senador Dantas,
117, sala, 425. Tratar na Curve-
Io S.A. Tel. 32-7711. Aluguel
CrS 200 000 e toxos.
SALA para escritório aluga-se na
Rua Alcindo Guanabara, 24. Cha-
ves e inf. sala 808. Dr. Luiz.
SALA p| esc. c] 45 m2, aluao na
Av. 13 de Moio, 13, s| 1 604.
Ed. Municipal. MCrS 350,00 men-
sois. Tratar na t| 1_602.
SALA de frente na Marechal fio-
riano, esquina c/ Av. Passos, sa-
Ia 809, c' 27m2. 11 000 000 si-
nal 6 000 000, saldo a combinar
ou 8 500 000 à visto. Tratar diro-
lamente te!. 36-7100.
SALA — Aluga-se gr. calas. Rua
Conceição, 105, s! 312, osq. Pre*.
Vargas, lnf. tel. 29-1776, hor. 8
às 12 horas.
SALAS — Alugam-se 2 vazias, c/
sanitários privativos, na Rua do
Carmo, 6, 12.° andar. Tralar na
fala 1 101; 9 ès II e 15 òs 17
horas. CRECI 497.
SALA para escritório, aluga-se de
frente no 4.° and. Ver com ABEL
no 2.° ond. Av. R. Bronco, 143.
SALAS PARA ESCRITÓRIO - Alu-
gam-se ótimas, no Centro. Ver e
tratar na Av. Marechal Floriano,
38. Edifício Santos Seabra.
SALAS — Alugam-se 3 conjuga
dos ccm telefone, na Rua Uru
guaiana. Tratar pelo telefone.
32-6437. Dr. Oliveira.

SALA DE FRENTE - P/ C. Bon-
fim, escritório, consultório, peq.
comércio com direito a telefone
— Rua des Araújos, 1, sobrado —
200 mil (depósito) 2s. feira -
(Válter)
SALA TIJUCA - Alugo-se po-
ra eemércio ou escritório — Rua
Generol Roca, 913, sola 408, sl.
banheiro e kitch. Chaves c/ por-
teiro. Trotar na Ruo Alfnndega,
n. 111-A, %/ 304 - Tel. 23-3382
- CRECI 770.
SALA E ANTE-SALA no Av. João
Ribeiro n. 91 - Pilares, exce-
lente ponto comercial ¦— Transfi-
ro o contrato — Dr. Ferreira —
Tel. 49-85eo.
SALA — Aluga-se. Fins comerei-
ais, escritório ou consultório, —
Rua Conde de, Bonfim, 375, sa-
la 307. Tijuca. Chaves com o per-
teiro, Sr. Mário. Tratar telefone
45-5834.

Aluguel

Precisamos alugar, para fins

comerciais, uma casa com 3C0

m2 de áreo construída, «pro

ximadamente. Tratar com com

o Sr. Barreto. — Telefones:
23-5000 a 23-0175 (CRECI
567). (P

SAO CRISTÓVÃO - Zono. Indus
trial, com força e telefone, pré
dio vozio, assobradado, terreno
7>:80m. Rua São Luís Gonzaga
.192. Trotar 43-2582 Afonso.
SALA NO MEIER - Aluga-se o
219 dn P.ua Dios do Cruz, 185.
Chaves na padaria, a mesma ruo
n. 227. lnf. tel. 22-1603.
SAENZ PENA - 2 salões - sa-
Ia — banheiro — gás — Comer
ciai - Edif Etkye — Conde de
Bonfim n. 422, ap. 418. Infs
28-7484 -Chaves porleiro.

ESTADO DO RIO

SALA escritório — Aluga-se R.
Acre, 77, s/ 803 - Tratar na
Rua Carmo, Ó0[3.°, com J. Taria,
SALA com telefone, passo
Centro, ccm banheiro interno no
Praça Tirodentes, tel. 42-0954.
SALAS COMERCIAIS - Alugam,
se duas, R. Assembléia, 93, solos
501 e 502 com lelefone, banhe!
ro e kitchnet — Ver e tralar
Sr. Moreira, no lado.
SALAS — Alugo e dou sociedade
em meu escritório, tenho 3 sa-
las mobiliadas e com varies tel
e mais 2 vagas. Trav, Ouvidor.
Tels. 52-2492 e 52-3323 - Sr.
Silva.

ALUGO ótimo conjunto de 6 sa*
las e banheiro, no melhor pon-
to comercial de Copacabana.
Tel. 23-9980.
ALUGA-SE conjunto banheiro
pr6prio. Av. Copocobana, 613,
Gr. 805 - 47-4023.

COPACABANA - Aluga-se sala
609 e 610 - Av. Copacabana,
Ból, salas conjugadas cí banh.
o kit. Ver local tratar Carneiro
de Mendonça, Imóveis. Av. Co*
pacabono, 861, tl 501. Telefo
ne 57-8228.
COPACABANA - Alugo-se, ssla
810. Av. Copacabana, 610, sala
e banh. Ver local. Tratar Car-
neiro de Mendonça, Imóveis. Av.
Copacabana, Ból, sl 501. Tele-
fene 57-2853.
COPACABANA - Aluga-se sala
1 007. Av. Copacabana, 1 072, c|
hanh.^ e kltinete. Vor e tralar
Carneiro de Mendonça, Imóveis,
Av. Copacabana, 861, sl 501
Tel. 57-2853.
COPACABANA - Aluga-se sala
614. Av. Copacabana, 610, sala
e banli. Ver local, tratar Cor*
neiro de Mendonça, Imóveis. Av,
Copacabana, 861/ tl 501. Telefo-
ne 57-2853.
COPACABAf/A - Aluge-se para
fini comerciais s| 1 114. Av. Co-
pacabana, 610, sala e banh.
Alug. 150. Ver local, trotar Car-
neiro de Mendonça, Imóveis. Av.
Copacabana, 861, sj 501. Tele
fone 57-2853.
COPACABANA — Locação comer-
ciai — Aluga-se o ap. 803 da
R. Figueiredo Magalhães, 226,
de sala e quarto conjugados, ba-
nheiro e kitchenete. Chaves com
o porteiro, Trotar na Rua Mé-
xico, 148, s| 502.
COPACABANA - Alugamos a
salas 801 e 802 da Av. Princesa
Isabel, 150. De frente, la. loca
ção. Chaves com o porteiro. Ira-
lar na PREDIL IMÓVEIS LTDA. -
Rua México, 119, 16. andar, gru*
po 1 603/6.

SEPETIBA - Alugo cosa com 4
quartos e dependências. Ver Rua
Iara 18, tratar no local no Rua
Marcílio Dias 190, D. Teolinda
ou pelo tel. 49-1655. 

COPACABANA - KAIC, eluga p|
fins comerciais, na Rua Figueire-
do Maqalhées n.° 219, o ap.
1011 c/ sl.-qt conjug., banh.
kitch. Chaves c/ porteiro. Tra-
tar na Rua do Carmo, 27-A. —
Tcl. 32-1774.
COPACABANA - Alugam-se sa-
Ias comerciais, na Av. Copacaba-
na, 605, com banheiro privativo,
aluguéis de 150 000 e 220 000.
Tratar em Sobral & Sobral, S|A
57-9133.
PRAÇA SERZEDELO CORRÊA. Av.
Copacabana, 542-1 003. Alugo p|
fins comerciais, saleta, sala, quar-
to e dependências. Cr$ 280 e
taxas. Ver cl o porteiro. Tratar
47-0501.
PASSA-SE contrato comercial de
uma casa em Botafogo, da pre-
ferência para clínica, policlínica
médica ou dentária — Telefone
46-4883.
PÕSTÕ 5 — Salas para comércio.
Sala e qto, separados, kitch. c
banh. Aluguel 230 000. Telefene
57-8573 (em primeira locação).
SALAS e conjuntos, prédio luxo,
primeira lecaçâo, Blugam-se a
prof. liberais e comércio na R
Figueiredo Magalhães, 286. Cine
Condor.
SALA — Centro comercial, Copa
cabana, pnsso contrato novo 5
anos, no 7.° and., por 6 milhões.
Tratar na sala 344, c| Frosini.
- Creci 552.

ZONA NORTE
ALUGA-SE sala comercial cl ba
nheiro o kitch - NCrS 180.00
e despesas — Rua General Ro-
ca n. 913, sala 512. Chaves na
portaria, Sr. Nascimento. Tratar
c| Gabriel - 32-9354 e 22-0351
- CRECI 185.
ALUGAM-SÊ salas comerciais c
dependências. Rua Uranos, 1 200.
TeL 42-3997.
ALUGA-SE ótima sala c' sinteco,
l.a locação, a Rua Conde de
Bonfim, 375, sala 609. Chaves
cj o porteiro. Tratar em Jcão
Fortes Eng. S/A. Rua México, 21,
grupo 202. Tels. 32-3929 o .
22.2215.
ALUGA-SE sj comerc. cl banhei-
ro e kitch. de frente. R. Conde
de Bonfim n.° 422, ap. 804. Ed.
Eskye. Ver cj port. das 8 as
22 hs. Tratar 28-3502. José.
ALUGO salão de esquina para
escritório, peq. industria etc. -
Av. Min. Edgard Romero, 931
frente ao Banco Predial.
ALUGA-SE sala para escritório
na Penha — Rua Romeircs n.
58, sala 303. Tratar na CMC
VEIS c| o Sr. Samuel - Tel.
SO-3008.
ALUGO sala frente, ent. Inde.
pendente para negocio indivi-
dual. Rua Pereira de Siqueira, 79

Tiiuca. ¦ 
*y

CONSULTÓRIO medico - Hera-
rios vagos c/ enferm. s telefone
salas de frente. CrS 50. R. Ca-
rolina Meier, 33 —_Meier.

GRUPO 3Ò2-4-6, Rua Dioi da Cruz,
59, aluga-se p| fins comerciais. —
Chav. port. Trat. IGAB, T. Otoni,
23-1915 - CRECI 183. •

MEIER — Alugamos p| fins co-
mercials sela e banheiro, ver à
R. Lucidio Lago, 91, s' 606, cha-
ves c| porteiro e tratar LANÇA
S/A, Av. Rio Branco, 20, tl 801,
tel. 23-2710 - CRECI 41.
PRAÇA SAENZ PENA - Alugo,
sala em la. locação, na Rua Con-
de de Bonfim, n.° 375 s| 608
Tratar com Sr. -Mario na porta-

PRAÇA SAENZ PENA - Alugo
sala comercial c/ banh. e kitch.
Rua General Roca, 913, s/ 710.
Chaves na portaria, lnf. 38-0959.
SALAS comerciais — Alugam-ie
no E. Novo, próprias p/ escri-
torios, consultórios etc, com di-
reito a usar telefona. Rua 24 de
Maio, 921. Tcl. 49-3366.

ALUGA-SE — Caxias no centro,
frente aos Correios, 6 salas co-
merciais — Ver e tratar no local,
Avenida Presidente Vargas, 281
ESCRITÓRIO - Alugã-se~sa"ie~cí
WC. — Av. Amaral Peixoto, 60
— Niterói. Tratar diretamente c
o proprietário. Tel. 38-0555.

SÍTIOS,
CHÁCARAS,
FAZENDAS

ESTADO DO RIO
SITIO — Aluga-se a 200 metros
da Presidente Dutra quilômetro
27 ccm duas residências, égua cn-
canada, instalação elétrica, paiol
e chiqueiros pequenos. Três hec-
tares. Dias úteis Rua da Assem-
bléia, 19, sala 801 - Telefono
31-1308.
SITIO — Aluga-se perto (mba
rtò. Caxias, altura km 6 Rie-
Teresópolis, 7 400 m2, cosa sim-
pies, sem luz, bom criar. —
NCrS 63,00, dois m. deposito
Tel. 38-0143, dias úteis, dat 9
òs^ 17 horas.

OUTROS ESTADOS
GRANDE FAZENDA - Norte do
Minas, 1549 alqueires geemétri-
cos, pastos naturais com muitas
aguadas, mangueiras, cercados,
sede rústica, campo do aviação.
Preço CrS 80 000 o alqueire. -
Tratar com o proprietário pelos
tels. 27-1865 e 42-7416.
O JORNAL DO DRASIL instalou
em Campo Grande, na Av. Ce-
sírio do Melo, 1 549, iunto i
Guandu Veículos, mais uma agên-
cia para recebimento d» anúncios
o assinatura.

ZONA RURAL

C GRANDE - SANTA
CRUZ - SEPETIBA
ALUGA-SE casa com todo confõr*
to. Condução na perta. Estrada
do Monteiro, 1 100 — Campo
Grande. Prep» NCrS 100,00. -
23-4354.
CAMPO GRANDE - Alug. op.
102 da Ruo Almte. Grenfell, 434,
cl sala, qto., cor., banh. e érea
c tanque. Trator na ALIANÇA
IMÓVEIS, no Pca. Pio X, 99, 3.o
ond. Tol. 23-5911,
CAMPO GRANDE - Alugo-se ca-
sa grande ou vende-se — Estra-
da do Monteiro — Trotar R. Co-
turité, 45, esta rua cerneça na
Entrada do Monteiro, 628,
SEPETIBA - Aluga-So cosa, qt.,
sl., coz., fogão gás, próx. praia
mobiliodo. R. Dr. Ary Chogas,
298. Tel. 48-2170 e 48-1578.
SEPETIBA - PRAIA DONA LUI-
ZA — Aluga-se uma cosa mo-
biliado com geladeira e utensl-
lios, para família dt trato' na
Rua Tenente Machado .n. 85 ou
tel. 28-8447.

DIVERSOS
ARARUAMA PRAIA - Alugo

ps. peqs. fim semana ju tam-
porada, um mês 200 mil. Tel.
36-3825.
ALUGO casa mobiliada em São
Lourenço. Tratar segunda-feira. —
Tcl. 34-1533.
CASAL SEM FILHOS (recém-casa-
dos) precisa alugar casa cu ap.
pequeno, até 100 000. Tel. p/ fo-
vor p/ 48-4806. Ozéíos.
CABO FRIO
casos. 46-7911.

Férias — Alugo

CABO FRIO - Caso novo no
Centro — Alugo, todo mobiliada.

Trotor c| Gilberto Jr. Tel. .
3573 - Niterói' -. 2a.-feira.
CABO FRIO - Alugo esplêndida
casa ponto maravilhoso, pl tem-
porada por favor ligar 58-J728,
H-sbib,
CAXAMBU — Aluga-se junto ao
Parque das Águas, ap. quorto e
sala separados, mcb., roupas de
cama e mesa, louças etc, c| ge-
ladeira _e fogão de gás. Edifício
com piscina, telefone e restau-
rante. 56-1294. Mme. Magalhães,
CAXAMBU - Alugo opartamen
to més marro até Semana San-
ta, telefone 37-2150.
LAMBARI - Alugo ou vendo ca-
sa mob. c| alpendre, sala, 3 qts,
banh., comp, e coz. Tem quin-
tal c/ arvores frutíferas e uma
nascente de água excelente, fica
próximo da Igreja Matriz e do
Parque das Aguos. Tel. 37-4809,
SAO JOÃO MERITI - Alugam-se
2 cosas, uma CrS 40 OOO e ....
55 000, fiador. Rua 9, n. 60 -
Bairro Trezentos — Vilar dos Te-
les.
SÃO LOURENÇO - Aluga-se ap.
mobiliado: 28-8655.
SAO LOURENÇO - Aluga-se ca-
sa mobiliada, perto do parque
1 vende-se terreno — 37-8219.
VERANEIO - S. Pedro dã~ÃT-
deia, próx. è Cabo Frio, aluga-
se casa e ap. mobiliados, para
dias ou temporada, lnf. Tel.i —
42-5248, das 12 ès 19 horas, de
2.a a 6.a-feira.

Aluga-se ou
vende-se

ZONA PORTUÁRIA

Galpão com o62 m2, duas

frentes, força ligada. Rua

Gamboa, 112. Tralar. Rua

Acro, 84. Tel. 23-5546, Sr.

Jaime.

Andar
AV. RIO BRANCO 43, 9.»

Aluga-se próprio pira gran

de organização, 250 m2 apro-

ximadamente, com telefone. —

Chavea com o porteiro. Tratar

p] telefone 29-9036.

Copacabana
aluga-se

Um andar para escritórios
em edi fício comercial na Av.
N. S. Copacabana, $28. Tra-
tar no local com o Sr. Volde^
mar no 9.° andar.

Escritório
Ceniro

Laranjeiras
APT. CONFORTÁVEL 450 M2

Aluga-se grande ap., saião
100 m2, -4 bons quartos com
armários embutidos com 24
m2 cada, 1 boa sala de al-
moço, 1 galeria, 2 banheiros
socicis em côr, garagem, 2
quartos empregada com ba-
nheiro. Fundos para o Parque
Guinle. Ver com porteiro. Rua
Gaçjo Coutinho, 66, ap. 802 —

Informações: 45-0401, 52-1733.

Loja - Galpão
Transfere-se e contrato de

uma loja, com galpão nos fun-
dos, dc 600 m2, na Estação de

Alusa-se coniunto de 2 sa- Ram°s- »o 1<>d° d' E- F. Leo

las para escritório, mobiliadas,
com telefone, na Av. Pres.
Vargas, 309, 15.° ondar de
frente poro a Proço Pio X —

Trator no locai, sj 2 — Preço
NCr 550,0Ch  

Galpão
Aluga-se, Bonsucesso, na R.

Proclamação, 651, concreto ar-
mado, 600 m2, NCrS 1 000,
Tratar prop. Tel. 45-7550.

Galpão
Rua Peçanha da Silvo,334

Alugo novo com 1400 m2 pa-
tio para caminhões. Tratar tel.
25-3597 ou 52-4147, R. 4 com
Roberto ou 46-2525 cl Bruno.

Galpão Tiiuca
urgente

1 100 m aproximadamente,
Passa-se -contrato novo, alu-

guel barato, com luz, força e
muita água, ótimo para oficí-
na especializada ou depósito.
Ver e tratar hoje e amanhã no
local, na Rua General Espirito
Santo Cardoso n. 266, com Sr,
Elias.

poldina. Aluguel barato. —

Própria para material de
construção, Oficina, supermor-
cado etc. — Tratar Rua Aure-
liano Lessa, 6 - Tels.: 30-3322
o 30-3015 — Sr. Laert, ou CE-
TEL 90-0970, Sr. Ângelo.

Loia
Aluga-se à Rua General Bru-

et, 925-A o conjunto de loja
e sobreloia c| 170 m2, próprio
para pequena Indústria ou de-
pósito (possui força). Chaves cj
porteiro e tratar na Construtora
L. Martins S!A. Rua México, 11,
gr. 502. Tei. 22-1055.

Madureira
Centro Comercial, salão com

100 m2, Rua Carvalho Sousa;
278-F. Alugo. Ver com zelador.
Trator Av. Edgar Romero, 08,
hor. com., com Francisco.

Garagem
Guardam-so automóveis em

estadia na nova garagem na
Ruo Pedro de Carvalho n. 811
Lins do Vasconcelos. ¦ Aberto
diariamente. Informaçõe» tele-
fono 29-1831.

Hotel
Aiuga-se prédio novo, 32

aps. mais dep. c\ ou sj ga-
ragem entrada por 1 ou 2
ruas. D. de Caxias. Rua Inho*
mirim, 76, que está em reparo
de: pavímtntação, esquina com
Av. Rio-Petrópolis, 990, junto ao
Viaduto — Centro.

Loja
Passa-se o contrato em fen-

te & Estação de Cascadura c
7 linhas do ônibus na perta,
mede 5 m por 25 ni, com resi-
dància nos fundai independên-
te. Não paga (aluguel, R. Ner-
vai de Gouveia, 449.

Lofa Madureira
Vazia, ótimo ponlo, contra-

to 5 anos, aluguel 100 000. —

Passo-se urgente. Ent. 10 mi-
Ihões. Tratar pelo tel. 57-0374
— Sr. Alexandre ou Azevedo.
Domingo.

Mudanças
28-7649

r.ÁFIDAS E EFICIENTES

Precisa-se Casa
Para residência e escritório,

para diplomata, de preferên-
cía em Botafogo, Flamengo ou
Glória. Chamar por telefonei
22-4670 ou 25-3844.

Sobrado
Aluga-se (possa-se o contra,

to comercial de 5 anos) de
amplo sobrado, no Centro da
Cidade, vazio, c| força ligada,

próprio para pequena indú>
tiia, completo c| instalações ds

liraus e demais dependências.
Ver e tratar Sr. Roberto. Te-
lefones: 43-7247 e 43-7263.

Sala
Para comércio e Indústria a

5 metros da Rua Uruguaiana
e Gonçalves Dias. Alugo com
2- telefones, lnf. 52-4489.

ENSINO E ARTES
COLÉGIOS E CURSOS
APRENDA a dirigir cm Volks. e
Gordini. Apanho a domicílio na
Zona Sul. Preparo documentos e
não cebro taxa de inscrição —
Tratar 57-7845 — Mauricio.
ATENÇÃO - Acordeão - Em
pequeno espaço de tempo você
sairá tocando acordeão e piano.
Adultos e especializado para cri-
ancas. Vendas dc acordeões. So-
consertos em geral — Rua Max-
nelli, Scandnlli, Universal etc. a
preços de fábrica. — Aceitam-se
well, 202 - Tel. 58-8494.
ATENÇÃO — Curso de cabalcirei
ro Cosme Damião, turma em inf-
cio. Rua Figueiredo Magalhães,
598, loja 66 — Procurar o Sr.
Hélio.

ALFABETIZAÇÃO em IS horas,
para crianças • adultos. Lar a ja-
to — Gilda de Freitas Tomatis. —
Cartilha • método: Cr$ 900, Rua
Jerônimo Coalhr, 44, ap. 801. —
End. Telegr.: leriato — Porto Ala-
gro. Rio Orando do Sul. Reem
bSIso.

AULAS PARTICULARES - De
Francês, Português (gramática, li-
teratura, conversação), Psicologia,
Filorofia e Matemática — Na Rua
Domingos Ferreira, 1Í5 ap. 209 —
lnf. tel.i 25-6595.
AULAS DE ITALIANO - Telefone
27-2456. D. Heloísa.
ATUALIZAÇÃO do Português. Re.
dação própria. Curso intensivo.
20 aulas. Av. Cop. 103|20l -
37-5514.

AULAS DE INGLÊS - Leciono pré-
tico, conversação e curriculum es-
colar. Telefone 37-7007.
AULAS para primário. Alf abe ti*
zação. Tel. 34-3801.
ADMISSÃO - Profa. dipl. na
Faculdade Nacional. Aceita pra-
parar alunos para exame. Rua Ba-
rão da Torre, 133-302.
ALFABETIZAÇÃO. ADMISSÃO -
Professora Alfabetiza em poucos
meses. Método especial para
adultos. Revisão do primário em
poucas eulas — Tel. 26-2822 -
Botafogo.

ARTIGO *9 - l.o • 2.0 ciclos
Pré-normal, Admissão especia-

Üzado. R. Voluntários da Pátria,
83, c| 9 - Tel. 46-5140.
ALEMÃO ensina-se a crianças até
12 anos. 2 aulas por semana
NCr! 10,00 por mês. Lad. dos
Tabaiaras, 94, ap. 1 006. Tel
370185.
CORTE E COSTURA - Método
Centésima) aperfeiçoado. Aulas
práticas, ensino eficiente c apren-
dizado garantido. Uma aula por
semana, dai 14 às i7 hs. Tra-
tar na R. Dias da Rocha, 52, ap.
6QT. Copacabana.
CURSO DE CERÂMICA com pintu.
ra da porcelana, na fi. Conde
Bonfim, 377, ap. 306. Telefone
58-1403. Pr. Saens Pena.
CURSOS — Bolos, doces, salgados,
oves de páscoa, tortas, bonbcnj„
coelhos pelúcia, h\ar'\e Amália, n.
209. - 38-8494 - Tijuca.

CU3SO APERFEIÇOAMENTO SO-
Cl AL — Professora diplomada
nos EUA ensina maquilagem —
postura — vestuário e etiqueta
— Matrfcuias abertas, Rua Gene-
ral Polidoro n. £3 - Tel. ..
266018.
CONSERVATÓRIO DE MÚSICA
BRASIL - R. Mar Freitas 146.
Madureira. Cursos diurno e no-
turno. Teoria instrumento a pre-
paratório Forças Armadas.
CURSO BAER — Secretariado em

1 ano. Conferimos diploma m
carteira de estudante. CinelSn-
dia. Rua Álvaro Alvim n. 24,
grupo 601. Tel.: 37-6249.
CURSO BAER - Inglês - Portu.
quis — Francês — Artigo 99,
Fornece Carteira de Estudante —
reconhecido oficialmente. Aluno
sem média. Pré-intensivo. Cine-
lândia —Álvaro Alvim, 24, cru-
po 601 - Tcl.: 37-6249.
CURSO BAER - Taquigrafio _—
Taylor e Gregg — em inglês,
p:(*tugucs e espanhol, forneço
carteira da estudante — reconhe-*
cido oficialmente — Cinelandia.
Rua Álvaro Alvim, 24 grupo
601. Tel.: 37-6249.
CURSO BAER - Artigo 99, au.
Ias diárias, das 7 às 10 herzs.
Conferimos carteira de estudan-
te. Cinelandia. Rua Álvaro AI-
vim 24,gr. 601. Tel.: 37-6249.
COLÉGIO de Brés de Pina precisa
de professores de português, de-
senho e música para os turnos
diurno a noturno a da materna-*
tica a. geografia para o turno
diurno. Todos com registro no
M.E.C. Rua Taborari, 822.
DA-SE auia de acordeão c vio-
lão, diariamente. Rua Buenos
Aires, 326. Tratar com Judite.
DESCRITIVA - Matemática -De-
senho — Prof. militar prepara
ginas. coleg., escolas militares o
vestibular. - 29-1905.
ENSINA-SE perucas a vende-se
agulhas ce implantar cabelos.
Tel. 58-13B7.
ENSINA-SE a confeitar bolos,
curso de 10 aulas ou aulas indi-
viduais. Rua Violeta, n.° 364, c|
16. Água Santa (ônibus Tiraden-
tos—Água Santa).
ESCOLA p| cabeleireira manicuro
aliradeira. Tel. 26-3151 da-se di-
ploma. Praia Botafogo n.o 428,
ap. 406. ¦__
ENGLISH - New Melhod. Very
cheap. Braulio. 45-4213.
ESCOLA MILKA - Ensina-se cor-
tar a coser. Cursos completo*
de caíceiras, camiseiras, corte •
costura, alfaiates Flores — Da-
cape, piniura. Tel.: 58-8145. R.
B. Mesquita 655. Conf. diplo-
ma. Trab. manuais.
ENSINA-SE Piano, Acordeão, Teo.
ria Musical. Prepara-se pa;a Es-
cola N. de Música. — Telefon»
49-2063.
GREGG SHOSTHAND - Foreian
lady teaches english and portu-
guese Shorthand Piease Cali. —
25-6081.
GRATUITO - Português curso
de 3 meses Rua Álvaro Aivlm
24 or. 601. Cinelandia. Telefo.
na 37-6249.
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ENSINA-SE em casa do aluno (a)
íWstamttlca e Português para o
primário e as 4 matérias do exa*
me de admissão, CrS 2 000,00
p| aula. Sr. Estevão. (Universitá-
rio). Tel.i 26J096 p| favor. _
GRATUITO — Inglês c taquigra-
fia, curso de 3 meses. Cinel.ín-
dia. Rua Alva.o Alvim n.o 24,
gr. 601. Tcl. 37-6249.
INGLÊS, para crianças de 6 a 12
enes. Prof. Madge — Telefo-
no 34-8865 — Tijuca.
INGUS — Prcfesor formado tia
Univ. d» Michigan, sistema "Oral
Approach": moderno, prático, rá-
pido. Fale • escreva. Tombem
preparo completo exame carreira
diplomática. T.l,: 36-1189. I
Iniciação musical - piano, I
bandinha, prof. especializada cjj
reg. MEC oferece-se p| pré-prl-
mário ou primário — Recados tel.
36-5333. i
INGLÊS — Jovem professor regis
Irado no. MEC, diplomado pelaensina.University of Cambridge
Tel. 37-5009. André.
INTERNATO .m Petrópolis, ini
magnífica chácara, piscina, 6
12 anoi, ambos ot sexos.
4976.

T.l.

INGLÊS PARA PRINCIPIANTES -
NCrS 5,00 — horários — Maria
Lúcia — Rua Professor Valadares
n. 55 - Tel. 38-5395.
INTERNATO MEDIANEIRA - Pri-
mário — Admissão — Ginásio —
Para meninos de 6 a 16 anos.
Departamento independente para
meninas de 6 a 13 anos. Pis-
cina — TV — Esportes — Clima
excelente, lnf, e Matric. fone:
20-4760.
INGLÊS — Prof. de universidade
aceita alunos particulares. Prin-
cipiantes, conversarão, vestibula-
res etc. Tel. 49-9040.
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Grupo 704
Av. N. S. Copacabana, 1 072
-Gr. 302 - Tel.:. 57-6477

Escola de
datilografia

Vende-se título, marca, mo-
terial etc. (com outros cursos)
com grando número de alu*
nos, rua de grande movimento,
10 minutos do Cenlro. Escre-
ver para porfarla deite Jornal
sob o n. 226 823.

Para-psicólogia
Os mistérios da para-psicolo-

gia revelados em atilas teórí-
cas e práticas. Somente para
adultos: vldência, clarividência,
pslcografia, .mesas falantes, tc
lequinezia, aparições etc —
I.C.B. — Rua Uruguaiana, 114 c
116, 1.° e 2.° andares.

Tel.: 25-6185

Cursos de
decoração do lar

Da Prof." Roberta de Mace-
do Soares. Início 7 de março
— Av. Copacabana, 1 100 —
Informações. Tel.: 26-2872

INSTITUTO PEE-WEE - Rua Feli--, pe de Oliveira, 13115 — Tel. -
...37-36.6 — Em frente ao Túnel

Nôvo — Admissão Especializado
— Jardim da InfSncla — Primário

-Completo — Inglês em todas as
..turmas; Piano, Ballet, Bandinha,

Dança Moderna, Pintura, etc.
INGLÊS — Professor americano
dá auias particulares ou em gru*
pos pequenos. Telefone entro 19
e 21 horas - Tel. 27-4127.
INGLÊS — Profa. licenciada, acei
ta colégio Zona Sul e alunos par-
ticulares. Telofone 37-4089.
LOTAÇÃO escolar dc 24 pass.
tenho para alugar. Também ven-
do ou troco por Kombi. Goiás,
1 052. Tel.: 29-9433 - Ari.
MATEMÁTICA e Descritiva. Prof.
do Pedro II. Aula Cr$ 3 500.
Rua Real Grandeza, 123. Botafo-
So. Tel. 26-9836.
NAO ESPERE o fim do ano -
Revela suas matérias difíceis com
professores especializados em gi-
rásio, admissão e primário. Pro-
cure a Pref. Béll na Rua Mar-
.quês da Abrantes, 158|802 - De-
p.ls das 13 horas.
OFICIAL e Acadêmico de Direi-
to, cferece-«e para lecionar Por-
tugues. 23-3219. Paulo tenho pré-tica.
PRECISA-SE — Professora paciente, de método moderno para al-
fabetizar menino em casa. Tratar
amanhã na R. Professor Gastão
Baiana 43 ap. 701. — Copacabana
PROFESSORA ensina
método especializado.
25-3760.

primário,— Fone:

PROFESSORES - Pr.dnm.i_ (r.-¦listrados?, Matem.tici, Português,
Francês . Geografia - Rua 24 d.
Maio, 797.
PRECISA-SE professora competen
te método palavração e outra
5.a e 4.a série. Tel. 37-3616.
¦PROFESSORA Primária - Precl-
samos de várias para todos os

^turnos. Tratar na Rua Luiz Fer*
reira, 217 — Bonsucesso, lado
da Av. Brasil, das 8 às 12. hs.
PROFESSORA para o Jardim de In-
fância. Precisa-se de uma. Estra-
da da Fontinha 216 - Vila Vai-
queire — Instituto Brasil.
PRECISAM-SE - Professa... re-
gistrados «m Francês, Ciências
Des.nhs • Canto Orfeônlco — R.
Conde d» Bonfim, 662.
PRECISA-SE do prof. de Mate.

mática para o curso sec. Tratar
na Rua Lucidio lago, 292 — Tel.
29-6079.
PROFESSORA particular - Prime-
rio e admissão — Alfabetizaçâo
crianças' e adultos — Particular e
em grupo»* — . Bolivar, 34, ap.
903 -- Copacabana.
PROFESSORA est. ensina admis-
são e Mat. p| gin. à tarde. R. Vi-
veiros de Castro, 71, ap. 702 —
5;-0967.

.PROFESSORA .matemática, admis-
são, português e francês, p.in_<sio. Residência aluno. Rua Djal*-ma Ulrich, 91, ap. 902. Cop.

Cursos Téd
Môçoj e rapazes que dese-

iam Iniciar em escritório, ou
ainda, melhorar seus conheci-
mentos e galgar cargos eleva-
dos, devem assistir a uma se-
mana, inteiramente grátis, em
um dos estágios práticos; Dac-
tilografia — Aux. de. Escrito-
rio — Aux. de Contabilidade

Estenografla (Sistema Marti
adaptável a qualquer idioma)

Correspondência Comercial
Secretariado — Inglês (Prin-

cipiantes, médios e avança-
dos). A TÉD é a maior orga.
nização de empregos e en-
sino Comercial prático do País,
dando plena garantia de en-
caminhamento a emprego para
seus alunos. Faça como cen-
tenas de pessoas que foram
empregadas após ' freqüenta
rem os cursos TÉD — CEN-
TRO — yw. Pres. Vargas, 529

18.° - Tel.: 43-9523; CO
PACABANA — Av. Copaca-
bana, 690 — 6.° — Tel.: —
36-6728; CATETE - Rua do
Catete, 216 - s|loja - Tel
23-4376; TIJUCA - Conde de
Bonfim, 375 — s]loia — Tel.:
34-0489; MÉIER - Rua Dias
da Cruz, 185 — s|loia — Tol.:
49-5068; MADUREIRA — Ma-
ria Freitas, • .2 — s|loia — Tcl.
90-1750; N. IGUAÇU - Nllo
Peçanha, 185 — sjloja — Tel.:
29-09; NITERÓI - B. Amazo-
nas, 520 — s|loja — Tel.: —
2-7861. (P

Inglês

Datilografia
Cursos mais rápidos, eficien-

tes e baratos do Rio com má-
quinai novas. Nãa paga taxa.
Confere-se diploma oficial. —
Praça Tiradentes, 85, 1." an-
dar. Tel. 42-6673.

EM BONSUCESSO
«000 MENSAIS

TURMAS PARA INICIANTES
A 6 E 7-3-67

2 ou 3 aulas semanais em
pequenas turmas

Manhã — Tarde — Noite —
Com 6 meses você FALA In-
glês, com 2 anos terá o cerli
ficado de professor — Método
direto — Conversação — Assis-
ta a algumas aulas tem com-
promisso.

Também ministramos aulas
em seu escritório ou domicílio.
Av. dos Democráticos, 521 i|
204 — Bonsucesso.

IBCM - 57-3660 - IBCM
(P

O ENSINO E ARTES O DIVERSOS

ÚLTIMOS DIAS

DE MATRÍCULA

COMERCIAL
EM DOIS ANOS
Português, inglês, matemáti-

ca, contabilidade, taquigrafia
estatística, dactilografia, cali-
grafia, correspondência, direito
comercial. — Instituto Comer-
ciai Brasil. Rua Uruguaiana,
114 e 116. - Tels.: 52-8997 e
52-8899.

Art. 99
GINASIAL EM 1 ANO

COM E SEM BASE
Novas turmas pela manhã,

a tarde t a noite.

Dactilografia
Em um mês, curso comum,

rápido e aperfeiçoamento. —
Diplomas no fim do curso.

Instituto Comercial Brasil. —
Rua Uruguaiana, 114 e 116 —
Tels.i 52-8997 e 52-8899.

Violso
Curso rápido. Aulas indivi-

duals. Em Copacabana ou no
Centro, Cr$ 25 000 mensais
(não há jóia). IBCM. — Telefo-
ne 57-3660.

Violão e guitarra
em 10 aulas

Método pedagógico VIDEZA
único no Brasil. Q.l. 'Guitar-
tests' — 47-9904.

ASSOCIAÇÃO DE CULTURA
FRANCO-BRASILEIRA

(Alliance Française)

Cursos Audio-Visuais
Controle Fonético — métodos mais modernos
Língua e Literatura
Curso especial para crianças
Curso Preparatório para exames na Faculdade de Nancy
Turnías diurnas e noturnas

.Biblioteca — Cine Club — Conferências —
Salão de reuniões

MATRÍCULAS abertas
INICIO DAS AULAS 6 DE MARÇO

MAISON DE FRANCE — Av. Pres. Antônio Carlos, 58
2.° and. - Tel.: 52-5348

COPACABANA — Rua Duvivier, 43 - Tel.: 57-1482
IPANEMA — Rua Prudente de Morais, 1 102 — Tel.:

27-7303
TIJUCA — Rua Clóvis Bevjlacqua, 67 — Tel.: 48-0793
MÉIER — Rua Caetano de Almeida, 10 — Tcl.: 48-0793
LARANJEIRAS — Largo do Machado, 21 — Tel.: ....

45-0275
CAMPO GRANDE — Ginásio A. Celso — Rua Eng.
Trindade, 229 — Tel.: 94-1063. (p

Inglês -
Conversação

Fale um inglês digno de elo-
gios, estudando com um óti-
mo professor. — Prof. Ferreira.
- Tel. 23-2256.

Internato
Maternal, primário,

— Matrículas abertas,
ranhão, 171 — Méier.

admissão
Rua Ma-

Professora
Primária da GB
Precisa-se curto horário, que

tenha realmente amor ao Ira-
balho. Currículo escolar... In-
teligente com média superior a

Lugar de futuro em orga-
nização particular da GB. —
Entrevista pessoalmente Dona
Sueli. Rua Frei Caneca, 148,
sl. 206, das 7h às 19h3»m -
Trazer dois retratos 3 x 4 e
referências funcionai». (P

emao
Cursos audiovisuais
Cursos intensivo*
Conversação
Literatura atcrnS
Tonética
Inscrições abertas
Início das aulas — 6 de marro

INSTITUTO CULTURAL
BRASÍL-ÂLEMANHA

Dozentur des Goethe-lnsti.uts
Av. Graça Aranha, 416 — 9.° and. Tel.:

32-4502. Cursos para crianças: Colégio No-
tre Dame, Rua Barão da Torre, 308. (P

EM "ELECTRA", A MAIOR ESCOLA OE RÁDIO E
TELEVISÃO EM LABORATÓRIO - Fundada .m 1939
CENTRO, MÉIER E PENHA

Matriculai aberta* par» cs saguInUt cursos:
AULAS PRATICAS DE RADIO: - Par. prindpi.nlM s.m

nenhum conhecimento
PRATICO-SUPERIOR DE RADIO: - Conserto • teoria para

quom possui nofÕes de ridio
PRATICO DE TELEVISÃO: - Coniôrt. • t.ori. para •

Radiot.cnicn — Transmissor de TV d. sinal fixo própria
TURMA ESPECIAL AOS SÁBADO.
AULAS DIURNAS E NOTURNAS

Mensalidades Módicas
CENTRO: - Av. Ris Branco, 37 - 3.*> andar - 23-3133
M.IER: - Rua Dias da Cruz, 69 - 3.» andar
PENHA: - Rua Plínio d* Oliveira, 13 - 1.» andar (P

CURSO DE FORMAÇÃO DE
PILOTOS COMERCIAIS

Acham-se abertas, até o dia 6 de março de 1967, as
inscrições para o Curso de Formação de Pilotos Comerciais
da EVAER.

EXIGÊNCIAS
Ser brasileiro nato, RESERVISTA, SOLTEIRO.
Ter mais de 18 e menos de 25 anos de idade em 1-3-1967
Prova de ter concluído o Curso Científico, Clássico ou.
equivalente.
Altura mínima: l,65m.
Possuir a Licença de Piloto Privado da Diretoria de Aero-
náutica Civil.

O exame de seleção será realizado no dia 13-3-1967.
Informações e Inscrições na DIRETORIA DO ENSINO, à

Rua México, n.° 3, 3.° andar - VARIG. (P

r.j£

INGLÊS
em 6 meses!

8.000 MENSAIS: - 2 AUIAS SEMANAIS
12.000 MENSAIS: - 3 AULAS SEMANAIS *

(NÃO HÁ JÓIA NEM MATRÍCULA)
TURMAS PARA PRINCIPIANTES A 6 E 7/3/67

Com 6 meses.você FALA INGLÊS
Com 2 anos terá o certificado de professor

MÉTODO DIRETO — CONVERSAÇÃO
Todas as turmas têm 2 professores, um para exercício

de Gramática e outro para Conversação
Também ministramos aulas em seu escritório

ou domicílio *
TEMOS TURMAS EM TODOS OS NÍVEIS

Turmas especiais para crianças
ASSISTA A ALGUMAS AULAS,.SEM COMPROMISSO

Aceitamos grupos de 2, 5 ou 10 alunos (curso próprio
para viagens) com mensalidades previamente combinadas

INFORMAÇÕES PELO TELEFONE: 57-3660
CENTRO: Av. Presidente Varga-, S29 — 19.° andar
COPACABANA: Av. Copacabana, 709 — 10.*> andar
TIJUCA: Rua Conselheiro Zenha, 61
MÉIER: Rua Frederico Móier, 12 — S/603.

-.BÍ-BÍ:*, HÒTrÍ^C.:. DA8 .7;AS2-H0HÂS LB.C.M

(P

DIVERSOS

Comunicamos aos credores por emis-
são ou aval da Panificação Hollywood de
Ipanema Ltda. estabelecida à Rua Barão da
Torre, n.° 247-C a comparecerem no local
acima citado munidos com os respectivos
documentos de crédito.

Â Companhia Telefônica

comunica aos interessados que a Seção de Se-
leção do Pessoal mudou-se para a Av. Presidente
Vargas, 1 146 —Sobreloja. (p

Chamada de empregado
EDITAL

A Cia. Santo Amaro de Automóveis (Filial
da Guanabara) representada pelo infra assinado,
intima a comparecer dentro do prazo de três dias
úteis, a contar desta data sob pena de Abandono
de Emprego, conforme Art. 482 da CLT, o SR.
FERNANDO BASTOS GARRIDO, pertencente ao
quadro de vendedores da citada Cia.:

Rio, 03 de março de 1967.
Severino Bittencourt Lima

Ch. do Dept.0 Pessoal (P

DECLARAÇÕES E
SDITAIS

À Praça
Walter Cardoso, comunica

aos clientes, amigos e at fir-
mas da praça que não móis
pertence a Oficina Gaivota
Ltda., desde o dia 10 d* ja-
neiro da 1V67.

PROFISSIONAIS
LIBERAIS
ADVOGADO c| sala bem instala-
da • tel. deseja associar-.... a co-
lega sério que tenha possibilida-des de desenvolver banca. TeL
42-0414. Dr. Duarte.
CONSULTÓRIO DENTÁRIO - Ven-
do completo c| telefone, alta ro.
tação, à vista ou -financiado. Av«
Rio Branco, 183, ií 901. Ver 2.»,
4fi e 6.n p| manha.
CONSULTÓRIO DENTÁRIO - Ven^
de-se Rítter completo, melhor ofer.
ta. Av. Alte. Barroso, 2-1 606,
?.*. 4.» c 6.» a tarde.

PRIMÁRIO — Matemática, descri-
tiva. Professora e universitários
ensinam todas as séries. Prima-
rio, ginásio, científico. Myriam
e Marcus. Tel. 26-7872; Botafogo,
PROFESSORA Português e Fran-
cês, altamente qualificada pro-cura Colégio. Tel. 46-5931.
PORTUGUIS - 'Reda.ão • Ani.
Use). Contabilidade (abertura da
•scritas — lançamentos « organi
Tação da balanço). Ensino r__l
do, eficionto a pratico. 28.9206
PROFESSOR DE MATEMÁTICA -
Aulas particulares - Telefon*
36-1314.
PROFESSOR SECUNDÁRIO
Precisa-se com registro do MEC
bu conclusão faculdade. Manhi
Matemática, Ffsica, Química, Noi-
*._—. Português Inglês, Francês,
Ciências, Física, Química * Bio-
logia - Colégio Brasilia. Rua Ca.
P»la 75 - Piedade.
PROFESSORA formada, dá aulas
particulares a preers módicos.
Rua Alzira Brandão 98 ap. 101 —
Ti|uca.
PROFES$ORÀ~DE~ÃífÓ~NÍVir^.
Dá aulas particulares de qualquermatéria do ginásio ou do ciontífi-
«o, inclusive para estudantes es-trangeires, em íngl$s, francei ou•spanhel, conhecendo também oidioma alemão. Espac.aliiarfa tm
Ffsica, Mi (omiti ca t Química, ecom vários curses de psicologiado adolescente. Aplica testes de
porsenalidado. Reajusta a'unos cm
ajraso. NCrí 15,00 ou NCrS 10.00
por lição. Av. Ataulfo de Pai-van. 80, ap. 410. Recados pelotel. 28.9271.
PROFESSORA - Primário, admi;-
são (crianças • adultos), vai à'casa do aluno. Tel. 27-1110, partemanhã, D. Lúcia.
PROFESSORES regittrados no Mi.

.nistério da Educação cu que te-nham terminado a Faculdade de'Filosofia. Precisam-se de Materna-
tica,' Português, Ciências, Francês,Inr-Io* C^ii^.^.m Cf-...— -1 __Inglês, Educação Física paraturnos da tardo e da noite. Tra
tar no Colégio Cristo Rei Av.
Edgard Romero, n. 889 Ma-
dureira — Vaz Lôbo.
PROFESSORAS - Preparam-se
crianças curso primário. RuaDialma Ulrich 23 ap. 902. Copa-
cabana.
PROFESSORA particular alfabeti.
«ção ate 5a. série. Port. e n^at.Tratar Anna — 28-8291.
PORTUGUÊS, sociologia educado-
nal, psicologia educacional. Pro-
fessor registrado oferece-se a eo-
legios e/ cu dá aulas na casado aluno. Recados por favor com
Pena Luzia pelo telefone 28-4711.
QUÍMICA E FISICA - Aulas par-ticulares para cientifico etc. -
Tel.: 27-5377 - Roberto.
SEU FILHO tem problema de es-tudo? Responsabilizo-me pl apro-veitamenlo. Ginásio a admissão
todas as matérias. Av. Osvaldo
Cruz, 139, ap. 602. - Flamengo.
TAQUIGRAFIA - Ensino em 20
au.es. Tel.: 26-5741 - Eva

ümotíliária e consLruLora
ABBADE VINCIX

AV. RIO BRANCO. 131 . 15.** - GR. 1501/3 - RIO DE JANEIRO - BRASIL
TELEGRAMAS. ICAV1NCI — RIO

TELS.: 52-14.6 E 32-1039

I

DR. SEVERINO SIBYLLA - Adv0:
cacia, qualquer ramo de direito.
Também consulta e parecerei. Rua
Buenos Aires, 140, sj 601.
DENTISTA oferece trabalhar fir-
mn, banco,-clínica^ hospital, etc,
às 2.as, 4.as e ó.as, telefonar
3.ai, 5.as e sábados das 14 _a
19 horas para 42-9736. Dr. Paulo.
ENGENHEIROS MECÂNICOS, p]motores, usinagens, operatrízet pj
metal em geral Cr$ 800. Av. 13
de Maio, 47, Gr. 2 306.
ESCRITAS, mesmo atrasadas, bc-
lanços, reavaliações de Ativo, or-
ganizaçÕes de Sociedades AnônU
mas, atas, contrato:, assistência
contábil. Chamar, pelo telefon*
43-6494, Miguel.
ESCRITAS AVULSAS - Contado-
res atualizados com escritório no
centro aceitam escritas com ou
sem atraso — Preço • partir da
42 000, Legalização de firm»
100 000 etc. Marcar entrevista pt-
Io tel. 43-5196 c| Sr. Waldez.

SENHORES ACIONISTAS:

Fiéis à orientação implantada desde o ano de 1964, circunscrevemos
nossas atividades, tão somente à execução de serviços técnicos para ter-
ceiros, realizando ai obras ao chamado regime da administração. Face aos
problemas do mercado não ousamos repetir os lançamentos por emp/ci-
tado, seguindo a orientação das demais empresas congêneres. Estamos cer-

RELATÓRIO DA DIRETORIA:
tos de havermos adotado a melhor sistemática, pela sua tranqüilidade •
por ser a única fórmula compatível com a atual conjuntura econômica.
Cabem essas considerações ao submetermos à apreciação de V. Sas., à
"Demonstração das Contas de Lucros e Perdas", o "Balanço Geral" e o "Pa-
recer do Conselho Fiscal", concernentes às operações realizadas no exer-
cicio de 1966. Colocamo-nos à disposição de V. Sas., para todos os escla-
recimentos necessários.

BALANÇO GERAL REALIZADO EM 31/12/66.

Rio de Janeiro, 1 de fevereiro de 1967.

EUGÊNIO ABBADE:
Dir. Presidente.

JOÃO DE SEGADAS VIANNA.
Dir. Superintendente.

ATIVO

IMOBILIZADO
Instalações
Móveis e Utensílios ...
Máquinas e Ferramentas
Veículos 
Bens conta Reavaliação .

19.615.344
4.418.339

600.000
6.982.500

46.644.328

DISPONÍVEL
Caixa 
Bancos Conta Movimento

4.217.565
50.796.005

78.260.511

55.013.570

REALIZÁVEL
Contas Correntes 
Prcstamistas 
Obrigações do Tesouro Nacional 
Adicional Restituível 
Empréstimo Público de Emergência ....
Títulos Diversos 
Obrigações a Receber 
Imóveis a Incorporar de N/Propriedade
Imposto de Vendas e Consignações 

5.535.000
24.775.527
6.372.267

846.300
63.000

1.000.000
9.568.967

40.550.000
62.026

TRANSITÓRIO
Construção de Conta Própria 
Conta Regularização 
Contrato Comissões de Corretagens
Conta de Resultado

Saldo devedor que «e transfere para o próximo exercício

COMPENSAÇÃO
Açõej em CauçHo .-...<
Bancos conta Cobrança
Devedores de Imóveis e Construção Compromissados 

23.387.418
200.000

58.667.600

106.119:356

150.000
1.794.564

241775.527

88.773.087

188.374.374

26.720.091

437.141.633

PAS S I V O

NÃO EXIGÍVEL
Capital 
Fundo para Depreciação do Ativo Fixo 
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Garantia Devedores de Imóveis 
Fundo de Indenização Trabalhista 
Fundo de Correção Monetária
Fundo de Depreciação da Reavaliação 
Lucro em Suspenso 

EXIGÍVEL
Contas a Pagar

TRANSITÓRIO
Venda de Construção de Conta Própria 
Modificações em Execução
Comissões de Corretagem Contratadas 

COMPENSAÇÃO
Caução da Diretoria 
Contrato de Imóveis e Construção de nossa Propriedade .........
Cobranças em Bancos 

300.000.000
3.441.045

598.216
743.265

1.865.400
68.875

3.152.508
5.625.759

23.807.890
5.890.500

58.667.600

150.000
24.775.527
1.794.564

320.495.068

1.560.484

88.365.990

26.720.091

FAZ-SE limpeza de Dele, ccm
longa prática, marcar hora petatelefone: 34-B497 - D. Alzira.
OFERECE-SE para relações públi-»cas •— Com conhecimento no co-
mércio. Indústria. Empreiteiros.'
Bancos. Transporte • Ministérios,-
Sr. Moreira - Tel. 57-5333 -.Dm
7 às 9h30m.
PINTURAS e reformas • prazonão deixe de verificar nossos pre»
tos. Tel. 49-2242. Sr. Gomes.
PARA Advogado — 4o artista da
Direito de'seia trabalhar em es-
critório. Horário e remuneração
a combinar. Tel. 36-5775.
PINTURAS, laqueações de móveis,
dourações, patinas artística, de-
cape em vários estilos executam-
se. Sr. Bispo. Tel. 48-2515.
REFORMAS — Reconstruções tomo
recados faço os contratos, as co-
brancas, alvará, tudo no meu es»
critório, dou assistência técnico»
iurídica-contibil mediante enten-
dimento. 52-2713 ou 52-8575.
SERVIÇO de pedreiro e pinturas.
Carpinteiro — Executa nv;e todo»
os serviços. 48-0676 — 46-7648 —
Augusto.

Arquiteto
Com longa prática de cons-

truções civis, arquitetura de In-
leriores e instalações comer-
ciais, aceita colaborar com fir-
ma ou grupo interessado. —
Cartas para a portaria dêsle
Jornal sob o n. 302 079.

437.141.633

Eugênio AbbacU
DIRETOR PRESIDENTE

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 1966
Joio Carlot Deleaga Ferreira João de Segadas Vianna

DIRETOR TÉCNICO DIRETOR SUPERINTENDENTE

Demonstração da Conta de Lucros e Perdas Realizada em 31/12/66.

Álvaro Conitantíno di Silva
Téc. Cont. CRC. GB. 21.549

-TAQUIGRAFIA 'MARTI", (Í5rn_7ciai e parlamentar) Dact. Professo-
ra reoistrada leciona particular.Tel. 57-216B.
TACiUISRAFIA MARTI em portugil-S a ln_lês, m.t.do rápido-
Aulas Individuais. Parlam. Comerc.
Dipfcm. Tol.: 47-5255.
TAQUIGRAFIA MARTI (E.P.E.) -
Pcrtu!*u£s 20 aulas. Adapt. Idio-
mat 20 dias. Tel. 37-5514 - Av.
Cro. 10311201
UNIVERSITÁRIO - Precisa-se pa-ra lecienar Matemática uma vez

?=r 
semana de 7,30 is ]0,30h.

aárip Cr$ 45000. Rua Uranos
n.° 1412.
UNIVERSITÁRIO di aulas de Ma-
temática — Aurélio- Tel. 34-4805.
VlOLAÒ - Énsina-:e. Método íí-
cil, 1 aula por semana, 10 000
mensais. Tratar tel. 25-2299 - S6-
nia
VIOLÃO, guitarra, canto. Aulas
Ind. Mátodo eficiente, prático,
em 10 aulas. Atendo apen3S ccm
hora marrada. Tel. 29-2759. Prof.
Medeiros

D É B I T O

Despesas Comerciais 
Despesas Administrativas 
Despesas Tributárias 
Despetat Financeirai 
Encargot SSciait 
Fundo de Depreciação do Ativo Fixo
lucros • Perdas 

88.481.150
122.963.925

3.671.167
154.253

13.392.897
567.426

.11.591.610 240.822.428

240.822.428

CRÉDITO

Taxa de Administração 
Taxa de Serviços Técnicos
Receita de Juros 
Lucro Imobiliário 
Receitas Diversas
Receitas Técnicas 
Fundo de Garantia de Devedores de Imóveis
Saldo a transferir para o próximo exercício .

114.755.300
4.371;940
6.050.175
4.108.522
1.100.783
3.000.000
1.316.262 134.703.072

106.119.354

240.822.428

-ugtnio Abbad*
DIRETOR PRESIDENTE

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 1966 i
JoSo Carlot Deleage Ferreira j050 «)e Segadas Vianna

DIRETOR TÉCNICO DIRETOR SUPERINTENDENTE
Álvaro Constantino da SUva
Téc. Cont. CRC. GB. 21.549

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da Imobiliária «
Construtora Abbade Vinci S/A. — I.C.A.V., estabelecida à Av. Rio Bran-
co n.° 131, 15.°, grupos 1501 • 1503, nesta cidade, tendo examinado o
curso dos negócios sociais, a Demonstração da Conta de lucros • Perdas,

PARECER DO CONSELHO FISCAL:
o Balanço Geral, livros e Documentos relativos ao exercício de 1966, de-
ciaram que os mesmos se acham em perfeita ordem e são de parecer quedevem ser aprovados pelos Senhores Acionistas, assim como, todos os atos
da Diretoria.

Rio dé Janeiro, 25 da janeiro de 1967

a) José Soares Arruda.
b) João Alves de Moura.
cj Newton Godinho.

Detetives
Organização Particular da

Investigações, encarrega-se de
executar serviços em geral, in-
clusive casos CONFIDENCIAIS.
Rua do Carmo, 6, sala 1 305 —
Tel.: 31-0947.

Detetive-Jayme
Confidencial, terviço de In-

vestigação particular — Longa
prática e amplas referências.
Av. Rio Branco, 108 t| 210 —
Tel.t 22-8727.

Projetos e
desenhos

EM GERAL
Decorações — Máquinas •

Reformas. Executamos • acei-
tamos serviços avulsos. Pret-
teza e eficiência. Consulte-nos
sem compromisso — Rua Sena-
dor Dantas, 117, grupo 243.
Tel. 42-9226.

Representações
Firma conceituada nesta cl-

dade, deseja representar fá-
bricas nacionais e estrangei.
ras de: papel, máquinas, pro-
dutos químicos. — Cartas para
a portaria dêste Jornal sob o
n. 305 162.

DIVERSOS
JAZIGO PERPÉTUO - Cemitério
5. Francisco Xavier — Transfere-ss
i-i;.iyo de família sem descenden-
tes. Ofertas por carta para ....*
280235 na portaria dêste jornal.
CARNEIRA - Vende-se uma, Ce-
mirério S. JoSo Batista, 9 270. Ot
interessados deverão encaminhar
proposta para à Rua Clarimundo
de Melo, 118. Sr. Vai.
MATERNAL_ - Senhora cuida d.
crianças até 4 ance, em sua re-
sidencia na Rua Camarísta Méier

n." 181. cil.



O EMPREGOS

EMPREGOS
DOMÉSTICOS

2.» Caí., CLASSIFICADOS, Jorna! do Brasil, domingo, 5, e í.ofoira, 6-3Í7 — 9

COZINHEIRA
trivial íino, casa 4 pessoas, pe
de-se referenciai ou carteira, fa-
ga-se bem a combinar. Tratar
Av. Epitácio Pessoa 1 846.

Precisa-se para'LAVADEIRA — Engomadcirn pre-
ciso na Rua Mariz e. Barros, 470
iip. 609. Tratar segunda-feira,
depois das 8.

AMAS, ARRUMADEIRAS
E COPEIRAS
ATENÇÃO — Empregadas domes-
ticas, lemes ótimos pedidos, cm-
pregos fabulosos, famílias de
alto trato. Rua das Marrecas, 38
1.° andar.

MOÇA clara, competente, móis ou
menos 30 finos, com referências.
Precisa-se para serviço cnsal tra-
tamento. lnf. tol. 36-3575.

COZINHEIRA para o trivial^ c|
carteira, dormindo no emprego.
Ordenado 50 000 na Rua Major
Ávila 456. Praça Saens Pena.

MOCINHA de 14 a 16 anos po-
ra brincar com criança. Dormir
no emprego. Rua Gurupi, 15].
Grnjaú.

AGENCIA Rizzo oferece empfe-
gad.s domás-icas e copeiros tíe
diversas categorias, diaristas e
mensais. Tel. 52-5644. 
ARRUMADEIRA por hora, ,p| R.
Jangodelros, em Ipanema. Aten-

Í' 
âo, só serve morando perto do
ocsl. Trotar Rua Miguel Coulo,

53, sala 703, nn Cidade. Quem
telefonar não seri atendida.

OFERECEMOS ótimas arrumadei-
ras, copeiras e babás, com car-
teira e.boas referências. — Tele-
fone 52-4604.
PRECISA-SE empregod. portuguê
se para cozinhar, arrumar para
pequena família. 90 mil. Telefo
ne 45-6959.

COZINHEIRA - Para casal. Exi-
gem-se referências. Ord. 60 mil.
Trator das 14 hs. em dianlo. R.
Paula Freitas 55, ap. 201. -Tel.
57-4805.

PRECISA-SE de uma senhora de
boa ednduta para lavar e pas-
sar e serviços leves — Não fflz
questão de côr que durmn no
emprego — Tratar na Rua Ribei-
ro Guimarães n. 9B, c| 17 com
D. Lídia - Tol. 46-0084.

EMPREGADA - Procisa-se para
cozinhar e arrumar, que durma
no emprògo. Cr$ ÓO 000. Cart.
e refer. Av. Maracanã, 343, ap.
501.
DOIS médico solteiro preciso co
zinlieira l.a, copeira, 100 e 80
mil. Rua da Carioca, 55, ap.
202.

ARRUMADEIRA - Preci-
sa-se, com práiica, p.|
casa de tratamento. Tra-
tar na R. Cosme Velho,
315. Paga-se bem. Exi-
gem-se referências.

PRECISA-SE de senhora de res-
ponsabilidade para cozinha e
demais serviços domésticos, —
Tratar na Estrada da Barra de
Guaratiba n. 9 815, frente da
praia — Pegar ônibus em Campo
Grande.

AGENCIA SAO JUDAS TADEU -
Oferece ótimas emp. domésiicas

Efetivas, diaristas, faxineiros.
Tol. 57-0632 ou 57-7100.

PRECISA-SE de copeiras o garço
nete para bar-boate — Tel.: ....
57-8369. ' ¦

ARRUMADEIRA - Para trabalhar
em cosa na Gávea. Exige-se práti-
ca e referências. Ordenado a com-
binar. Tratar na Rue do Ouvidor,
87-A, 2.0 andar.
ARRUMADEIRAS, copeiras e ba
bás — Precisam-se, ótimos ordo-
rados. Rua Senador Dantas, 39,
2.0 andar, sala 206.
ARRUMADEIRA POR HORA -
Para arrumar e lavar pequenas
peças.- 2a. a t_b. de 13 às 14,30.
Cri 1 000 por dia. R. Gago Cou-
Jinho 47, ap. 701 - Lgo. Macha-
do. Não atendo no Domingo.

BABA-ARRUMADEIRA - Precisa
•a 3 crianças (7 anos), (5 anos),
(3 anos). Paga-se bem. End. Con.
de Afonso Celso 66 ap. 301. Tal.i
2M399.
BABA' — Precisa-se de mocinha
com referencias. Tratar na Rua
Conde de Bonfim n. 522, ap.
801 — Tiiuca. 
BABÁ — Precisa-se, com pratica,
referencias e carteira, pnra crian
Ça de 2 anos. Saídas de 15 em
15 dias. Ordenado Cr$ 70 000.
Tratar 2_.-feira na Avenida Os
valdo Cruz, 20, ap. 702 (entrar
pela garagem), tel. 25-3427.

PRECISA-SE de empregada que
durma no emprego, só com re-
ferencias — Rua Curu_ n
118; tel. 30-5393 - Penha.

PRECISA-SE de lavadelra por pe
ça para casal e que more perto
— Rua Santa Clara n. 42, ap
1 001 — Copacabana.
PRECISO empregada casa casal.
Rua Maria José n. 121 — Cam-
pinho — Madureira.
PRECISA-SE de uma copeira com
pratica para pensão na Rua AM-
guel Couto n. 113 - 2.°
dar.

OFERECE-SE cozinheira e copei
ra para casa de fino traio.- Tel.mãe' e filha, 100 e 80
22-7.92 - JOSÉ.
OFERECEMOS cozinheiras de vá-
rias categorias, com ólímã re-
ferencias e documentos. Telefo-
ne 5_2_____C____
PRECISÃ-SE — 1 coiinheira, tri-
vial variado a qua lava para 1
casal Pedem-se referoncias. Ord.
CrS 84 000. Rua Prudente de Mo.
rais 1 122 ap. 101. Tal.: 47-9647
Sra. Fl-via. .
PRECISA-SE empregada que se|a
boa cozinheira para família de
três pessoas.' Tratar Rua Hilá
rio de Gouveia, 53. Ap. 501.

PRECISA-SE dc passador - Ruo
Viscondo de Maranguape n. 43 —
Lapa.
PASSADOR — Tinturaria preci-
sa que saiba lavar — Rua Dr.
Bulhões, 9-B - Tel. 29-6590.
IIJUCA - EMPREGADA - Pra^
cisa-se para lavar e cozinhar. Ca-
sal - Tel. 28-4692.

DACTILOGRAFA - Oferac.mos
colocação iniücitata para maçai, s!
prática para iniciar carr_*ira_ em
escritório. — Damos preferência
às candidatas que tenham ton-
clufdo o curso admissão. — Tratar
com D. Ilka. Av. Copacabana,
690 — 6.° — Copacabana.
DATILOGRAFO (Ãl~^".7.Visamos
admitir moças e rapines maiores
ou menores para iniciar carreira
do Aux. de Escritório, Faturista,
Recepcionista. Damos treinamento
a onsinamo5 todo o serviço — En-
trovlstas com D. lóda — Av. Pres.
Vargas, 529, 18." - C.ntro.

TINTURARIA Precisa-se pas-
.adeiras camisas e linho na R.
Marquês de Paraná n. 10, —
Flamengo.
TINTURARIA - Preclsa-se de Ia
vador com prática. Lugar efeti-

, Rua SSo Francisco Xavier,
441. Maracanã. Tratar hoje, das
9 òs 11 horas. '

EMPREGOS DIVERSOS - Jovens
rectm-saidos dos cursos de admis-
são torão aproveitamento imadiato
em firma do Méier. Dispomos de
vagas para moças • rapazes, com
cu sem prática. Rua Nllo Peça-
nha, 185, «/ loja - NOVA
IGUAÇU — Don» __________________
GERENTE Depósito — Companhia
Distribuidora procura pessoa ca-
pacitada. Exlgem-se referências.
Tol. 32-0761 - Sr. Willy.
SOLICITADOR — Ofereco-se para
Departamento Jurídico — Bom
dactilógrafo, fluente em Inglês.
Tel. 58-7091 - Sr. Ricardo.

PRECISA-SE môça ou senhora com
conhecimentos de dactilografia. —
Salário mínimo. Largo S, Fran-
cisco, 26, _| 1 511.
SECRETARIA — Pr.cisa-sa para
residir em colégio internato —
Preforincta senhora sem compro-
misso. Tratar à R. Caruaru, 211,
Graiaú.

JARDINEIROS
JARDINEIROS' - Copeiro - Fa-
xineiro — Precisa-se com boas re-
ferencias. Ordenada 80 000. Ruo
Sacopi 21, 

SECRETARIAS - Admitem-se uma
taqufgrafa em port. com prática
comprovada, de boa apresenta-

ção e idade nté 33 anos para
Cia. de Engenharia em Santa Te-
resa, Cr$ 400 a 450; e uma dac-
tilógrnffl para escritório imobiliá-
rio no Centro, com idade entre
20 e 28 anos c que tenha práti
ca de admlnlsti, de imóveis. Crí»
180 a 220. Av. Rio Bronco, 106

108, snla 1 310.

PRECISA-SÉ de cozinheira e 1
arrumadeira c| enrt. Félix Po-
checo e referencias — Avenida
Atlântica n. 1 260, ap. 602.

PRECISA-SE de cozinheira na R,
Almirante Cochrane n. 254 —
Saenz Pena.

PRECISA-SE — Empregada paro
todo serviço, menos cozinhar,
pode dormir fora. Tratar depois
das 10 horas. Praça da Bandeira
189 cl 12.
PRECISA-SE de uma empregada
pl um casal — Av. Atlântica n.
3806 ap. 1212.
PRECISA-SE empregada todo ser-
viço — Domingos Ferreira, 92 •
Ap. 202. 
DOMÉSTICA - Precisa-se de uma
empregada, para todo serviço.
Exigem-se referências carteira.
Rua Antônio Basilio n. 34, op.
701 - Tijuca.
PRECISA-SE de uma empregada
para auxiliar em serviços domes-
ticos em casa de pequena família
de tratamento na Rua Fontes Cor-
réia 98 — Andara! — Paga-se
bem.

COPACABANA - Precisa-se de
uma empregada doméstica pnra' 
duas pessoas. Exigem-se boas
referencia;. Av. N. S. Gopocaba-
ra, 262, 4.° andar. 

PRECISO empregada menor do-
mestiça que traga os responsa'
veis — R. Antônio Rego, 102, ap.
201 - Olaria.

CASAL VELHOS sem filho prod-
ia 2 mocinhas, tratadas como da
familia, 40 coda. Rua da Cario-
ca, 55, op. 202.

COPEIRA - ARRUMADEI-
RA — Precisa-se de
uma para casa de família
que tenha prática e res-
ponsabilidade. Exigem-
se carteira e referências.
Tratar na Rua Codajas,
323 — Leblon (próximo
ao Canal de Visconde
de Albuquerque).
COPEIRA-ARRUMADEIRA - Pro-
cura-ío com referências * do*
cumentos em cata de tratamen-
Io, sabendo servir 1 francesa. Or«
den. a combinar. Av. Epitácio
P.isoa, «70Í301. Tol. 47-2793 -
lagoa.' ',„-.,
COZINHEIRA E BABA' - com
referencias para família de tra-
tam.nto, boa aparência — da
preferencia estrangeiras -r" Tra-
lar 

'¦ 
partir de segunda-feira —

T.l. 254229. .
COPEIRA - ARRUMADEIRA. -
Com pratica servindo i france-
m — Tralar segunda-feira na R.
Montenegro n. 21, ap. 301 —
Paga-se bem
COPEIRA - ARRUMADEIRA -
Precisa-se na R. Mariz e Barnas
n. 1 144 - 701 — Trazer refe-
rências e documentos. ___
MOCINHA de 16 onos para oju-
dar em serviços domésticos. Cr$
35000 para iniciar. Av. Copaca-
batia Jl____|__01
COPEIRA-ARRUMADEIRA - Preci-
sa-se com referências dormindo no
emprego na R. Conselheiro La-
faiole 83, op. 901. Tel. 47-9352.
Ordenado até 50 mil. ¦

CASAL ESTRANGEIRO SEM Fl
IHOS precisa empregada todo
oarvico (não lava nem passa) com
prítica, limpa, boa apresentação.
Cart. Ref. Ordenado a partir do
CrS 100 000. Av. Rui Barbosa n.»
170, ap. 2 002. Bloco Bl. Telefone
55-5997.
DOMESTICA - Precisa-se na R.
Visconde de Abaeté n. 108 op.
102 — Vila Isabel. Exigem-se re-
ferencias.

PRECISA-SE empregada mocinha,
paro casa de família.^ Paga-se
bem. Tratar com referenciai 2a.-
feira na Rua Teodoro Silva, 954
ap. 202 — Grajaú.
PREÇISA-SE de uma empregado
para serviços domésticos — Rua
Curupoiti, 310 — Engenho de
Dentro. _______
PRECISA-SE de empregada para
todo serviço: Tratar ò Rua Hi-
lário de Gouveia, 77, op. 201
PRECISA-SE babá com prática.
Tel. 57-8750.
PRECISA-SE de pessoa de fino
trato, responsável, para acorn-
panhante de senhora européia de
meia-idade, o também para con-
trôle dos serviços de casa. Pro*
curar Dr. Mauri, 2.a-feira, das
11 às 14 horns, no Hospital Gaf-
free Guinle, Rua Mariz e Barros,
775, 2.° andar.

PRECISO cozinheira forno c fo-
tjão p| cãíàl. Paga-se bem. _Po-
ds dormir fora
rêa, 4111004.

Raimundo Cor-

PRECISA-SE de cozinheira do tri
vial fino, variado, para casa de
pequena família. Dormir no cm-
prego. Av. Ataulfo de Paiva,
620, ap. 302 — Leblon.

LAVAD. E PASSADEIRAS
LAVADEIRA - Procisa-se òs ter-
ças, quintas e sábados de 8 às
16 horas. CrS 30 000. Carteira.
Av. Maracanã 343, ap. 501.

JARDINEIRO - Precisa-
se, c| prática. Paga-se
bem. Exigem-se boas re-
ferencias. Tratar na R.
Cosme Velho, 315.

DIVERSOS
PRECISA-SE em casa de família
casal para todo o serviço, ou 2
(duns) empregadas. Tratar na Av,
Atlântica n. 2 350, op. 602.
RAPAZ - Preciso um de 13 o 14
anes, para tratar de limpeza do
pensão. Pode dormir no empre-
go, na Ruo Bela n. 800 — São
Cristóvão. .
SENHORA estrangeira de respon.
sabilidade oferece-sc para dirigir
casa - 27-1350, telefonar segun.
da-f eira. __.
PRECISA-SE faxineiro em casa de
família, para -trabalhar das 7 as
11, diariamente. Tratar à Rua
Marques de Abrantes, 99, sob,

PROFISSIONAIS DE ESCRITÓRIO

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (Mô.
ça) c| conh. Cardox — Prática,
lolteira. Cia. Americana admite
urnonto p! 1. Norte. Comparecer
Av. Rio Branco, 185, sl. 1 021.

AUXILIARES DE ESCRI-
TÓRIO - MOÇAS OU
RAPAZES firmes em cál-
culos, bons datilógrafos,
práticos em correspon-
dencia. Apresentar-se na
Rua das Oficinas, 193 —
Eng. Dentro.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO. Pre-
cisa-se, com referencias e pre-
Icnsões. Cartas para 159 508, na
portaria deste Jornal.

AUXILIAR ESCRITÓRIO - Prc-
ciso que tenha prática env re-

partições federais e estaduais, c|
Meireles. Est. Intendente Mago
Ihões, 813, ap. 201

PRECISÀ-SE de empregada para
todo serviço da .1 pessoas, não
lava nem passa. Paga-se bem.
R. Hermengnrda, 585. Méier, se-
gunda-feira.
PRÊCISA-SE de duas moças umn
de 14 anos, para serviços leves
outra maior para cozinhar, la-
var em máquina, com referên-
fios, paga-se bom. Tel. 42-5232.
Atende-se. a partir de segunda-
feira, na Rua do Passeio, 70,
solo 612.
PRECISA-S? copeira arrumadeira
para duas pessoas, pedem-se re-
ferencias. Tel. 27-6726.
PRECISO empregada p| todo ser-
viço. Dorme no emprego. — 00
70 000. Trazer referencias. Rua
Artur Menezes, 21-101, de frente
ao Portão 18 do Maracanã.

AUXILIAR PARA ESCRITÓRIO
Preciso com prática de daülogra-
fia e corretagem, preferência
aposentado. Tratar Av. Mal. Fio-
riano, 143, sala 1 304 Sr. Lourl-
vai 
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO.
Precisa-se na Rua da Pedreira

112 — Cascadura.

COZINH. E DOCEIRAS
AUXILIARES ESCRITÓRIO - bons
dact. prat. correspondência, até
30 anos. Av. Nilo Peçanha, 151,

1 004.

ATENÇÃO — Preciso de varias
empregadas cozinheiras, babás —
cop. arrumadeiras — Ord. de
60 a 260 mil — Av. Copacaba-
na n. 796 — sala 504.
AMERICANO - Casal sem filhos
precisa de cozinheira do trivial.
100 mil, na Rua da Carioca n.
55 - ap. 202.
ATENÇÃO — Cozinheira, precisa
mos, ótimos ordenados. Rua Se-
nador Dantas, 39, 2.° ¦ andar,
sala 206.
BOLOS - Doces e salgados
Aceito encomenda — 45-1524 -
Mariza.

DOMÉSTICA mais de 40 onos —
cuidar de 1 doente. Durma em-
prego, 60 mll. Ladeira da Gló-
ria 8 ap. 803. ^_

Para todo ser-
 ., filhos. Paga-se

bem. R. Conde de Bonfim, 722,
«p. 506 — Tijuca. ;

EMPREGADA
viça de casal

COZINHEIRA - Precisa-so c|
prática do trivial variado. Só
para almoço. Rua Haddock Lobo
171, apartamento 401.

EMPREGADA para todo serviço,
precisa-se em casa de casal, dor-
mindo no aluguel. Exigem-so re-
ferencias. Ordenado a combinar.
Rua MarquSs de Abrantes, 99, sob.

EMPREGADA - Precisa;se psra
todo o serviço para três pessoas
— Das 8 às 17 horas diàriamen-
le — Lad. dos Tabajaras n. 94

.El _____• 
EMPREGADA - Para todo o
serviço para uma pessoa só —
Rua Rainha Guilhermina n. 15 -
ap. C-01 — leblon."EMPREGADA 

- Mocinha dor-
mindo no emprego, R. BarSo de
Itapagipe, 182. — Rio Com-
prido.
EMPREGADA — Cuidar criança e
pequeno ap. Trazer ref.. R. Buar-
quo Macedo, 44, ap. 303 - Ca-
tole.
EMPREGADA — Procura-se uma
boa com documentos — Paga-se
bem. Rua do Riachuelo n. 257.
ep. 1 114.
EMPREGADA - Precisa-se di
uma na Rua Almirante Tamanda
ré n. 59 — apartamento 902. —
Flamengo — Pedem-se referem

¦ cias.

?!•

EMPREGADA — Preclsa-se mSça
ativo todo serviço casal menos
lavar, dormindo emprego. Av,
f*au.o Frontin, 647-A, ap. 605.
Tratar 2a.-feira depois 13 ho-
ras, ou 3a. de manha.
EMPREGADA — Precisa-se, bran
ca. Bom trato e folgas doms.
Orden. 70180 —Rua Anchieta
21 ap. 203 .- leme — Telefone
37-8420.

COZINHEIRA - Preciso-se ò Rua
das laranjeiras, 130, ap. 104.
Folga semanal. CrS 60 000. Refe-
rências.

COZINHEIRA - Precisa-se. R.
Toneieros, 350, op. 1 003 — Co-
pacabana.

AUXILIAR .escritório, fj em cal-
culcs, seguros de incêndio. Te-
Icfonista PBX. Dat. Boys, com

gin. Av. Almirante Barroso, 91,
sala 607.

RIOBRAS - Precisam-se rapazes,
aux. escritório, • calculista, eco.
nomista, aux. contabilidade, 150

a 600. Moças: secretária bilingüe,
recepcionista c| inglês, ótima
dactilógrafa, aux. dep. pessoal,
aux. contabilidade, telefonista,
150 a 500 — Av. Pres. Vargas
n.o 529, s| 410.'' ..

AUXILIAR d» escritório - Pro.
cisa-se de rapaz conhecendo con-
labilidnde •' máquina RUF. Or
denado CrS 230 000. Rua doi
Andradas n. MS, a parlir das 9
horas. "

AUXILIAR escritório - Sexo
masc, idade até 25 anos. Bas
tante prática em dactilografia,
com bons conhecimentos de por-
tuguês. Av. Rio Branco n. 156,
sala 1 314.
AUXILIARES - NOVA IGUAÇU
— Admitimos moças • ropaios
menores e maiores para iniciar
carreira, Temos diversas vagas em
nossos diversos departamentos
mesmo para que não tem prática.
Ensinamos todo serviço. Rua Nilo
Peçanha, 185 — siloja - Nova
Iguaçu. — D. Me.ania.__
AUXILIARES NOTISTAS - Me-
nores eu maíoros, de ambos os
sexos, com Iniciativa própria, bca
tetra, desembaraço para admissão
imediata. Não • necessário práti
ca, — Ensinamos todo o servlcn.
Entrevista com D. Julieta — Dias
da Crui, 185, sala 223 - Méier.

SECRETARIA EXECUTIVA - Meio
exp, ou integral p| banco no
Centro; esteno em port., ótima
apres. e redação própria, até 28
anos s| 400 c 700 mil — 13 de
maio, 47, sl 1806.

VENDEDORES
CORRETORES
ABC MODAS precisa revendedo-
ras, pag. a prazo, malharies. Av.
Rio Branco, 156, 10.° andar. -
Tel. 42-4998. Cenlro. Estr. Por-
tela, 29, 2.° andar. Madureira.

PROFISSIONAIS
DE INDÚSTRIA

METALÚRGICOS E
SOLDADORES
FUNDIDOR DE METAIS - Preci-
sa-se de um bom ótimo sala
rio - Rua do Rocha, 220 - Tel
48-6144 - Estação de São Fran
cisco Xavier.

CARPINTEIROS -
MARCENEIROS
CARPINTEIRO ENCARREGADO -
Precisa-se de uma carpinteiro de
fôrma com muita prática e com
petente, que conheça plantas c
saiba marcar obra para trabalhar
e dirigir serviço — Paga-se bem
— Rua do Resende n.o 144 —
MARIANO.

m^m^w^ms^^ivZTTr^m^^r^im^SMi_-__.______:,-t

Grande organização industrial de São Paulo, no
ramo de sabões e detergentes domésticos, procura
pessoa qualificada para chefiar o. seu quadro de ven-
das na Filia!—RIO.

Cartas, com "Curriculum Vitae" e pretensões pa-
ra o número P-79 371, na portaria deste Jornal. (R

IL 41
pjBM_-_PB-M^^

____-——-41
OFÍCIOS E SERVIÇOS

CHEFE MARCENARIA - Para se-
ção montagem moveis — ató 35
anos — Paga-se bem, na Rua
José dos Reis n. 2 001 - Inhaú-
ira - Sr. OSMAR.

AS INDUSTRIAS - Açeitam-se
representações, consignações etc,
para o campo da Baixada Flu-
minense e até mesmo em todo
o Est. do Rio. Temos experiência
de vendas e dispomos de loja
montada no centro de D. Caxias,
onde corne rei onios. Tratar no lo-
cal: Av. Rio -Petrôpolis, 1 652 —
tel. 3195.

MARCENEIRO - Preci-
sa-se à R. Moncorvo Fi-
lho, 25 — Procurar o Sr.
Aloysio.

MOÇAS E SENHORAS - Precisam-
se. Ensinamos o serviço. Sábados
livres. MCr$ 110,00 e comissões.
Av. Rio Branco, 165, sala 1 415.

OPERÁRIOS - MESTRES
- CONSTRUÇÃO CIVIL

AlIV 1.C EC-BITl-RIO FUNCIONÁRIOS de escritório qu»
AUA. üt ESUKIHJI-IV tenham competência • conhocimen-

tos do contabilidade para traba-
lhar em Empresa de Ônibus. Exi
gem-so referências. Tratar Rua Ma-
rcchal, Floriano Peixoto, 2 574 -
Nova ¦Igúàjfcu;* Eváhll."

MAÇAS» P| ESCRITÓRIO - Preci-
samos eom urgência de moças
para iniciar carrttra como dati-
lograra, auxiliar de escritório •
recopcionist... Entrevistas D. Ana.
Rua Conde Bonfim 75 i|lo|a.

MOÇAS E SENHORAS - Preci-
sa-se de boa aparência e desem-
baraço para demonstração de
grande novidade, tendo possibili-
dades para ganhar Cr$ 300 000
— Tratar na Av. Copacabana n.
435 - saln 709.

MOÇAS pl venda n domicílio
Produto cie boa aceitaçüo — Da-

comissão. Rua Joaquim Mar-
tins, 10 — Encantado.

PRECISA-SE de um empregado
para auxiliar de escritório e ser-
viço de caixa com alguma prati-
ca e que seia desembaraçado —
Semana de 5 dias. Horário das
11 às 18 horas — Exigerr-se al-
gumas referencia» — Ordenado
inicial de CrS 200 000. Cartas
para o n.° 275 138, na portaria
déste Jornal.

RAPAZ — Meior cl desembaraço,
que escreva a máquina. Para
serviços gerais, interno e éxter-

Ãv, Gomes Freire, 55 —
Sala 1.
RAPAZ — Bca letra, escrevendo
à máquina, com noções de Con<
tabilídade, ativo e desembaraça
do, para serviço interno e exter<
no, de preferência que more no
Centro, trazendo referências —
Precisa-se. Tratar na Rua Debret
n.° 23, Sala 1107 - Espionada.
RAPAZ — Maior, curso ginasial
p| escritório. Serv. externos e
internos. Sal. mínimo. Apres.
Av. Pres. Vargas, 446, s| 501-A.

Pela manhã. ___

MOÇAS que |â vendam produtos
beleza, preciso pi venda ao, mas-
sagéni de preço popular, boa
aceitação: Rua Gonçalves Ledo 57
- 2.°. Parlir 16 horas - Jorge

EMPREITEIROS - Precisam-se po-
ra obra de construção civil. Exi-
ge-se firma registrada. Cartas
com detalhes para a portaria dês-
te Jornol sob o n.o 335 210.

PRECISA-SE de moças e senho-
ras, com prática de vendas do-
miciliar. Sábados livres. Paga-se
bem. Avenida Rio Branco, 185,

ala 1415.
PRECISA-SE vendedora para ar-
tiges de senhora a domicilio. —
Pedem-se referencias. Tel. para
58-3411.
PRECISA-SE de moças p. ven-
das domiciliares. Temos condução
o uniforme. Tratar hoie e toda
a semana — R. Luiz Gurgel, 181
— Pilares — Transversaj à Av.
João Ribeiro.
PRECISA-SE vendedor para sapa
taria fina ccm bca aparência (
ccm muita prática. Favor não se
apresentar sem prática — Av. N.
S. Copacabana, 134.Í-A.

MARCENEIRO - Precisa-se. Rua
Maris e Barros, 1061, fundos. Sr.
Mário.

BOMBEIRO eletricista, preciso pa-
ra alguns dias, pago 8 000 por
dia, começar segunda-feira. Tra-
tar Rua André CavalcSnli, 175.

PRECISA-SE de bom estofador,
oficial completo. Rua Haddock
Lobo, 151. Tel.: 28-7281.

ALFAIATES - COST.
ALFAIATE, buteiro de calças, pre-
cisa-se para serviço fino sob me-
dida. Casa Oscar. Rua Barata
Ribeiro, 344.

COZINHEIRO - Precisamos pa-
ra trabalhar no Clube dos Fun-
cionáries dn Esso. Rua Álvaro
Alvim, 24, 3.° andar. Cínelândia.
Tratar hoje pela manha.

ALFAIATE — Precisam-se de aca-
baderes com prática de serviços
finos — Rua Santa Clara, 33 —
SJ 514.

COPEIRO — Precis-se do um c.
pratica — Pedem-se referencias
Café e Restaurante Belo Horizon-
te na Rua Barão de Mesquita n.
675-B.

ATENÇÃO — Preparo contrames-
tre modelista com eficiência pa-
ra indústria de roupas e bouli-
quês. Tel. 49-3279, Gladstono.
Ensino lambem roupas pj homem.
BUTEIRO ou aiudante. Pago bem.
Praça Nações, 330 — Bonsucesso.

GARÇON — Precisa-se de um
bom garçon com referências
boa apresentação para família de

Ito tratamento. Tratar segunda
feira a partir das 9,30hs na Av.
Presidente Antônio Carlos, 58 —
ó.° andar com Mme. Goutro.

COSTUREIRAS externas para blu-
são, gola italiana, Cr$ 1 000 por
peça. Serviço fino. Favor não
se apresentar sem condições. R.
Evaristo da Veiga, 35, sala 80ó.

PRECISA-SE do garçoneta que
tenha pratica — Rosário n. 13B

Pensão.

COSTUREIRAS para fábrica de blu-
soes, fazer em casa — Rua Lau-
ra de Araújo 118-A — _________

PRECISA-SE de 2 garçonetes
muita prática para pensão. Tra-
tar na Rua Tadeu Ko-Xiu.ko n.
79 — Sobrado — Bairro Fátima.

PRECISO de um oficial de pe-
dreiro que saiba trabalhar e te-
nha ferramentas — Tratar na R.
Francisco Eugênio n. 122, so-
brado em S. Cristóvão.
PEDREIRO E AJUDANTE - Pre
cisamos um pedreiro e 1 aju
dante — Exigimos competência -
Apresentar-se na segunda-feira, 7
horas com ferramentas na Rua
Francisco Sá n. 108.
PEDREIRO - Preciso para alguns
dias pago 6 000 por dio. Começar
segunda-feira. Tratar Rua André
Cavalcanti, 175.

GRÁFICOS
AJUDANTES DE IMPRESSOR -
Precisam-se na Rua Frei Cane-
ca n.° 383.
COMPOSITOR - Precisa-se de
um ccm bastante prática de ser
viçcs comerciais. Gráfica Modê-
lo S. A., Rua Senhor dos Pas-
sos n.o 151.

REPRESENTANTE para Bolo Ho-
rízonte para fábrica de malhas c*

CARTONÁGEM - Precisa-se dí
um rlscadcr com bastante pratl-

Paga-se bem. Os inferes-

e confeccõe.» urciente, bem rela- "dos doverõo comparecer na
-¦ • Rua Chantecler n. 26, esq. da

Rua São lufs Gonzaga n. 1 375
Favor não se apresentar quom

não estiver Capacitado

cionado e referências. Rua Frei
Caneca, 61. Tel.: 32-5860 - Rii
de Janeiro.

VENDEDORAS EXTERNAS - Mô-
ças e senhoras ambiciosas, educa»
das e de ótima aparência. Artigo
gde. aceitação. Confecção fina —
Oferece-se salário fixo, comissão,
prêmios e conduçio própria —
Praça Saens Pena, 33, s/ 302.

COMPOSITOR GRAFICO - Preci-
sa-se na Rua Sáo José, 16, 2.° an
dar, com Ary. ¦

SECRETARIA - Precisa
se para empresa de pu-i
blicidade. Deve saber es-
crever bem à máquina e
serviços gerais-de escri
tório. Salário inicial de
150 a 180 mil cruzeiros
(velhos). Amanhã, de 17
às 19. Av. Pres. Vargas,
542, conj. 1602 - Sr.
Machado.

VENDEDORAS.- Paga-se salário,
almoço, passagens e prêmios,
com Sr. Sousa. Rua João Vicente,
1 097 — Benlo Ribeiro.

COMPOSITOR — Precisa-se na
Rua Maia do Lacerda, 700.

VENDEDOR(AS) .- Gravadora de
discos, precisa. Trotar com Sr.
Dalori, de 9 .s-:10h. Rua México,
119 - Grupo 1 309. ¦
VENDEDORAS - Precisam-se
domicílio produtos de grande ut
lidade no lar. Rua Acre 47 s| 504.

VENDEDOR conf.ccão senhoras -
«cnheça ramo e praça GB. Tra
íer referencias na Rua Xavier
Silveira n. 40, loja 311.

UM OPERADOR F-l 400, idade
aló 27 anes, c| multa prética.
Favor não se apresentar quem
não estiver em condições. Av.
Rio Branco, 156, s|_l 314.

BALC. E VITRINISTAS

VENDEDORES gêneros alimenlT
cies — Precisa-se ccm praça fei
ta - R. Acre, 4116Ç6.
VENDEDORES - Preclsam-se com.
petentes, indúitria confecções. —
Entrevista Sr. Jcoqo. R. Ubaldino
do Amaral, 49. Centro. .

COZINHEIRA E AJU-
DANTE DE COZINHA -
Precisa-se, de forno e fo-
gão, p| casa de trata-
mento. Paga-se bem. —
Exigem-se referências. —
Tratar na R. Cosme Ve-
lho, 315.

AUXILIARES NITERÓI - Rapa.
xes • moças menores ou maiores,
com -bca letra • cem admissão
completo serão colocados, ccm ur.
géncia para iniciar carreira em
escritório. Os candidatos nãc
aproveitados na seleção inicia!
serio treinados e admitidos após
estágio. Tratar com D. Olivia. Rua
Barão' do Amazonas, 528, s] loja
— Niterói.

AUXILIAR DE BALCÃO - Preci-
sa-se de rapai com bastante prá-

ca na venda de artigos de cama
mesa — Tratar no Magazine

Louvro S.A. — Rua da Carioca,
12/14.

COZINHEIRA - Precisa-s. para
trivial fino. Favor apresentar-se c|
referências. Paga-se ótimo saU*
rio. Rua ____________ 146, ap. 901.
COZINHEIRA - Precisa-se, que
saiba cozinhar e fazer todo ser-
viço, apartamento pequeno para
casal — Rua Barata Ribeiro, 406
ap. 602 - Tel. 36-4393.
COZINHEIRA - Triviol simples,
durma aluguel. Ordenado CrS
60 000 - R. Aguiar, 71 ep. 308
— Tijuca.
COZINHEIRA - Precisa-se para
trivial fino e variado. Exigem-se
referências. Rua Dias da Cruz n.
536 - Méier.
COZINHEIRA - Para bnr que
Isca salgadinhos. Praça Coman-
dante Xavier de Brito n.o 6.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO - Pro
cisa-se do moças com prática em
escrituração contábil, mercantil e
datilografia, é favor apresentar-
se semente quem preencha os re-
quisítos acima mertcionndos na
Rua Santa Clara n. 33 — Sala
1 217 no horário de 8,20 is 11,00
horas.

AUXILIAR BALCONISTA - Maga-
zln recám-inaugurado asti preci-
sando admitir moças e rapazes
maores ou menores p| ínicitir
carreira nas segu'ntes funções: es-
tcquista, aux. de expedição, em-
balagem, conferência do merca-
dorlas . servi.os girais. Não exi-
glmos prática anterior, Ensinamor.
todo o serviço. Entrevistai com
D. Holena. Rua Maria Freitas, 42

MADUREIRA.

AUXILIARES TIJUCA - MScas e
rapazes, menores ou maiores para
admissão imediata em escritório.
Temos diversas vagas para notis-
tas, auxiliares de escritório, co-
pistas-datitógrafos • recepclonis-
tas. Rua Ccnde Bonfim', 375, 1/
loia — D. Ana.

COZINHEIRA - Triviol variado.'
— Precisa-se na Av. Maracanã
n. 1 292 - Tol. 38-9476 - Exi-
gem-se referenciai — Ord. CrS
60 OCO.

EMPREGADA — Preciso para to-
do serviço duas pessoas. Cr$
65 000 — Rua Artur Araripe, 67
ap. 302 — Jóquei. ¦
EMPREGADA p! residência, pre-
cisa-se para casal. Rua Evaristo
da Veiga, 47, ap. 607 — Cine-
landia, lel. 42-4724.
EMPREGADA - CrS 90 000 - P]
todo serviço, cozinhar trivial fino.
Casal sem filhos. Que geste mui*
to de cachorro. Que Unha traba-
lhado cj estrangeiros. Roupa de
cama, .banho, lavado fora. Idade
•ntro 25 • 35 anos. Apresentar-
«e seg.-feira cl referências. Av.
/"Intíct, 1 866, ap. 32, 3.» an.
dar..
EMPREGADA - Precisa-se de boa
«carência para levar menina Co-
legio - e pequenos serviços. Exi-
gem-se referências — Rua Gel.
Glicério, 85, ap. 202.
EMPREGADA - Precisa-se durma
no emprego; tenha carteira —
S-Ura Aauiar, 131 — Meier.
EMPREGADA sabendo cozinhar
bem e arrumar peq. ap. Pode
dormir fora, ou no emprego —
documentes — 70 mil. Toneieros,
236, r.i. 301.
EMPREGADA para todo serviço
de um casal, pcdem-se referên-
cias. Rua Argentina Reis, 8. —
Quintino.
EMPREGADA — Precisa-se C| re-
ferencias. Rua Visconde de Fi-
S-eiredo, 28, ap. 201. Tijuca.
MOCINHA — Precisa-se para me.
nina de 2 anos e pequenos ser*
vlços, prática e responsável. CrS
30 000. Dr. Satamini 236, ap. 115.
Praçs da Bandeira.
MÃES q. precisam trabalhar, trs.
portuguesa fica com seus filhos
- Praça Amombaí, 54| 303 —
Meier» ,

COZINHEIRA - Preciso-se. So-
lario de Cr$ 70 000, trivial va-
riado — Trator na Rua Uruguai
n. 540 - 101, dos 9 òs 11 ho-

AUXILIARES DE ESCRITÓRIO -
Carreira de grandes perspectivas

Íi/ 
jovens de ambos os sexos, Co-

?cação imediata em empregos de
salário elevado. Preparamos o
candidato através do nosso mé-
todo ensino dirigido. Aprenda tra-
balhando com documentos autên-
ticos de escritório, faturas, notas
fisc/is, fôiha de pagamento, cat-
xa, 1/ corrente. Iniciais 150, 180
mil. Av. Pres. Vargas, 529, 18.»

Copacabana, 690, 6.°. Dias .da
Crus, 185, sala 223. Maria Frei.
tas, 42, s/loja. Conde de Bonfim,
375, s/loja. Catete, 216, s/loja.
Barão do Amazonas, 528, s/lota.
Niterói. Nilo Façanha, 185, s/loja

Nova Iguaçu.

COZINHEIRA - Precisa-s. trivial
simples, com boas referências,
Ord.nado 80 000. Rui Sacopi 21.
COZINHEIRA - PASSADEIRA -
Precisa-se na Rua Mariz e Bar-
ros n. 1 146 - 701. Traier re-
ferencins e documentos.
COZINHEIRA - Exigem-se refs-
rências — Av. Henrique Osvald
n. 145 - ap. 301 - Copaca-
bana.
CASAL precisa de uma emprega-
da que cozinhe, limpe e lave pe-
ças miúdas. Inicial CrS 70 000.
Folgas domingos e sábados. Rua
Senador Vergueiro, 237, ap. 702.
Tratar 2a.-feira. Não atendo do-
mingo. Dorme no emprego.
COZINHEIRA - Precisa-se que
durma no emprego. Paga-se bem.
Rua do Russel, 404, ap. 404 -
Glória.
COZINHEIRA - Forno e toqõo p|trabalhar em casa de família na
Gávea. Ord. 110 mil. Tratar: Rua
do Ouvidor, 87-A - 2.o andar.
COZINHEIRA de forno e fogão,
cl bca aparência e cj todos os
documentos e referências. Rua da
C"rioca. 32, s| 801. Prociso-se.
COZINHEIRA - Procisa-se paraserviços de um casal, trivial fi-
no, maior de 40 anos, preferôn-cia espanhola, paga-se bem. Tra-
tar: Av. Magistério, 226, Praia do
Dendê, Ilha do Governador ou
segunda-feira tel. 49.840 — Sr.
Pedro.

BALCONISTAS - loja recém,
inauqurada no Catete, precisa
admitir, com urgência, batconis-
tas, notistas, estoquistas • mô-
ças e rapazes menores e maloros
para trabalhar em escritórios e
nos seus vários departamentos.
Tratar c/ D. Edna, Rua do Cate-
te, 216.
BALCONISTA - Precisa-se de
rapaz para loja de roupas com
bastante prática — Rua Plínio de
Oliveira, 44-C — Penha.
CAIXA — Môça c| prática e boa
aparência, precisa-se para caixa
de loio - R. Santa Clara, 33-C.
PRECISA-SE de rapaz p[ balcão
com pratica de cama e mesa.
Tratar BICHO DA SEDA na Pca.
Saenz Pena, 15.
PRECISA-SE moça ou rapaz. Bal-
conista cj prática de. calçados.
Av. Copacabana, 581, loja 217.
Sr. Juberto.

VENDEDORAS externas para rou-
pas — Precisam-se com prática
artigo fino crianças e menina
môça — Rua Santa Clara, 33
SI 317. . ', '

VENDEDOR (A), precisa-se para
atacado, para trabalhar junto aos
armazéns. Tratnr Rua Divino Saí
vador, 349. Piedade.
VENDEDORES (AS) - Precisamos
do pessoas ativas para predutos
de fácil colocação em todos os
setores. Apresentar-se na R u
Frei Caneca n. 101.
VENDE0ORAS - Moças - S.-
nhoras — Precisamos pi diver-
sos ramos, ótima opcríunidado
— Travessa Dr. Araújo, 191 (es-
ta rua é transversal a do Ma
teso — Praça da Bandeira).

COMPOSITOR-Paginador - Pre-
cisa-se compelente na Rua Dona
Isabel, 126 — Bonsucesso.

GRAFICA — Precisa-se de paqi
dor — Rua Visconde de Ma

ranguape n. 15 — Lapa,
IMPRESSOR OFF-SfT - Precisa.
se- paro maquina Roland duas
cores," competente que ; possa
comprovar capacidade profissio-
nei, Rua Visconde de Maran-
guape n. 15.
MARGEADOR - Precisa-se com.
pclcnte na Rua D. Isabel, 126

Bonsucesso.
TIPOGRAFIA - Precisa-se de 1
impressor maquina Minerva Catu
— Precisa-se pautador. Tratar na
Rua João Xavier n, 11-A — Hi
gienópolis — Bonsucesso, esqui
na de Tenente Abel Cunha.

TORNEIROS - FRESAD
- AJUSTADORES

CASEADEIRA — Menor, precisa-se
com .prática de fábrica na Rua
Torres de Oliveira 2.4-B — Pie-
dade.
COSTUREIRAS externas e inter-
nas, com grande prática em má.
quinas industriais, ótima remu-
neração. Confecções La Rcse Ltda.
Av. Marechal Floriano, o — 7-°
andar. ' 

PRECISA-SE môça para trabalhar
em café com prática — Rua Bue-

Aires 56.

CHOFERES E
MECÂNICOS

COSTUREIRA - Preciso-se do
costureiras internas com pratica
em calça para homem, na Rua
24 de Maio n. 260 — sobrado

Rocha.
COSTUREIRAS — Precisam-so fe-
chadeiras 2 agulhas e maças ms
ncres com alguma _ prática de
costura. Rua Canindé n. 5.

AJUDANTE DE MECANICO - Pre-
clsa-se para oficina na Penha.
Manutenção de pequena írotã do
caminhões a óleo e a gasolina.
Trator Rua Gen. Polidoro n. 30,
Botafogo — GB. Guarda-Moveis
Carioca. 
ELETRlcíSTA - Precisa-so da um
cempetente,' da linha VW • Tra
tar na Av. Amaral Peixoto, 199,
Duquo do Caxias — RJ.

COSTUREIRAS - Bastante prati
ca blusões, serviço interno con-
fecções LIVORNO - Praça Ti-
radenles n. 79 - l.o.
CALCEIRAS INTERNAS - Procl
sam-so muita prítica «alças do
sonhora. Paga-se bcm — R. Xa-
vier da Silveira n. 40, laja n.
311.
COSTUREIRA - CALCEIRA
Precisa-se com muita pratica pa>
ra trabalhar em maquina indus-
trial na Rua Castro Alves n. 93
— Méier.
FÁBRICA DE SOUTIENS SH.RA.
ZADE — Vagas, chefes de banca-
da, costureiras com práticas, cor*
tador p| máquina de fita. - Rua
lívia, 39 — Engenho Novo.
FABRICA de Soutiens Sherozade
Vagas p| moças menores, sepa
radeiras c arrematadeiras. Rua
Bolivla, 39 — Engenho Novo.
FABRICA DE BOLSAS - Precisa-
se de costureiras com muita pra
tica em artigo fino — Paga-se
bem — Av. Brasil n. 1 976.
FABRICA do Soutiens DU LOREN
— Precisa de costureiras para:
Guarnecer superior — Bico de
pato1 — Guarnecer ¦ etiqueta. Tra-
tar na Rua Fernandes da Cunha,
326 - Vigário Geral.
MOÇAS MENORES - Precisam-sl
com prática em máquina de cha
lear. Rua Figueira de Melo, 426,
2.o andar, São Cristóvão.
MOÇAS MENORES - Precisom-se
ccm prática em máquina de cos-
turas, na Rua Figueira de Melo
n. 426, 2.° andar. São Cris
tóvão.
MOSQUEADEIRA - Precisa-so t
muita pratica para trabalhar er
fabrica de calças de * homens •
Rua Castro Alves n. 93 — Meie

INDUSTRIA EM DESENVOLVI-
MENTO precisa de torneiros re-
volver — Apresentar-se na Es-
trada do TImbó n. 63 — Pro-
curar o Sr. RAFAEL.
TORNEIRO MECANICO - Preci-
sa-se de um bcm — Rua dos Ar*
cos, 23, fundes.

SAPATEIROS
FABRICA DE CALÇADOS - Pre
clsa-se dc cortador para obra es
porte fina — Paga-se bem, na
Rua Antunes Maciel n. 93 — 3.°
andar.

VENDEDORAS - Procisa-se para
artigos demenlna*; e sonhnras. Sa-
lário fixo e .or.ussão. Anresen-
tar-se com documont-*. à Criação
Dolurdes, na Av. Princesa Isa*
bel n. 323, sala 303. — Copa»,
bna. _____________

RECEPCIONISTAS -
TELEFONISTAS
PRECISA-SE do recepcionistas,
de ótima aparência, para traba-
lhar no Centro e Zona Norte —
Tratar na Av. Copacabana, 664
Loja 35, segunda-feira, das 17
às 19 hrros.

PESPONTADOR (A) precisa-se p
fabrica de calçados. Praça Por-
tugal, 31. P. Circular. — Tele-
fone 30-5953. Souza.
PRECISÃ-SE sapateiro calçados
ortooédicos, sob medida. Rua 7
de Selembro, 109, 2.O.
PRECISA-SE de oficiais de bro-
tinho obra esporte na Rua Cuba
n. 333 — Penha Circular.
PRECISA-SE de sapateiro de con
sertos — Av. N. S. da Penha
271-A.
SAPATEIROS - Precisa-se.de 4
oficiais Lufs XV para todo ser-
viço e um pespontador, tsdes cl
muita prática na Rua Cardoso de
Morais n. 218 -- bcnsucesso.

PRECISA-SE de cosluroira, exter-
na, conf. senhora. Tratar até 11
horas. Rua Carlos de Carvalho,
34, ap. 602, (ao lado da Cru.
Vermelha — Centro).
PRECISA-SE de coslurelra -
larinheira ccm pratica em
italiana — Trabalho interno,
N. S. de Copacabana n.
- s. 902.

PRECISA-SE de garoto para tra-
balhar em pensão — Tel
57-3593.

ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS -
Precisa-se oficial comprovada
mente capaz. Exigem-se referên-
cias — Sa.ario ccrppensedor ne
Rua Hipolito da Cesta n. 37 —
Vila Isabel.

PRECISA-SE moça para artes fo-
tograficas, ganhos superiores e
dois salários. Com ou sem co-
nhecimento. Rua do Carmo, 5,
4.° andar, Sr. Leònidas.
PRECISA-SE caixeiro para tintu
raria, 32-3769.
PRECISA-SE para serviços em ge-
ral. Rua João Romariz, 41, cj 1,
Ramos.
PRECISA-SE do moça para café-
zinho na Rua México n. 74-A

Tratar segunda-feira.
PRECISA-SE empregado para Um
peza e entrega, com boa apa
rência — Av. Copacabana, 1344-A
PRECISA-SE rapaz para limpeza

entregas — Sapataria Acrópo-
Av. Copacabana, 420-D.

PRECISA-SE de oficiais caixeiro-
balcão e moça com pratica Üm-
peza de calçado de ofic. obra
esperte — Avenida Brasil n. .
1 976.
PRECISA-SE maior, serviço exter-
no e limpeza. Av. Copacabana
581, subsolo, loia 2K
PRECISA-SE do duas garotos me
nores pnra serviço manual. Av
Cop., 610, sl 406.
PINTOR — Precisa-se de um bcm,
para pintura de um ap. vazio
Informar à Rua Ronald de Car-
vaIho, 55, com Francisco.
PRECISAM-SE de um menor paro
limpeza de salão de senhoras,
diariamente. Tratar Ccnde Bon-
fim, 263.

. Contador
Precisa-se competente todos

os setores fiscais, leis traba-
Ihistas. Imp. Cons. ICM. Prev.
Social etc. Rua Figueiredo Ma-

galhães, 741, loi- H Copaca-
bana

Desenhista
calculista

Preclia-se. Tratar 1 R. Con»

do de Baependi, 4 — Gr. 22

- Catete.

RAPAZES MENORES - Precisa-
se de 10 — Paqa-se bem, na R.
PetroISndia n. 200 - Visla Ale-
pre — Irajá.

RAPAZ — Precisa-se pa-
MECÂNICO VOLKS _ Procisa-se «. sé-VÍÇO de limpe»

com bastante competência^ Or-em residência familiar

na Ilha do Governador,denado de acordo capacidade
Rua Guari_ 55 — Freguesia. —
Jacercpac-á
MOTORISTA - Preciso de dois
ccm bastante pratica de Kom-
bi conhecendo a Zona Sul —
Eu.ènio - 25-1503 - R. Tava-
res Bastos n. 22.
MOTORISTA para ônibus de os-
cota, procisa-se na Rua Pref. Ga-
biso, 211. Pode ser também fun-
cionário ou aposentado — Tratar
hojo das > às Whs. • amanhã
às 14!is.

podendo dormir no em-
prego. Exigem-se refe-
rências. Tratar na Rua
Lobo Júnior, 1795 - Pe-
nha Circular.

MOTORISTA - Precisa-so para
casa de família de tratamento,
residente em Botafogo. Exigom-so
referencias e minimo do 5 anos
do carteira. Tratar na Av. Pedro
II, 167, S. Cristóvão com Dr. Pe-
dro a partir das 10 horas — Or-
denado a combinar. 

TINTURARIA - Precisa-se hoff-
mista profissional na Praça Con-
dessa Paulo de Frontin n. 38 —
Telefone 28-5481.

OFERECE-SE motorista pl parti-
cular, referencias e documenta-
ção em ordem pl favor 58-0181
— Sebastião.
PRECISA-SE do elotricistas o lan-
ternelrcs competsntos para traba-
lhar em Emprísa de Ônibus. Tra-
tar Rua /.".oroch-l Floriano Pei-
xcto, 2 574. Nova Iguaçu. Evanil.

PRECISA.SE do mocãniços com-
petentes om Scania Vabis. Fineza
só aparecer quem tiver capaeída-
de. Tratar Rua Marechal Floriano
Poixclo, 2 574 - Nova Iguaçu.

PRECISA-SE de motorista prof.
pratica comprovada, car;. prof.
Trator na Kua Vise. do NlterAi
n. 728 — 2a.-feira - Sr. Moa

PRECISA-SE de um motorista
pratica de mudanças c:m mais
de 35 anos do idade para tra-
balhar em c::ninh5o Chevro'et
também se dá sociedade, apro.
scntar-ie na Rua da Lapa n. 37
eiqujna Mcrais do Vale, 2a
feira às 7 heras, Sr.Joiá Espa-
nhol - Telefono 22-1650.

PRECISO de buteiro obn sob
medieja. Ver Av. N. S. da Penha,
257-A - Ponha.

BARBEIROS - MANIC
A ESCOLA DE CABELEIREIROS,
manicuras, inscr. grátis até dia
10, maior assistência ao aluno,
ensino perfeito o correto. Maior
eficiência, tudo isto vocô encon-
tra na Rua Conda da Bonfim 42,
sobrado.
CABELEIREIRO, manicura e pe-
ruca — Ensina-se. Curso rápido
- Av. Copacabana, 613-309
CABELEIREIRA - Precisa-se,
Av. Braz de Pina. 379 loja B
Penha. Paga-se bem, das 12 ás
18 horas.
MANICURA — Precisa-se pl salão
— Tratar na Av. Princesa Isabel,
346 c| 8.
MANICURA — Pr.ciso c| prítica.
bcm crdenado. R. Conda da Bon
fim, 42, sob.

VENDEDOR — Base de comissão
Precisa-se produtos Kel isa
Rua João Ricardo n. 37. Can-

cela.

CONTADORES

AUXILIAR DE CONTABILIDADE -
Técnicos rtcám-formados a auxl*
Ilaras de Cont., poderão obter
agora melhores empregos, apis
pequeno estágio, prática de es-
crituraçao Mercantil, Caixa, Cj Cor*
rente, Razão, Diário, partidas sim-
pies a dobradas, balancetes a ba.
lanço. Colocação nas melhores fír-
mas, c/salário superior a 250 mil.
Informações Av. Pras. Vargas, n.
529, IS.o. Av. Copacabana, 690,
ú.o. Rua Maria Freitas, 42, i/Io-
ja. Rua Conda da Bonfim, 375,
s/loia. Ruá do Catete, 214, s/Io-
ia. Rua Dias da Crui, 18S, sala
223. Av. Nilo Peconhi, 185, s/
loja, Nova Iguaçu. Rua Barão do
Amazonas, 528, s/loja — Niterói.

CONTABILIDADE Oper. Front
Feed c. prat. cias. contas. Bom
ordenado. Av. Nilo Peçanha, 151,
_J 1 004^

RECPCIONISTAS - Somente para
moças do bcm rjosto. Colocação
garantida em Bancos, Cias, de
Turismo, Aviação, Feiras de
Amostras • Exposição. Aprímo-
ramos as qualidades natas dai
candidatas em curso compacto da
ensino dirigido. Aulas práticas
de etiqueta, maquilagem, vostu-
ario, relações publicas e humanas
Aulas especiais da atendimento
ao público da acordo com os mais
modernos preceitos, minlsti-pdos
por profossSrcs de alto nível téc*
nico. Av. Presidente Varg._s, 529,
18.» Copacabana, 690, 6.°., Ca.
teto, 216, -| loja; Maria Freitas,
42, s. loia; Conde Bonfim, 375,
s| loja; Dias da Crus, 185, sala
223,, Barão do Amazonas, 528,
s! loia, Niterói. Nilo Peçanha,
185, s/loja, Nova Iguaçu.

SAPATEIRO - Oficial consertos
Precisa-se consertos em geral
Tem black na Rua Piauí n.

108- Eng. de Dentro.

DIVERSOS
COLCHOEIRO - Precisa-ie para
fábrica de colchões de molas. —
Rua Santana, 184.

AUXILIARES MENORES - Moças
o rapazes com boa letra a com
admissão' complete serio 'admiti-
dos com vrgência p/ iniciar car-
reira como auxiliar da escritório;
os candidatos não aproveitados
na seleção Inicial serão treinados
a admitidos após estágio. Tratar
ccm D. Hafana — Rua Maria Frei-
tas, 42 - >/ loja - MADUREIRA.
CORRESPONDENTE em port. de
preferencia esteno (M|R) c| bas-
tante prát. (Z. Norte}. Av. Almi-
rante Barroso, 91 -607.

DEPARTAMENTO PESSOAL. Auxs.
prat. rapazes b. aparência. Base
200 000. Av. Nilo Peçanha, 151,
s| 1 004.

CONTABILIDADE - Auxs. prat.
balanço rapazes boa apar, bom
ordenado. Av. Nilo Peçanha 151,
sl 1 004.
CONTADOR a subcontador, com
prítica CRC, pag. bcm. Av. Al-
mirante Barroso, 91, gr. 607.
DENIL adm. contador max. 42
anos. 600 centro. Aux. contab. —
250J3CO. Acessorlplanejamento —
Av. Rio Branco, 185, s| 923.

TELEFONISTAS (náo - m.sa). Pa-
ga-se salário e prêmios. Exiye-s»
educação. Ambição a desembaraço
- Praça Saens Pena, 33, s/ 302.

DACTILÔGRAFAS -
ÉSTENÓGRAFAS -
SECRETÁRIAS
DACTILÚGRAFAS - Admitem-sei
uma com prática de arquivo,
idade entre 20 e 33 enos e que
resida em Santa Teresa ou ime
diações, CrS 180 a 220, e duas
para o Centro, com bons conhec.
de inglês e máquina elétrica, CrS
300 a 350. Av. Rio Bronco, 106
e 108, sala 1 310.
DACTILOGRAFA - Precisamos
muita prática, na Av. Presidente
Vargas n. 509, 15.Q, sl I 501.

COZINHEIRA
vial variado — Ordenado de 90
mil. Pedenvse referencias. Rua
Raimundo Correia n. 75 — 101— Copac.

FATURISTA-NOTISTA - Com pré-
tica e referências, que resida no

__ bairro, naqa-se bem. Rua Neri Pi-
Proci-o-se 1ri-!í____5__3___

DENIL, adm. datilogrofas (os), es-
teno, port. e esteno bilíngüe —
350'60O. Aux. escrit. — Av. Rio
Branco, 185, s| 923. 
DACTILOGRAFAS (OS) cj prát.,
ginásio, boa ap. 200 mil. Dacti
ógrafa menor cj prát. Av. A!
niranle Barroso, 91-607.

CAPOTEIRO - Admitimos um
profissional. Apresentar-se à Rua
do Acre, 47, 13.° andar, grupo'307.

RECEPCIONISTAS — Precisamos
admitir 4 moços cj boa aparên-
cia p| grande firma no centro.
Salírio Inicial 150 000. Av. Pres.
Vargas, 529, 18.° andar.

DIVERSOS
CHEFE Depi. de cobrança — Ida-
de até 32 nnos. Grande expe-
riência em financiamento e in
vestimento. Av. Rio Branco 156
sais 1 314.
DENIL adm. aux. escrit., aux.
Dep. Pessoal, aux. estoque — 3
menores, môç.s e rapazes b.apar.
Av. Rio Branco, 185, s| 923.
DENIL adm. cobrador c] prát., pa-
gador c| conhec. serv.lbanc, As-
r-essor de planejamento - Av. Rio
Branco, 185, s| 923. 
DENIL adm. aux. administrativo,
nottsta, aux, pj serv. Int., ext. bl
apar. tricicli3ta cl prát. — Av. Rio
Brimeo, 185, sl 923. 
ENTREVISTADORA - Trabalho in
terno de escritório. Não precise
ter prática. Exige-se alguma da
tilografia, ap:.rência 100 por cen-
te, só 26.29 anos, solteira. Mi-
guel Couto', 23703 — í favor não
telefonar.
MOÇAS maiores e menores

 p.eci.aiTi-se. educadas e cj bca
FATURISTA CORRENTISTA qu.ÍPRECISA-SE d. d.ctllógrafa .xl.Jeparencia, sabendo ler e escre-
tenha prática, conhecimento ge-fmia c noção de ei corrente — >«r. Tratar à Rus da Quitanda,
rais de ascritório - Rua Conde!Apresontar-s. na Rua 7 de Se-130, 2.0 ondar, sala 209, dos 9
d. Bonfim, 246, >•!• 305. Ittmbro n. 90, dis 12 is 13 h em diante.

ENROLADOR - Pre.isas», exi-
gindo referências a prática com*
provada pela carteira profissio-nal, mínimo 5 anos. Dá-se pra-
ferència a quem tiver curso com-
pleto de SENAI eu ESCOLA TfC-
NICA — Procurar Sr. Eduardo
após 16 horas. Rua Uruguaiana,
55 - 8.° andar, sala 813,
FABRICA DE BOLSAS - Precisa,
se modelador cj experiência.
Aceitamos modelagem avulsa. —
Rua 24 de Maio, 266.

FÁBRICA DE MÓVEIS
Admite MEIO OFICIAL
DE MARCENEIRO c| prá-
tica de acabamento de
móveis, e APRENDIZES
DE FOLHEADOR c| prá
tica. Tratar na Rua Lô
bo Júnior, 1795 — Pe
nha Circular, acompa
nhado de documentos.
METALÚRGICOS competentes pa-
ra instalações comerciais. Preci-
sam-se. R. Irene, 61-65, D. Cs-
xias.
NIQUELADOR - Qu. t.nha «ra-
balhado com armações de bolsas
para senhoras — Preciso da dois
- Av. Salvador d. Si n. 1B7
PRECISA-SE do 1 funilelro, 1
torneiro, 2 fressderer/ 2 cficia;s
de plaina. Apresentôr-se na Av.
Rio Branco, 156, si 1 314.
PRENSADOR p1 borracha ê| pri
tica. - Ruo Delfim Carlos, 194.B
— Olaria.
TECEI XÒ com máquina de ma-
lha 7j9, oferece para trabalhar à
ne;_. Rua Dr. Garnier, 687, c'2.
Rcchs. Tel. 52-7780 - Sr. Lindol
pho.

OFERECE manícure a domicílio.
Mão 1000, pi 2 000. Telefene
25-1612. Chamar Gel.

ADMITE-SE mecanico com cartei
ra de motorista. Apresentar-se
na Rua Mariz • Barros, 663, às
9 horas.

PRECISA-SE de uma cabeleireira
na Av. Suburbana n. 9 329-B
PRECISA-SE de ajudante de ca.
be.eireiro que seja adiantada &
Avenida Ernâni Cardoso n. 125.
PRECISA-SE manicura competen
te, à Rua Jcão Rego, 36-A. Ca-
belcireiro Zilda. Olaria.
PRECISA-SE de uma cabeleireira

uma manlcura, R. Firmino Fra-
goso, 297-C, Madureira.
PRECISA-SE manlcuros. Rua Cas-
tro Alves, 133 - Méier.
PRECISA-SE de cabeleireirolo com-
petente. Pode apresentar-se se-
gunda das 9 às II. Rua Uru-
cjuaiana, 78, Loja.

DESENHISTAS
DESENHISTAS - Admitem-se 2
rapazes com prática comprovada
em desenhos de eletricidade; 2
de lay-out e 4 possuindo real-
mente bom traço e boa letra.
Exige-se que todos tenham um
mínimo de 3 anos de experiên
cia. Inscrições na Av. Rio Bran
co, 106-108, sala 1 310.

PINTOR de automóveis - Pre-
cisam-se de meio oficiais — Rua
Guarl, 55 — Freguesia — Jaca
repaguá
PINTOR e meio oficial do outu-
móveis. Salário compen.adcr —
Exige-se grande capacidade com-
provada. Apresentar-se na Rua
Almirante Ari Parreiras, 355
Rocha. ^^_„___

DIVERSOS
ÀGENCIADORES - Precisamos de
elementos altamente capacitado:
para negócio inédito. Alta comis-
são e prêmios. Rua Sacadura Ca-
bral n.° 81, sala 903, segundo-
feira pela manhã, Sr. Ronaldo.
ADMITE-SE mestre que tenha
bastante conhecimento de maqui-
nário a vácuo e prática de dire-
ção para mestrar uma olaria numa
fazenda em Itatiaia. Informações
na Rua Dem Gerardo, 46, 10,'
pavimento

RAPAZ maior, desembaraçado —
Vendas de fácil aceitação, a pra-
zo. Temos instrutor. Ordenado.
Cr$ 80 000 fixo mais comissão.

VIDRACEIRO com prática em co
locação de vidres em obras. Rua
Sidfinio Pais n.o 38-B.

Oatilé
Firma Industrial necessita,

para o cargo acima, de pessoa

com . máxima experiência. O»

interessados deverão apreserif

tar-se na Av. Brasil, 14 936.

Parada de lucas, munidos da

seus documentos.

Auxiliar de
almoxarife

Firma Industrial necessita

para o cargo acima de pessoa
com conhecimento de confec-

ç.o de diárias, lançamentos em

fichas de Kcrdex etc. Os in-

teressados deverão apresentar-

se na Av. Brasil, 14 936 — Pa-
rada de Lucas, munidos de

:eus documentos.

Auxiliar de
Çonfáhüidade
E CAIXA CONTÁBIL.

Precisa-se de dois Aux. de

Contabilidade com prática ml-

nima de dois anos comprova-
da em carteira, sendo um pa-
ra serviços gerais (bater caixa,

emitir cheques, fazer concilia-

ções bancárias, bater faturas,
etc. e que seia bom datllo*

grafo) e um (que pode ser

uma moça) com prática de es-

criluração de contas corren-
tes, razão, conciliação banca-
ria, c serviços gerais, c que
seia boa datilografa. Caixa
Contábil com prática compro-
vada em carteira profissional
c referências. Comparecer em

Maneia SJA. Av. Rio Bran-
co, 311, 5.» s| 501-8 (das 14
às IB hs).

Desenhista
montador ;

Editora precisa, para admis-

são imediata, de Desenhi.ta
Montador, com bastante práti-
ca. Tratar à Rua Sorocaba, ft.
696 — Botafogo.

Engenheiro ind.
mecânico

Com experiência de indúf
Iria mecânica • chefia. Dese-

ia trabalhar em indústria lo-
cal. Eng. José. Tel.: 25-5435.

FABRICA bolsas, prccisam-se 2
oficiais com multa prática arti-
go fino e uma costureira em
idênticas condições. Salários a
combinar. Semana 5 dias. Rua
Presidente Borroso, 96
INDUSTRIA de Móveis de fino
acabamento, ccm sede na Gua-
nabara, precisa de Marcador —
Riscodcr; para exercer funções
de Encarregedo Geral de sua fá-
brica, necessitando ter o candi-
dato grande e comprovada ex-
periencia profissional no ramo
de marcenaria. Idade limite: 30
a 50 anos. ' Paga-se bem. Sigilo
absoluto. Tratar na Rua Paulo
Barreto, 32 - Botafogo, a par-
tir de 2a.-felra, no horário de
15 às 19 horas. ;
MOCINHA p. os serviços de 1
adulto e uma criança q. durrm
no emprego — 30 000 podendo
estudar — Princesa Isabel n.
386 - c| 12 - ap. 201.
MOÇAS para balcão dc café
expresso corr, boa pratica na R
da Alfândega n_53_.
MOÇAS E SENHORAS. p| cine
ma, teatro e W. Nno precisa pra
tica, damos orientação artística

Não aceitamos menor. Av. 13 de
DESENHISTA DE . ARt_UITET_RA|Maio, 47. sala 1 20. Edf. llú
— Precisa-se com prática, para
Cia. Construtora. Cartas pnra por-
taria déste Jornal sob
321 845.

MENOR — Precisa-se ccm práti
ca de botequim. Tratar hoje. R
Frei Caneca, 424.

ENFERMEIRAS -
LABORATORISTAS
ENFERMEIRA - Oferece seus ser
viços. Tel.: 42-3959.
MOÇA ccm curso ginasial ou cul-
tura equivalente, inteligente e
ferie para o prvparo d» material
em Banco de Sangue. Tratar diá-
riamente pela manhã. R. S. Fran-
cisco Xavier, 1S8.
PRECISA-SE de um pratico de
farmácia c, idade aeima de 50
anos — Farmácia Adail — Estra-
da V. Carvalho, 486-A.

GARÇONS
BAR precisa de urna mora c|
prática de salgadlnho e copa, çj
documentação em dia. Tratar no
local. Ruo do Catete. n. 221.
COZINHEIRA - Preciso paro pen

, são — Rua Frei Caneca, 62, so-
brado.

OFERECE-SE uma senhora desem-
baraçada, ativa, boa aparência p
tomar conta de Boutique ot
Aux. de Compras c| muita prati-

de Modas. Tel. 52-9643 -
Bernadet.
MENOR — Precisa-se de um en-
Ire 15 • 17 anos, para serviço
externo. Paga-se bem. Favor
tratar pelo tel. 52-9447.
MÔÇA — Precisa-so, com boa
instrução, preferência que tenha
prática em estúdio fotográfico
Tratar na Av. Copacabana, 583
— 1 211. Feto Leonardo.
MASSAGISTA em íua própria
cvisa — Preços módicos senhoi
oferece seus serviços Te!. ..
58-2830.
MOÇA — Precisa-se para serviçi
de caixa — Exige-se boa letra
apresentação na Rua Hipolito da
Costa n. 37 - Vila Isabel

Auxiliar de
escritório

Precisa-se com prática em
C|Correntes, e serviços gerais
de escritório. Exigem-se refe.
rências. Rua Senador Dantas,
80-B.

Agente
publicitário

Precisa-se de 2 contatos com
bons conhecimentos para com'

pletar o quadro do departa-
mento de publicidade. Enlre-
vistas somente segunda-feira
das 9 às 11,30 horas à Av.
Pres. Vargas, 542 s| 1912.

Balconista
arameferro

Precisa-so com prática. Se

mana de 5 dias. Rua do Lavra-
dio, 20.

Chefe de
fotelito

Editora precisa para chefia
da seção da Fotolito, de pes-
soa com bastante prática.
Paga-se bem. Tratar à Rua So-
rocaba, 696 — Botafogo.

Dactilógrafa
Precisa-se de uma moça

maior de boa aparência, dacti-

lógrafa, coni redação própria
prática de escritório para firma
do Rrepresentações, semana d»

5 dios, ordenado a combinar.
Av. Venezuela, 27, conjunto

504, das 14 às 17.

Encarregado ¦

geral
SlA Fundações e Estrtuura

FE, precisa p| estruturas do
concreto. R. Conde de Bae-

pendi, 4, grupo 22, apresen-
tar-se depois de 17 horas. '

Estados Unidos:
Empreg. caseiros p| moça.

e casais. Idade mínima p| mo-

ças: 21, Homens: 26. P| en-
Irevlsta no Rio, escrever: —

Ag.ncia Col.bor, R. Guaiana-
zes 50 — Sl 110. São Paulo.

(P

Fotéqrafo ^
offset

Editora precisa de elemen-
tos de gabarito com bastan-
te prática de Fotografia, Mon-
tagem e Retoque Offeset. —

Tratar à Rua Sorocaba, 696 —

Botafogo.

Lanterneiro
Precisa-se de dois e um

ajudante para trabalhar em
oficina de agência de auto-
móveis que tenham registra-
do na Carteira Profissional o
exercício da profissão. Apre-
sentar-se na Rua Voluntários
da Pátria, 323.

Copeira
Arrumadeira

- Precisa-se de copoiia-arru-
PADARIA — Precisa-se de um!matJeira, com referências. Rua
empregado com prática de inte-!.-. . __,._..,,._ j, r«**a OOO
rior e exterior - Av. Nossa Sra.íGenen!l R,bc,'ro da Cosla' 22i

da Ponho, 409. '- Tel. 37-3240. ,¦

Mecânico de
automóvel

Prcclsa-se de bons, de pre-
ferència com conhecimento
dos carros Simca. Apresentar-
se com carteira • profissional
na Rua Voluntárioi da Pátria,
323 — Botafogo.

Motorista
vendedor %

Com bastante prática. Estra-
da Velha da Pavuna, n.° 1148.

i
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/ ri-gpi AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
ADMITE UM AUXILIAR PARA SUA ADMINISTRAÇÃO

Exigimos
BOA DATILOGRAFIA

EXPERIÊNCIA ANTERIOR EM SERVIÇOS DE ESCRITÓRIOBOA APARÊNCIA
INSTRUÇÃO SECUNDARIA . . . .

O
recemos

SÁBADOS LIVRES
OTIMO AMBIENTE DE TRABALHO
RESTAURANTE
BOM SALÁRIO

/V..Í ~AOS INTERESSAD°S SOLICITAMOS MARCAREM ENTREVISTACOM O SR. EDSON, PELO TELEFONE 46-8000. hnikcv.;..a

Mecânico de
refrigeração

E LUSTRADOR
Preclsa-so para admissão

imediata. Tratar na Rua Ibia-
pina, 51, fds. — OLARIA.

O EMPREGOS

Mestre de obra
SJA Fundações e Estruturas

Fe, precisa p| estrutura .de
concreto. Tralar à R. Conde
de Baependi, 4, grupo 22 —
Apresentar-se depois de 17 ho-
ras.

CR$ 345.000 POR MÊS
- 17 VAGAS -

DISCOS IMPERIAL DO BRASIL SA., a maior Cia., no
gênero, da América do Sul, completa o seu quadro de ven-das e admite pessoas entre 18 e 35 anos, com boa apresen-taçao e primário completo.

_ Se você tem horas vagas durante a semana ou sábadose domingos livres, venha visitar-nos sem compromisso.
- NÃO EXIGIMOS EXPERIÊNCIA -

Tratar com o Sr. PAULO GENARO somente 2.a-feira, nohorário de 8 às 18 horas.

Motorista
particular

Precisa-se de um de boa
aparência. Tratar na Avenida
Beira-Mar, 262, 9.° andar, com
D. Eulália.

ASSESSOR DE PLANEJAMENTO
USINAS SANTA LUZIA S/A.

PRECISA: de assessor de Planejamento com profundos conhecimentos em planejamento de fabricação; compras, estoques; e controle de prazos. É indispensável que possua experiência anteriorna indústria e nesse setor.

Salário a combinar e de acordo com o gabarito do candidato.
Apresentar-se à Av. Pedro II, 329 - São Cristóvão - Depto. de Pessoal. (P

RUA EVARISTO DA VEIGA, 20 - LOJA
(P

Mestre de obras
Precisa-se com elevada com-

petência para direção de cons-
trução de vulto. Tratar na Rua
Evaristo dá Veiga, 55.

..¦ i

manutenção de autos
Grande organização de âmbito nacional com frota de caminhões

(Mercedes e Stayer) e carros de passeio (Volkswagen) procura elemento com
real eabarito para chefiar a sua oficina de reparos e manutenção.

Excelente oportunidade — Ordenado a combinar.
Solicitamos aos interessados enviarem cartas com "curriculum" e as

suas pretensões para a portaria deste Jornal sob o n.» P-79 359. Guardaremos
sigilo.

(P

Persianas
Columbia S.A.

Admite vendedores com ou
;_m experiência. Apresentar-

£._ à Av. Rio Branco, 257, ]3.°
ancl.-r, sala 1313, com Sr.
João Carlos.

iMfctá

Secretária
executiva

SALÁRIO EM ABERTO
Firma de Engenharia de Sm-

bito nacional com escritório
no Centro, necessita de secre-
lária executiva pnra sua dire-
toria, com experiência de ser-
viços gerais de escritório. Boo
estenodatilógrafa e redação
própria. Carta com Curiculum
Vitae, dados pessoais ,e pre-
tensões para o n. P—79 713
na portaria deste Jornal (P)

FATURISTA-SECRETÁRIA
A CIA. SANTO AMARO DE AUTOMÓVEIS admite, para lugar defuturo, com reais possibilidades de acesso.

EXIGE:
Bastante 

práticaInstrução secundária
Boa aparência
Idade até 30 anos

Precisa-se na Rua Dr. Rodri
_-.es de Santana, 68 — Sr
Abdias.

OFERECE:
Semana de 5 dias
Restaurante no local
Bom ambiente de trabalho
Ordenado compatível com a
função.

Os candidatos queiram se apresentar, munidos dos documentos aoDepto. de Pessoal, à Av. Oswaldo Cruz, 73/87 - Flamengo. (?

Torneiro

Agente vendedor
Grande organização ADMI-

TE vendedor com ou sem prá-
tica em vendas, comissões qué
proporcionam ganhos superio-
res a NCr$ 500,00. (VENDA
DIRIGIDA E ORIENTADA).

INDISPENSÁVEL:

Boa apresentação e de-
sembaraço no trato.

ENTREVISTAS:

Av. Rio Branco, 156 —
salas: 1803 - 1932 - e
2822.

HORÃR.O:

-De 8 às 11 hs. e de 15
às 18 hs.

(EDIFÍCIO AVENIDA
CENTRAL)

(P

• \í.tf--^ly Jt» E c_¦•«_.-.. .-'¦¦ ¦-v^y%^t__~.

Ajuda de custo
NCr$ 5,00 diários

Oferecemos ajuda diária e comissões, a mô-
ças e rapazes para Relações Públicas Direciona-
das. Possibilidades de ganho superiores a Cr$
1 000 000.. Entrevistas das 9b às 12h. - Ave-
nida Erasmo Braga, 277, 5.° and., grs. 508/509.

(P

L_~&^ SECRETARIA
ADMITE PARA EXPEDIENTE INTEGRAL SECRETÁRIA COM REDAÇÃOPRÓPRIA, NOS IDIOMAS PORTUGUÊS/INGLÊS

Exigimos:
ÓTIMA DATILOGRAFIA
BOA APARÊNCIA
EXPERIÊNCIA ANTERIOR
BOA CULTURA

t_

Telefonista
para PBX

Precisa-se de uma com bas
tante experiência. Apresentar-
se è Rua Acre, 83, 6.° andar,
das 8,30 às 17,00 horas.

ESTALEIROS REUNIDOS OO BRASIL S.a"

Precisa para o seu Estaleiro, em Jacuacanga, Angra dos Reis, no Estado doRio de Janeiro, de profissionais nas seguintes categorias:

Inspetor de qualidade da produção mecânica
Ferramenteiros

Retificadores

para retifica Universal, com prática para afiar frezas,. eic.

Ajustadores mecânicos

amhi.ntEX!?e;Sekeí.ferÍênCÍa 
C0?P™5da H!! Carteira Profissional. - Bomambiente de trabalho, semana de 5 dias, férias de 30 dias, adicional de com-pensaçao de 35%, horas extras com 50% e 100% de adicional, a sistênda

blo custa ' 
Se9Ur0 ^ VÍd3 ^ 9rUp0' C°m a,°'ament0 e feições a

Araúio Mr£ aÍ^^ÍÍ 
aPr,fseníar-se munidos Ã documentos, à Rua

iTnnT 
AlegreV36 - 7' andar' a Par»r de segunda-feira, dia 6-3-67,das 9:00 horas em diante. ^ "

e
a
o

Merecemos:
«ÓTIMO AMBIENTE DE TRABALHO
© SÁBADOS LIVRES
« RESTAURANTE
• BOM NÍVEL SALARIAL

. AS INTERESSADAS SOLICITAMOS MARCAREM ENTREVISTACOM O SR. DAMACENO PELO TELEFONE 40-8000. (p

Aprilia S/A Ennio Torresan
PRECISA:

ENCARREGADO PARA SEÇÃO DE %
MONTAGEM

Gom conhecimento de aparelhos Elé
tricôs (Bobinas, Faróis etc.) Apresentar-se
na Rua São Gabriel, 168, C/ Sr. Roberto.

(P

Torneiro
Precisa-se meio pficial. Rua

Grão Pará, 23.

Desenhista vistoriador
A ETERNIT DO BRASIL procura Desenhista

Arquitetônico, para trabalhar em sua Seção de
Assistência Técnica, exigindo os seguintes requi-
sitos:

Prática de medição de serviço de construção.
Leitura de plantas de arquitetura.
Cálculo de áreas.
Instrução secundária.
Adaptabilidade a serviço interno (escritório)e externo (local de obra).
Ao candidato escolhido será assegurada re-muneração compensadora, em ótimo ambiente detrabalho, localizado no centro da Cidade, em re

gime de semana de 5 dias.
Os interessados deverão se apresentar naRua Beneditinos, 16 - 10." andar, das 8 às 11

|horas. Falar com Dr. Darcy. /p

Engenheiro Civil - Rio
Procura-se elemento ativo com bastante co-nhecimento junto a firmas Construtoras, para tra-balhar como Representante exclusivo na venda

de equipamentos (PATENTE ALEMÃ). - Comis-soes altamente compensadoras. Tratar à Av Se-nador Queirós, 101, 6.° andar, conj. 602 - Caixa
Postal n. 569 - Tels.: 37-9758 - 34-6049.

(P

VENDEDORES
COM GRANDE CAPACIDADE

p.n§ê|^È W^MMè W' 
PfeCÍS" Para Pr°du,0J "balizado,

OFERECEMOS
Ótima comissão
Produtos importados de u,o obrigatório sem similar nacional.Plantão na loia e indicação de clientes.
Vendas domiciliares a prazo "instantâneo" com Plano de Troca,Carteira registrada após o estágio de 30 dias

EXIGIMOS

Vendedores para
subúrbios

Oe aparelhos eletrodomésll-
cos. Precisam-se na Rua Figuei-
ra de Melo, 387-A — Sáo Cris-
tóvão — GB.

Contador
Com alguma prática, para trabalhar

em indústria metalúrgica.
Semana de 44V2 hs. - Sábados livres

Ordenado a combinar.
FAET - R. Barão de Petrópolis, 347- RIO COMPRIDO. (p

Capacidade comprovada em vendas
Ótima aparência e curse secundário.
Multo desembaraço - Idade até 38 anos

Documentos completos — Tempo integral.
Tfatar d" 9'°° " ,5<00 h°'"' "» Av. Rio Branco, 138, 13.o. com Sr. Pinto.

Vendedores
Firma de âmbito nacional

no ramo de roupas intimas
femininas, nefesslta de vende-
dores estagiários para futura
reorganização do teu quadro
de vendas. Apresentarem-se a
Rua do Rosário, 108 8.°, se-
gunda-feira, de 10 às 12 hs
c| documentos e fotografia.3x4

SEARS admite para o seu De-
pósito Central

Auxiliar de
Contabilidade

(MOÇA OU RAPAZ)

EXIGE: Curso Ginasial ou equi-
valente, boa datilografia.

Os candidatos deverão apresen-
tar-se à Rua Luís Câmara, 688 - Ra-
mos. /p

VENDEDORES
Revista técnica, especializada em assunto, contábeis e fiscais, dá oportunidade de. especalizaçao na corretagem de publicaçõe, obrigatória, por lei

MESMO SEM EXPERIÊNCIA ANTERIOR
Pede:
Idade acima dc vinte e cinco anos
Instrução secundária
Tempo Integral

Oferece:

Salário fixo e Comissões
Treinamento e Assistência
Registro em Carteira

Os Interessados devem dirigir-se, para entrevista e seleção i

conven
CONSELHEIROS TÉCNICOS DE VENÇAS

Av. Rio Branco, 181 - Grupo 1 504
das 9 ès 11 e das 15 às 17 horas

Vigilantes
Se V. é reservista, forte, de

mais de 1,70 m de alt., tetn
documentos, lê e escreve cor-
retamente e quer ser guarda,
escreva, de próprio punho, pa-
ra_ o n. 88 724, na portaria
deste Jornal, dando endereço
e telefone.

Chefe de Contabilidade
Indústria de âmbito nacional em fase

de expansão necessita de elemento de alto
gabarito para assumir a função acima.

Exige-se experiência mínima de cinco
anos, capacidade de liderança, idade até
35 anos.

Dá-se preferência a economista.
Cartas para a portaria deste Jornal,

sob o n.° 335 260, Sr. Rolf, anexado cur-
riculum vitae, pretensões e fotos 3x4.

Gerente - Filial
Casa Farmacêutica internacional neces-

sita de Gerente para sua Filial do Rio de
Janeiro. Exige experiência no ramo e no
cargo. Idade 30 a 45 anos. Guarda-se sigi-
Io. Propostas para a portaria deste Jornal,
sob o n.° 159 448, acompanhada de cur-
riculum vitae.

Modelo

Vendedores
ZONA RURAL
CR$ 500 000

Companhia nacional de .promoções e ven-das de Títulos sociais dispõe de 15 vagas a pes-soas devidamente credenciadas.
Ordenado fixo c/ produção e altas comissõesPossibilidades superior a Cr$.500 000 (mesmo)Exigimos além. de boas referências, idade en-tre 21 a 40 anos.

Entrevistas — Segunda-feira, dia 6, das 9hàs lóh. Sr. Jucá. - Rua Artur Rios n.° 1 400Campo Grande, GB. Trazer anúncio.

Vendedores bico
Precisa-se vários bem rela-

cionados no ramo de condi-
mentos, ótimas comissões o
prêmios diversas zonas.

EPA — O máximo em con-
dimento — Av. Nelson Car-
doso, 995 em frente ao Cinei __..,..,
Taquara - Jacarepaguá. jÇAO PARA O CARGO.,

Cia. Autocarrocerias Cermava
precisa de:

Auxiliar Depto. Pessoal
Com conhecimentos de Ficha de Registro

e Anotações em Carteira, e mínimo de anos de
prática.

Paga-se bem. Sábados livres. Apresenta-rem-se à R. Cel. Almeida, 163.
PIEDADE, próximo ao n. 7 839 da Av. Su-burbana.
SÓ SE APRESENTAR QUEM TENHA CONDI-

(P

MANEQUIM 42 A 48
Fábrica de roupas para senhoras precisa de

moças para expediente integral.
Exigimos:

Boa aparência
Oferecemos:

Ótimo ambiente de trabalho
Refeitój-io no local
Assistência médica hospitalar.
Seguro de vida gratuito.

Apresentar-se com documentos à Av
Júnior, 1 672 - Penha Circular.

•

Vendedores (as)
Indústria em expansão precisa de vendedo-

res(as) experimentados, para venda de-aparelhos
eletrônicos de enorme aceitação, para escritórios,consultórios, lojas, fábricas, repartições, etc. Ga-nhos acima de Cr$ 1.500.000 mensais. Idade aci-
SflSJÍS l5.anps- Tratar na Av- Ri0 Branc°. 156, gr.2 807. Ed. Av. Central. . 9

Lôbo

SAUERS.A.
Indústrias mecânicas

Oferece oportunidade a.

RETIFICADORES - FRESADORES
- TORNEIROS -

(SEMANA DE 5 DIAS)

Rua Figueira de Melo, 313

Vendedores
Firma Paulista, admite elementos de boaapresentação e capacidade para distribuição de

produtos com exclusividade e aceitação garan-
Lugar de grande futuro e excepcional opor-tunidade. r

. ,l ARua Y'SConde de ,nhaúma' 58, s/ 1 006, das14h às 17h. /p

Vendedor - Guanabara
Indústria de perfumadas está necessi-

tando admitir vendedores pracistas para
preenchimento imediato. Oferecemos 5%
de comissão. Exigimos fiança e experién-
cia no ramo. Idade máxima 35 anos.

Apresentar-se com carteira à Rua Me-
na Barreto, 151 - Sr. Gonçalves.

*lrP
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O EMPREGOSfff^— / 2.8 Cad., CLASSIFICADOS, Jornal do Brasil, domingo, J, _ 2.n-feira, í-3-67 — 1 J

AGORA GRÁTIS!
A partir do dia 1.° de

março não cobramos
taxa para encaminhar

a emprego.

CENTRO fim
Av. Pres. Vargas, 529

'18.° 
andar

Tel. 43-8024

^_J_JMPREGOS. PARA VOCèJ-.^

CENTRO
RAPAZES

5 Engenheiros Industriais 700/800
Exímios Dactilógrafos 250/300

4 Auxs. de Contabilidade 200/250
Operadores Máquina National 3000 200/250

2 Auxs. Depto. Pessoal '. 2C0 
/ 250

2 Auxs. Escritório 150/180
Arquivistas 100 / 120

MOÇAS
Secretárias Esteno Bilingüe 550 / 600
Esteno Dactilógrafas Bilingüe 450/500
Esteno Dactilógrafas Português 350/400
Secretárias 300 / 400
Recepcionistas Dactilógrafas 200/250
Auxiliares de Contabilidade 200/250
Balconistas 100/120

COPACABANA
4 Moças p/ cobrança 200/250 Auxs. de Escritório 1 BO / 200
4 Dactilógrafas Arquivistas 180/200 Rapazes para Papelaria 150/170
3 Recepcionistas Dactilógrafas 150/200 Porleiro 1)0/130

Copistas em Inglês 250 . 000 Esteno Inglês 400 . 000
CATETE

6 Auxs. de Escritório 180/200 2 Auxs. Escritório 150/170
6 Dactilógrafas 130/180 5 Arquivistas 140-J-coin

Faturislas 130/170 5 Balconistas p/ ótica .1 prática UO-fcom
10 Vendedoras 100+cóm ' 4 Técnicos de Contabilidade 350 / 4C0

TIJUCA
2 Recepcionistas Dactilógrafas  200/250
ó Dactilógrafas  150/180

10 Vendedoras p/Casa de Modas  1004-còm

4 Auxs. Escritório  130 / 150
ó Balconislas para papelaria  140/150
3 Almoxarifes  180 / 2C0

MÉIER
2 Auxs. Escritório  1.80/200 1 Aux. Externo  100.000

Dactilógrafas  180/SOO 1 Vigia e Jardineiro  130.000
Recepcionistas  120.000 2 Dactilógrafos  150.000

MADUREIRA
Auxs. Escrilório  200.000 4 Auxs. Escritório  200.000
Dactilógrafas  180.000 2 Dactilógrafos  180.000

NOVA IGUAÇU
4 Auxs. Principiantes 3/ Esc ". ... 100 . 000
2 Dacfilógrafos  110.000

NITERÓI
2 Dactilógrafas  150.000. 2 Auxs
2 Recepcionistas  130.000 1 Auxs,

3 Auxs. Principiantes p/ Escritório no.ooo

de Escritório  150 .
de Contabilidade  180.

000
000

SECRETARIADO

A profissão da mulher modernal

Destinado a moças com ginasial •
vocação profissional. Esteno, Da-

tilografia, Correspondência, Inglês

e Contabilidade. Inicial: 400/500

mil cruzeiros.

CORRESPONDÊNCIA

Em apenas 3 meses você estará

habilitado a perceber salário entre

250/300 mil, com grandes possi-
bilidades de acesso a outros car-

gos.

AUX. CONTABILIDADE

Curso destinado a técnicos recém-

formados que deseiam adquirir

prática em documentos autênlicos.

Inicial: 250/300.

^^wÍÍNS^^^.M?^St^

ESTENOGRAFIA

Intensivo de 2 a 4 meses. Meto-

do Marti-Compacto — Ao concluir

o curso você estará colocada em

emprego de 300/400 mil cruzeiros

mensois.

RECEPCIONISTA

Somente para moças de bom gôs-

to. Colocação imediata em Bancos,

Feiras e Cias. de Turismo e Avia-

ção. Aulas individuais de etiqueta

c/ professora de alto nível social.

AUX. ESCRITÓRIO

Curso de 2/4 meses p/ moças e

rapazes. Inicial: 130/150.'

DATILOGRAFIA

Novas máquinas Olivetti, Reming-

ton 21 e IBM. Curso rápido c as-

segurado por método moderno.

Treinamento individual.

PORT./MATEMÁTICA

Preparamos candidatos para con*

cursos públicos, registrando os

mais altos índices de aprovação.

Art. 91 a Ginásio. Duração 2/4

meses.

INGLÊS

Médio e Comercial. Pequenas tur-

mas com aulas de conversação,

2/4 meses. *

Estude como se já estives-
se trabalhando. Deixe qua
uma escola de larga expe-
riência na colocação de em-
pregados prepare você pa-
ra começar vencendo. Os
cursos TÉD obedecerrl a
orientação moderna que
acompanha a evolução nos
métodos de ensino. Tão lo-

go conclua seu curso, nós
encaminharemos você aos
melhores empregos. E lem-
bre-se: Em cada 5 firmas
da Guanabara, 3 preferem
os candidatos treinados a
selecionados pelos CURSOS
TÉD.

CURSOS COMPACTOS DE ENSINO DIRIGIDO - AULAS DIARIAMENTE DAS
NOVAS TURMAS COM INICIO AMANHÃ!

0 ÀS 21 HORAS

COPACABANA*
Avi Copacabana,- 690
" ' 6." andar 

"•¦

Tel. 36-6728

CATETE
Rua do'Catele. 216

sobreloja
Tel. 23-4376

TIJUCA
Rua Conde de Bomfim,

375 sobreloja
Tel. 34-0489

MEIER
Rua Dias da Cruz.

185 sala 223
Tel. 49-5068

;^$ApyRE!R£;v
fíuâVKjlâriV: Freflas,>'42

v ' sobreloja,"'.
Tel.' 90-1750- 

'z

T ^NITERÓI 4>*
"Av Barão do

1-- -Amazonas, 528
sobreloja - Tel. 2-7861

'NOVAIQUACU

Av;/Nilo Peçanhá";.' 185
sobreloja

Tel. 29-09

%m

SADO DO SETOR
E MÉTODOS

ASSISTENTE-GERENTE

Indústria de grande porte, oferece oportunidade a um elemento altamente qualificado, de instrução superior, de preferência
formado em engenharia, para exercer a função acima. São requisitos imprescindíveis: acentuado tirocínio e comprovada capacidade
em problemas técnicos intimamente ligados ao setor de sistemas e métodos, no setor industrial.
OBSERVAÇÕES:

a) .Detalhes quanto à natureza da função a ser exercida, serão prestados por ocasião das entrevistas;

b) O salário, pela relevância do cargo, será posteriormente estabelecido e corresponderá ao teor das exigências e qualifica-
ções do elemento selecionado;

c) São oferecidas reais possibilidades de desenvolvimento para nível de esfera superior.

Os interessados, munidos de seu "Curriculum Vitae", deverão dirigir-se à Av. PRESIDENTE WILSON, n.° 165 — 2.° andar, no
horário das 14 às 18 horas, no transcorrer de toda a próxima semana.
EXCEPCIONALMENTE, entrevistas serão ainda realizadas à noite, segunda e terça-feira próximas, dias 6 e 7, respectivamente, no
horário das 19 às 21,30' horas.

(Correspondência ainda poderá ser enviada para o endereço acima) (P

»^p**n_»m_____________i»*—_ _I
PARA GRANDE

I ' i

execucives solicita

INDUSTRIA METALÚRGICA EM FRANCA EXPANSÃO
PROJETISTA DE PRODUTOS.
DESENHISTAS PROJETISTAS.
CONTROLADOR DE INVENTÁRIOS - responsável
pela manutenção de níveis eficientes de materiais.
GERENTE DE COMPRAS E DE IMPORTAÇÃO.
PROJETISTAS DE FERRAMENTAS.

ENGENHEIRO — Mecânico ou Industrial para .im-
plantação de projetos de fabricação.
ENGENHEIRO - Especialista em "Layout" e mo-
vimentação de materiais.
TÉCNICOS em Métodos e Processos com experi-
ência em fábrica moderna.

— Será mantido absoluto sigilo do "Curriculum Vitae" enviado
Os candidatos serão atendidos em:

# execucives
RIO - LIMITADA

CONSULTORES EM SELEÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO £ EXECUTIVO

Av. Almirante Barroso, 90 - cgnjunlo 1.117

í

. AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
SEGUROS

GEIGY DO BRASIL S/A. está admitindo para o seu quadro de
funcionários, rapaz ou moça com conhecimento de serviços de seguros.

Necessário curso secundário" completo, redação própria, experien
cia já exercida em Empresa de Seguros, especificamente em ramo de In-
cêndío. Responsabilidade Civil, Acidentes do Trabalho, Automóveis, Rou-
bo e outros.

Salário compensador, com reajustamentos periódicos em excelente
ambiente de trabalho.

Favor, comparecer à Avenida Almirante Barroso, 91 — 8.° andar,
sala 820 - SERVIÇO DE SELEÇÃO. (P

J|
PREVISÕES FINANCEIRAS

ESTATÍSTICA - CONTABILIDADE
Precisamos de elementos responsáveis, reunindo conhecimen-

to e vivência dos assuntos acima, disposição para o trabalho e von-
tade de progredir por seu próprio esforço. Damos preferência aos
formados em Contabilidade. Semana de 5 dias, bom ambiente de
trabalho e salário de acordo com as aptidões apresentadas. Carta
com Curriculum Vitae detalhado e pretensões para a portaria dêste
Jornal, sob o n.° P-79 688. (p

Organização de âmbito internacional no ramo de aparelhos eletrô-
médicos oferece ótima oportunidade.

EXIGIMOS QUE VOCÊ SEJA:
Desembaraçado
Dinâmico
Experiente em vendas e bem relacionado junto às repartições
públicas.

Para ocupar o cargo de assistente-ge rente no setor comercial.
Cartas para o n.° P-85 020, na portaria dêste Jornal, dando "Curri-

culum Vitae", idade e pretensões. (P

CHEFE DE ESCRITÓRIO
Importante Indústria procura elemento ativo para chefia dé seu escritório de

venda em BELO HORIZONTE.

REQUISITO:
Idade de 28 a 35 anos.
Instrução mínima ginasial.
Conhecimento de legislação trabalhista e fiscal, conhecimento de contabilidade,

experiência em serviço de escritório.

OFERECE: 
'

Bom salário, possibilidade de progresso, assistência médica e social.
Bom ambiente de trabalho. +

Os interessados deverão enviar cartas com "Curriculum Vitae" e pretensões ps-
ra a portaria dêste Jornal sob o n.° P-79 692„ (P

^fC'.^

3**'UZAC**
REÍIFICADOR

Trabalho noturno
ENTREVISTADORES (AS)

CR$ 600 MIL - GARANTIDO

Auxiliar de Escritório
Squibb Indústria Química S/A

Procura para seu quadro de funcionários: AUXILIARES DE
ESCRITÓRIO com prática de extrações de Notas Fiscais. Nfvel de
cultura ginasial ou equivalente. Idade máxima de 28 anos'.

Os candidatos deverão apresentar-se a partir de 2.°-feira, na
parte da manhã entre 8 e 10 horas, na Av. General Justo, 275 -
Bloco B. Gr. 201 (Aeroporto). FAVOR NÃO SE APRESENTAR QUEM
NÃO PREENCHER OS REQUISITOS DO ANÚNCIO. (P

Esta é a oportunidade para aumentar seus
rendimentos, trabalhando 3 horas por noite das 18
às 21 h, sem prejuízo de outras funções. Indica-
ções de clientes certos. Cobertura com ampla
campanha publicitária. Admissão e ganhos ime-
diatos. Possibilidades de carreira. Necessários:
jBoa cultura e apresentação. Apresentar-se com
'documentos, 2.a-feira, das 9h às 13h. Dept.° de"Seleção". Av. Rio Branco, 156, sala 2 406
Ed. Av. Central.

Vendedores
de perfumaria

Tradicional firma americana está admitin-
do vendedores viajantes com experiência compro-
vada np ramo. Apresentarem-se, com Cart. Pro-
fissionai e Certif. Militar, à Rua Sinimbu, 407 —
S. Cristóvão, das 9h às llh. (P

Auxiliar de
escritório

RAPAZ
Conhecendo rotina de De

pio. de Pessoal, boa datilo-
grafia, idade dc 20 a 30 anos
— Apresentar-se à R. Teófi-
lo Otoni, 15 — Sala 1013.

Pintor de
automóveis

Precise-se de bons pintores
para trabalhar em oficina de
agência de automóveis que
tenham registrado na Cariei-
ra Profissional o exercício da
profissão. Apresentar-se na
Rua Voluntários da Pátria, n.
323.

Vendedores (as)
Estamos admitindo em

nosso quadro de Vendedores
(as), com ou sem prática em
vendas. Excelentes comissões.
"Venha trabalhar conosco e
ganhe acima de Cr$ 500 000"
Av. Presidente Vargas, 1 146
- li.» s| 1 109.

(P

A Cia. de Cigarros Souza Cruz está oferecendo ótima oportunidade
a bons profissionais de Retifica para trabalharem na tua Oficina Geral.

EXIGÊNCIAS
a) De preferência com curso profissional
b) Prática anterior 3 anos no mínimo
c) Primário completo

VANTAGENS
a) Bons salários
b) Oportunidade de Progresso *
c) Assistência Médico-Social Gratuita
d) Refeitório no local
e) Atividades recreativas

Os candidatos serão atendidos a partir de segunda-feira, dia 6-3-67, à Rua Conde de
Bonfim, n.° 1 181, Tijuca, no horário de 7:00 às 16:00 horas. SETOR DE SELEÇÃO.

REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS
(RELAÇÕES PÚBLICAS) .

Oferecemos amplo escritório, montado, localizado no centro de
São Paulo com equipe de alto gabarito, para contatos com firmas co-
merciais e industriais e Relações Públicas no Estado de São Paulo.
Aceitamos representações de empresas médias ou grandes e que
tenham sólida conceituação na praça. Para maiores detalhes, escrever
para Rua Major Sertorio, 422 — 1.° andar em São Paulo. — GERVIC
REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. > (P

VENDEDORES
GUANABARA E ESTADO DO RIO

Para importante indústria de tecidos e artefatos

EXIGIMOS:
Experiência no ramo
Boa aparência pessoal
Idade entre 25 e 40 anos
Tempo integral
Condução própria.
Os candidatos deverão apresentar-se dia 6, das 14 às 16 horas,. Rua do Lavradio, 74

andar.

OFERECEMOS:
Salário fixo
Comissão sobre produção
Zonas fechadas
Excelente ambiente de trabalho

*x%^^^r^r^^^^rr,>!íq^^m^mM
ifê&taSCiff&ft: tV^-^m^zyãm^rK-. ?,--.-«= - - .... mmmr wmyS --»"-¦ - • -~ ,s ¦ -¦ >. - yr ,-, m'm&??sms*®*



12 — '¦" Cad., CLASSIFICADOS, Jornal do Brasil, domingo, 5, e 2.°-feira, í-3-67
O EMPREGOS

sar

' Oferece-se boa oportunidade a elementos jo
vens, com conhecimentos contábeis, de preferen-
cia cursando o último ano de Contabilidade. Ofe-
recemos salário adequado. Oportunidade de pro-
gresso, semana de 5 dias e ótimo ambiente de
trabalho em instalações com ar condicionado.
Procurar Seção do Pessoal, à Avenida Erasmo
Braga, 227-B - Castelo. (P

ADMITIMOS

res
Rapazes com Curso Técnico de Contabilidade

com conhecimento e prática da matéria.

Recepcionista
Para trabalhar junto à Diretoria moça de boa

aparência e com prática.
Apresentar-se depois das 9 horas à

RUA ARAÚJO PORTO ALEGRE, 70, 3.° andar,
salas 301 a 309.

Auxiliar de escritório e vendas
Serviço externo — Seção de Governo

Firma sediada em São Paulo com.Filial no
Rio precisa de pessoa com prática, até 35 anos.
Ótimo salário. Sábado livre. Necessitamos refe-
rências. Escrever para a portaria deste Jornal
sob o n. 347 194.

Aposentado
Claro que.você é útil à sociedade e pode

trabalhar e ter boa remuneração. Venha conver-
sar conosco segunda-feira, às 9 horas da manhã.
Procurar Sr. Harry e José Carlos. Av. Rio Branco
n.° 121, 20.° andar, Grupo 2 003.

Auxiliar de
Contabilidade

Cia. de Papéis F. Johnsson
necessita de moça técnica em
contabilidade ou estudante pa-
ra a função acima. Otimo am-
biente de trabalho, semana de
5 dias e amplas possibilidades
de rápidas promoções. Apre-
sentar-se na Rua Moncorvo Fi-
lho, 4Q, sobrado.

Auxiliar de
escritório

Precisa-se, menor, com cur-
so ginasial completo, bom da-i
titógrafo, para Departamento
de Vendas. — Traiar somente |
terça-feira à 1arde, na Rua Fi-
gueira dc Melo, 358-A, sala 7.
com o Sr. Osiris Campos.

ENCARREGADO DE OFICINA
MECÂNICA DE VEÍCULOS

Grande Empresa de Refrigerantes com frota a Gasolina
ADMITE: com experiência anterior comprovada.
OFERECE: Salário compensador e bom ambiente de trabalho. —

Gyarda-se absoluto sigilo.
Cartas para a portaria deste Jornal, sob o número P-79 749. (P

IARES DE ESCRITÓRIO
Grande organização, operando em todo o território nacional,

e em franca expansão está admitindo auxiliares para o devido pre-enchimento do seu quadro.
São requisitos necessários:

Boa aparência — Datilografia — Desembaraço — Conhecimen-
tos de serviços de escritório.

Enviarem cartas com "curriculum" e pretensões para a por-taria deste Jornal sob o n.° P-79 361. Manteremos sigilo. (P

Agenciadoras
O Departamento de Assina-

turas do figurino Burda está
precisando de agenciadoras: —
Necessário boa apresentação,,
curso ginasial ou primário com-
pleto, facilidade de expressão.
Possibilidades mínimas Cr$ ..
400 000 mensais. — Trazer do-
cumentos de identidade. — Av.
Erasmo Braga, 277, s| 203 às
segundas c terças-feiras.

Auxiliar de
escritório

Com prática de serviço, es-
crevendo bem a máquina pro-
cura-se — LIVRARIA KOSMOS
EDITORA, Rua do Rosário, 137
— Apresentar 8 às 12 horas.

Auxiliar de
escritório
(ARAMEFERRO)

Precisa-se, bom datilografo,
com noções de corresponden-
cia. Rua do Lavradio, 20.

OTIMO PADRÃO DE GANHOS
Firma internacional ampliando seu quadro de representantes, deseja

entrevistar candidatos de ambos os sexos, com idade de 25 a 45 anos.
Base cultural e ótima apresentação são exigidas.
Remuneração paga semanalmente. Ganhos acima de Cr$ 2 500 000,

por mês. Cursos completos de orientação e treinamento, garantindo seu
sucesso em vendas. Possibilidades de acesso a cargos de execução. Merca-
do sem concorrência.

Para entrevistas queiram por obséquio dirigir-se aos nossos escrito-
rios sitos à AV. PRESIDENTE VARGAS, 435 - 16.° andar, procurar o Geren-
te Sr. FERNANDO C. SMITH no horário das 9.00 às 11.00 e das 14.00 às
18.00 horas. (P

ENGENHEIRO PARA CONTROLE
DE QUALIDADE

A EMPRESA BRASILEIRA DE SOLDA ELÉTRICA S. A.- admite
ENGENHEIRO para controle de qualidade, ligado à fabricação. Fa-
vor apresentar-se à Av. Santa Cruz, 4.130, Santíssimo — GB, muni-
do de documentos, "curriculum vitae" e referências.

Exige-se experiência. Inútil apresentar-se sem as condições
exigidas. Entrevistas no local com o Sr. SARAIVA. (P

Estamos selecionando moças
aparência

Nãò exigimos horário integral. Excelente
oportunidade para você melhorar o seu padrão de
vida. Ótimas possibilidades de ganhos. (Altos
prêmios em dinheiro). Ambiente agradável e
completa assistência de vendas. — Rua Primeiro
de Março n. 9, 2." andar, procurar D. Neyde.

Auxiliar pessoal
CASA DA BORRACHA S/A. Admite

Auxiliar com abilidade em datilografia, fir-
meza em cálculo e prática de Departamen-
to Pessoal.

- Apresentar-se à Rua General Bruce,
331 — São Cristóvão.

Balconistas
"JOTA" Tecidos Decorativos, precisade dois, com prática de no mínimo dois

anos no ramo de tapeçaria. Tratar terça-
feira, das 20 às 22 horas, à R. Conde de
Bonfim, 240-A.

Boy
Admite-se, com prática na função.
Apresentar-se à Rua Bruno Seabra,

186 - Jacaré — (Transversal à Rua
Viúva Cláudio). (P

Auxiliar de
escritório

Prccisa-so do uma auxiliar
(moça) que possua boa cali
grafia e saiba escrever à má-
quina. Ordenado a combinar.
Sábados livres. Telefonar para
22-7136, marcando hora pa-
ra comparecer e submeter-se
a um Teste.

Almoxarife
F|ord Indústria do Vestuário

admite pessoa habilitada para
cargo. Exige-se curso gina-

sial completo o muita prática.
Apresentar-se à Rua das Ofi-
cinas, 193 — Engenho de Den-
tro. (P

Precisamos desenhista mecânico com
conhecimentos de esquadrias metálicas.
Av. Rio Branco, 37 - gr. 1 202. (P

Balconista
Precisa-se de 2 moços de boa

aparência, qu» forneçam refe-
rências. Trotar na Rua da Con-
celção, 50, l.o das 8 às 10 ho
ras. Não se atende por telefo-
nc.

Fábrica
DE ARTEFATOS DE BORRACHA

Precisa: 1 misturador, 1 ofi-
ciai de trofila, 1 oficial de lor-
neiro de borracha. Tratar na
Rua General José Cristino, 

'64
— SSo Cristóvão.

Chefe de manutenção
Procuramos pessoa habilitada e experimen-

tada em equipamento industrial. Idade entre 25
e 35 anos. Almoço na empresa, semana' de 5
dias, remuneração condizente. Pedimos referên-
cias. Tratar pela manhã com o Sr. Machado à Rua
das Oficinas, 188 - Engenho de Dentro.

^ySv

Contabilidade
mecanizada

Áudio Visual. Curso Completo
Cr$ 30 000

Exercícios práticos - Apostilas
RYALA

Av. 13 de Maio, 23. G. 1 640

Contabilidade
Agência de Propaganda precisa de auxilia-

res com prática. Tratar com Sr. Milton à Rua das
Palmeiras, )5 — Botafogo. (P

Precisa-se
De dobrador e impressor p]

máquina F-AAA, gráfica. Av.
Guilherme Maxwell, 234, Bon-
sucesso.

Cobradores'
Empresa de âmbito internacional admite pro-

fissionais competentes e com grande experiência.
Exige-se fiança.
Os candidatos deverão se apresentar à Av.

Rio Branco, 257 — 8.° andar, sala 805, com o
Sr. Edson, das 9,00 às 11,00 horas. (P

Leme Palace Hotel
PRECISA DE

* GARDE MANGER
-£ COZINHEIRO
Com experiência em Casas de 1.°

Categoria. Paga-se bem.
Tratar à R. Teófilo Otôni, 15 — sala

1013. (P

ecameo
Com conhecimentos gerais da profis-

são, para cargo de futuro em manutenção
de fábrica.

Escrever carta comunicando "curricu-
lum" e pretensões para a Caixa Postal 656
- ZC-00. (p

Desenhista

m ELETROMAR
^=T A INÓUSMIÀ •UÍ.TIICA ««ÂSHIII» S. A

ADMITE

Eletricista de manutenção

Desenhista mecânico

Retificador para ferramental

Apresentar-se com documenfos, na
ESTRADA VELHA DA PAVUNA, 105
(esq. Ay. Suburbana).-'Del Castilho.

Subcontador
Conceituada empresa oferece oportunida-

de a elemento realmente capacitado, com práti-
ca comprovada. Necessário conhecimentos atuali-
zados da Legislação Fiscal, dando-se preferência
aos residentes na Zona Norte. Cartas com deta-
lhes, inclusive pretensões para a portaria deste
Jornal, sob o n.° 159 521.

Serralheiro
Serralheria pesada. Semana

5 dias, Sr. Abelardo. Estrado
Velha da Pavuna, 1 403.

Vendedores
KEI S. A. admite para ma

terial dc iluminação (luminárias)
e lâmpadas, com conhecimen-
to do ramo. Apresenlar-se com
documentos à Rua Pedro Amé-
rico, 314, loia. Horário: 10 às
12 e 16 às 18 cl Sr. Catelli,

Vendedores
(bico)

Introduzidos no ramo de
plásticos. — Precisa-se, Avenida
Suburbana, 4630.

Vendedores
Plásticos (Utilidades, Emba-

lagens e Brinquedos). Firma
Representante do várias Indús-
irias necessita vendedores com
prática comprovada e inseri-
ção na CORE. Cartas para ésíe
Jornal, sob o n. 321 424.

Eletrotécnico
Indústria eletromecânica de âmbito interna-

cional necessita de um jovem eletrotécnico de
grau médio, com boas aptidões para desenho e
esquemas elétricos.

Salário de acordo com as qualificações. —
Semana de 5 dias. Procurar Dr. Ferri, Av. Pres.
Vargas, 482, conj. 2 005, de 9h às 12h e de
14h às 17h.

MOPEMA S.A.
Admite:

1 ajustador mecânico com muita prática de ban-
cada e plaina mecânica.

1 torneiro mecânico de manutenção.
Paga-se bem. Sábado livre. Tratar na Av.

dos Democráticos, 803, Bonsucesso. (P

REPRESENTANTE -RIO DE JANEIK
Bobinas para máquinas de somar; Grande Indústria em fase de

expansão deseja nomear um representante para o Rio de Janeiro, exige
que os candidatos sejam legalmente registrados e que tenham boas rela-
ções junto às repartições públicas, bancos e comércio atacadista. Cartas
para 

"SANTEPEL ARTEFATOS DE PAPEL LTDA." - Caixa Postal 14.707 -
Penha — São Paulo. (p

RIGERÁCÂO
LAVAR

SEARS está admitindo

MECÂNICOS DE REF
E MÁQUINA DE

para serviços externos (Motorista) e internos.
EXIGE-SE: Curso primário, boa apresentação

e vontade de progredir.
OFERECE: Bom ambiente de trabalho, posição

de futuro e salário condizente com o serviço.
Apresentar-se à Rua Luís Câmara 688 - Ra-

mos. (P

Vendedores domiciliares
A Singer Sewing Machine Company — Fi-

lial-Ramos — Rua Uranos, 1 105-A precisa de
Vendedores com experiência anterior. Oferece
ótimas condições.

Ferramenteiro
Ajustador - Torneiro

Precisamos um de cada. Capaz e idô-
neo. Apresentar-se com documentos à Pra-
ça Vinte e Quatro de Outubro, 21 — Inhaú-
ma.

Vendedor
de alto gabarito

Indústria em expansão admite ven-
dedores bem relacionados na constru-
ção civil. Ajuda de custo c/ ótimas
comissões. Apresentar-se das 9 às 1,1,
hs. na Quartzolit S/A., Av. Rio Branco,
156 - Sala 1.134 C/ Dna. Tereza. (P

iísiyy\
\<íiy^i_/7_T/

Tamoyo Investimentos S. Â.
Avenida Rio Branco, 156 - 30.° - grupo 3 008

A organização que no gênero é a que mais cresce no
País, está formando uma equipe de senhoras e senhoritas, para
a rendosa e interessante função de "public-relations".

As candidatas devem possuir ótima apresentação, idoneidade
comprovada, argumentação agressiva e vontade de obter alta
remuneração. As interessadas deverão apresentar-se no dia 6,
segunda-feira, de 13h30m às 16 horas no endereço acima.

(P

VENDEDOR DE ALTO GABARITO
Firma de âmbito internacional no ramo de cos-

méticos e perfumaria, sediada em São Paulo, precisa
ELEMENTO dinâmico para vender seus produtos no
Estado da Guanabara.

Propostas por carta, á Caixa Postal 30 926 -
São Paulo. (P

Você é homem - Venda?
Estamos formando um super quadro de ven-

dedores com ótimas possibilidades de ganhos.
(Prêmios em dinheiro, altas comissões, indicações,
inúmeras vantagens).

Se você é homem-venda, de boa aparência,
venha tomar um cafezinho conosco no horário co-
mercial.

Rua Primeiro de Março n.° 9, 2.° andar, pro-
curar Sr. Volber.

VENDEDOR
Importante Companhia de âmbito internacional pro-

cura vendedor para equipamentos de Raios-X, Eletromedi-
cina e Hospitalar. Experiência no ramo é desejável, porém,
dar-se-á preferência a quem mais reunir cultura, personali-
dade, dinamismo e desembaraço, idade entre 25 e 35 anos.
Exige-se Carta de Fiança. Cartas com breve relato de ativi-
dades anteriores, para o número P-85 019, na portaria deste
Jornal. (P

VENDEDORES INTERNOS
Importante empresa comercial necessita elementos para Integrar

sua equipe de vendas:

OFERECE:
Ólima remuneração
Possibilidades de acesso dentro
da empresa
Assistência médica hospitalar,
gratuita, extensiva aos dependên-

tes.

Tratar, diariamente, no horário comercial, com o Sr. EDILBERTO,
à Rua Moraes e Vale, n.° 60, 3.° andar. (CENTRO). (P

EXIGE:
Ótima apresentação
Idade compreendida entre 21 e
35 anos
Curso ginasial

~m^w^^n^^^>^w~
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Rio de Janeiro, domingo, 5, e segunda-feira, 6 de março de

3.° Caderno

Imóveis - Compra e venda - Imóveis - Compra e venda - Imóveis - Compra e venda - Imóveis - Compra e venda

ÍNDICE

IMÓVEIS - COMPRA E VENDA
IMÓVEIS - ALUGUEL
EMPREGOS
ANIMAIS E AGRICULTURA ...
DIVERSOS
ESPORTES - EMBARCAÇÕES .
ENSINO EARTES
OPORT. E NEGÓCIOS

• UTILIDADES DOMÉSTICAS ...

* * *

Agenda
Cruzadas
Horóscopo

PÁGINAS

1 a 3
4 e 5
9 e 10

7
6
7
7
9
6

3
2
7

8 e

CATETE — Vende-se ap. c| quarto
e aala, varanda, boa área, peças
grandes — ft. Santo Amaro, Ó9i
303 - Ver local.
CATETE — Vendo de frente, an-
dar alio na P.ua Catele, 200, esq
Correia Dutra, 99, salela, soja e
quarlo separado, banh., cozinha,
área c| tanque - NCr$ 13 000
com NCr$ 5 554,70 entrada e
restante em trinta e seis presta-
Ções sem parcelai intermediárias
- Mario Paiva - CRECI 145
Tel- 31-2972 ê 31-0881.
CATETE — Jambém no Centro -
Tenho para vender, papelarias
lanchonetes, açourjues, loias, so-
brelojos etc. Melhores detalhes
Catete n. 3101302. Tel. 25-1264 e
45-2509 - CRECI 125.
COMPRO, urgente no Flamengo,
sala, quarto separado com dep.
de preferência até o 3.° andar.
Tal. 36-0962. Segunda-feira!
COMPRAMOS - Vendemos ou
alugamos sei/ imóvel —Solução
rápida • tola! assistência. CRE-
Cl 961 - Assembléia n. 51 -
grupo 701 - Tel. 55.21177.
CATETE - Almte. Tamandaré
esq. Rua do Catete, sala e quar-to, banheiro e kitch. Sinal: Cr$
1 500 000, 95 mil mensais. -
Obra na 10-> laie. Preço total de
CrJ. 652 800. Oportunidade única,
quarto tem 14,00m2. Imobiliária
Nova York S.A. - Tel.: 31-0060.
Creci 3. (Inclusive domingo alé
as 13,00 h_|.

ZONA CENTRO
CENTRO
APARTAMENTO NO CENTRO -
Vazio. Preso total: 10 milhões, c,
5 milhões entr. e 250 p| mês. As
chaves estão c| BUENO Machado— R. Barão Mesquita, 398-A. Tel.
34-0594 e 58-3233. CRECI 986.
Trabalhamos domingo
APARTAMENTO espetacular, Rua
Riachuelo n. 126|1 104. Entr. 7
miih., prest. 300. Total: 15 ml-
lhões. Veja no Iccal cl Jcsé. Tel
34-0694 e 58-3233. CRECI 986 -
Até 12 horas.
AVENIDA BEIRA-MAR - Vendo
•ps. de 2(3 quarlos domais do
pencíuncias. Peças amplas, cons.
de la. Negócio ocasião. Tratar Av.
R. Branco 143, 4.°, sala 2. Dr.
Falcone.
APARTAMENTO frente Praça Pa
ris cj sala e quarlo sep-, qtempreg. e etc. Cr$ 19 milhões
ç| 50% a vista e saldo financ
Infs. 52-3922. CRECI 692.
APARTAMENTO - Vonde-se coni.
na Av. Henrique Valadares 146.
Preço 4 m. ent. 6 m. financia-
dos. Tel. 48-0776. Nelson.
ACEITO para vender. Tenho cli-
entes. Não cobro comissão. Corr.
ha 50 anos. Método infalível. Te-
lefone 22-5893. Vieira. Creci n.«

APENAS 4 500 - Praça On.e -
Centro - General Pedra, 36, casa
do vila, q., s., coz., WC, area,
tem enlrada lateral. T. Imobiliá-
[ia Alfa, Andradas, 26, 2.». Te-
Jcfone 43-8658 - CRECI 590.
APARTAMENTO - Av. ÍF;'.Vo'F-
cas, em construção — 5 000 000
enlrada e 51 000 p| mês. Tel.22,78.. - ÇRECI 844.

BONITINHO, pintadinho, como
novo, c/ sinteco, 2 q., s., coz
bann. completo, luz e gis liga-
dos, pronto p/ morar imediata-
mente. Apenas 6 milhões, o resto
«mo aluguel. Ver só de 14 òs". heras, Rua Washington Luiz
"• . )"' ?P- 4°6 (Tem entradas
social e de serviço). Tcl. 43-8658- Andradas, 26. 2.0. CRFCl 590

CENTRO - Vendo predio c| 2 Io-
jas ocupadas sf contrato e sobra*
do c| 4 qtos. e sola, banh. co-
zinha desocupado. Terreno 9,50x
12,50. Proço 40 milhões finan-
ciados 3 anos. Ver R. Inválidos
35. Tratar Sérgio Caslro. R. da
Assembléia 40 12.° and. Telefo-
ne 31-0898 e 31-3629. Creci 22.
CENTRO - Vd. ap. 1 101, vazio,
frente, conj. amplo banh. comu.
coz. Ent. 5 500 mil facilitados,
saldo prost. 250 mil. Tratar R.
General Caldwell, 187, das II às
17h, local, Sr. Mendes.

FLAMENGO - R. Paissandu, 287,
ep. 107, não é térreo — Vende-
se, dc quarto e sala sep., dep.
empregada, p/ 22m, a prazo —
Infs. tels. 31-285] — 31-1621 -
CRECI 466.

CÍNÍRÒ - R. Santana, 77/1904
— V. bom ap. vario, salão, 2
qts., varanda toda extensão, vis-
ta deslumbrante. Aceita-se Caixa
c/ sinal cu oufra modalidade. Ver
c/ perteiro e tralar 45-7882 c
22-3692. CRECI 672.

FLAMENGO - Vendo sp. grande
com saleta, sala, três quartes,
varanda envidraçada, banheiro
em côr, cozinha, área de ser
viço, quarlo e banheiro empre-
gada - NCr$ 50 000,00 - Ver
Rua Senador Vergueiro, 128, ap.
502 ou com Sr. Serafim na por
taria.

CENTRO - Vendo prédio c| loja
a sobr. terreno 5,25 x lé,£0 de
esquina. Ver na Rua do Améri-
ca, 171. Tratar pelo tel. 25-7296.
Excel, negócio — CRECI 197.

BAIRRO DE FÁTIMA - V. ap
£n.qJ. con_!- ?• Rescnde 198 •?203 fie., fmal constr. Cr$ 7 n>'
lhoes, financ. Tel.: 52-8379. AvRio Branco 185 s| 507.

CENTRO ~R. Riachuelo. 252. ap.Jili, s., 2 qts., dep. emp., vazio,
area e| tqe. Aceito,Cx. Econô-mica c| sinal. Ver local. Trt.
gr. Macedo — 23-0788.

ESTÁCIO - Vendo terreno. Ruabao Frederico, entre os ns. 5 c15, quase esquina da Rua São Car-los, com 600 m2. Tcl. 48-0353.
TRAPIÇHE c| 4 povts., perto do

'•'»• 31-2851 • 31-1621. CRECI466. Deixar nome • tolefone. -
Vende-sa urgente.

CENTRO - Rua do Rfochuelo -
Cobertura. Entrega imediata.
Apartamento coniugado, terraço,
banheiro e kilch. Cr$ 282 440mensais. Marcar visitas. (Inclu-
TeT: t^Z0. atÓ *' ,3'°° hS-
CENTRO_- Vendo ótimo apto. pientrega imediata e| qtos. sala se'
parados I. inv. banh. coz. de

. °-nXer Rui< Riochuelo, 257«Pto. 922. Chaves com portei-'?¦ 
,a ?.r «'Bio Castro. Rua da

íitlT? ~uVecdo "p,°-2 »>«;
Jto- 

sep. banh. coz. area aco^bamento luxo, entrada 10 mi-lhoes saldo muito fin. Ver RuaRiachuelo 257 opto. 219. Tra-tar Sérgio Castro. Rua Assem.

-I--629. Crcci 22
CENTRO - Vende-se ap. sala"
juar 

o, _cozinha e bn.h5.ro emconstrução na 6a. laie, 4 500 000em 10 meses - Tel. 43-6039.

imóveis. Informações Rua do Car.
mo 27 sl. 602. Tel. 31-2195. -
Crcci 18.
RUA DO CARMO Vendo pré-dio 3 pavs. terr. 4,60x2B. BaseNCr$ 450.000. Tel. 47-2130
noite..

CENTRO - Rua do Riachuelo, 119,
ap. 216. Apartamento de sala
e quarto (separados), banheiro e
pequena cozinha. Entrega ime-
diata. Preço: NCrí 13 000,00

Apenas NCr$ 3 900,00 de sinal
e NCr$ 305,98 mensais. Ver do-
mingo no local oté as 13,00 hs
Tel.: 52-4903.
CENTRO - An", de sala e quarloseparados, banh. o cozinha, an,
dar alto, enirega imediata. Entro-
da a combinar. O restante em 30
meses. Dá-se pref. a Coixa. lnf.
Av. Franklin Roosevelt, 115, nr
303. Tel. 32-6110. ÇRECI 27.
CENTRO - v7épi.'V8íios,-sl;'üt.
sep-, coz. CrJ 13 milhões, fi-"^V,"-,Riachuelo 271 ops. 315e 410. Chaves c| port. tel.: .52-8379. Av. Rio Branco, 185, s/

ESTÁCIO. - Vende-so nessa rua,
predio corn 600 m2 de área consi
•I.non» • ° .non,° «mercial.31-0B07 e a noite 54-3262.

CATETE — Vendo longe da encos-
ta na R. Santo Amaro, o prédio132, de 2 pav-, vazio, com 5
qts. etc. Chaves e moiores dela-
lhes na R. México, 111, gr. 1106

TeJ._ 52-4609 - CRECI 47.

caixa

IARANJ. — C VELHO CASA duPlex 5 qua""* com ar- APARTAMENTO, vende-se fie., va-
mários embutido:, salão, 2 ba- -.io, sl., qt. sep., banh., «oz., j.""""¦' nheiros sociais em cor, copa- inv., arm. emb., ver diária.n. após

cozinha, dep. empregada, gara- 12 hs. c| prop. Barata Ribeiro,
gem. Rua Marquesa Santos, ló 811 '604 

n,
CrS 160,0(10. Morcar hora. Te-
le.one_25-3299.
CR$ 30 000,000 aceito Calxí' cl
sinal Bolafogo R. Humaiti'.. Exce-
lente ap. vazio de frenle, 2 qls.,
sl., d, o. emp. T. R. Gonçalves,
Dias, 89, s| 802. 42-6688. Creci
950, hoie 49-4252.

APARTAMENTO à Ruo dos Laran
jeiras, 210, c| sala, 3 (|ts., dep.
emp. etc. financia-se 50%. Tel.
36-6972.
APARTAMENTO 

"'-'"Fet. 
Fluminen'

se, sala, 3 quertos, ban. coz. de-
pend. vazio na Rua Álvaro Cha
ves 5, np. 501 fchaves port.) -
Preço 40 milhões financ. Tel..
37-5106. Creci 813 - Telefone
52-1892.
ADMINISTRADORA" imob. L. H
R. das Laranjeiras, 259]304, ap. sa-
la 3 quartos e dep. comp. sinal
20, rest. 2 anos, novo, informa-se
52-0982. Creci 636.
KAIC — Laranjeiras — Vende-sa
ou aluga-se residência 2 pavs. à
Rua Tobias do Amaral "12 — Os-
me Velho,, tendo: urna sala va
randa, 2 quartos, 2 banh. copfi,
coz. dep. empregada, jardim e
telefone. Entrega imediata, terre-
no de 11 ms. de frenle, preço
45 milhões com parte financiada
— Ver das 15 às 18 ho.-os. Hoje
e amanhã, Tratar KAIC — Rua do
Carmo 27-A sobreloja. Telefones
52-2995_e J2-1860. CRECI 283.
LARANJEIRAS - V. ap. finy
construção, sl. qt. conj. Cr$'-,
milhões cj entr. 4 milhões, rc»,
/o '« combinar. R. dns Laranj
336 op. 1421. Ver no local. teL
52-8379. Av. Rio Branco, 185, s/
507.

LARANJEIRAS — Rua Pereira da
Silvo terreno Junto ao n. 541 c|
723 m2 duai Irentos, 62 milhões
com 30 milhões de entrada —
R. C. Fernando* — Avenida Rio
Branco 185, 18. Tel. 42-1280 -
CRECI J50I
LARANJEIRAS - Vendo op". no-
vo um por andar, com ampla sa-
la. 3 quartos, com armários

FLAMENGO - Vendemos peq. ap.
vazio, cj qt., coz. e banh., 9 mi-
lhões c| 4 de entr. R. Correia
Dutra, 68, op. 303 - Chaves
porteiro - Borros Filho & Cia!
Ltda. (corretores desde 1936) -
Av. Rio Branco, 108, grupo 801
- Tels. 42-1040 e 42-0812 -
CRECI 805.
FLAMENGO - Vendo os aps. 310
e 410, de dois quartos, sala c
dependências, final de construção
da Canadá — Visitas na Rua
Barão de Icarai, 15 — Base 16
milhões cada, sem intermediários
Tratar pelo lel. 45-8593

FLAMENGO - Visto espetacular
Sala, banheiro, coünha
20000,00. - .45-5131.

FLAMENGO - Vende-se alug. .
contrato. Buarque de Macedo, 46,
op. 506, c| qt., sl. sep., coz.,
banh. — 7,5 milhões enlrada e
o restanle em 36 meses — Ver
na parto da manhã e tralar —
Tej._52j-22.I2.
FLAMENGO;- Ãp. 3 qts., sl., 2
banh., gar., dep. comp. 200 m2.
70 milhões fac. e fin. Vazio. Rua
Arlur Bernardes. Visitas telefo.ie
25-65,12 (CRECI 167).

FLAMENGO - Rua Paissandu -
Cedo direitos a compra de ap.
em início de construção pela C/V
NADA. Edifício Dom Ernesto. Rua
Paissandu, 385. Tralar hoje na
mesma rua n.° 287, op. 309. A
partir de amanhã, combinar com
Armando das 12 ós 17h. pelo tel.
52-9276.

y-ii uyui ii. . ci tin i\ua i (Jl i .mim . _if
com zelador. Tel. 42-1796. CRE-
Cl 33_4.__
LARANJEIRAS - Venao cobertu
ra nova com sala, quarto com ar-
mario, terraço, banheiro em côr,
e garagem — Tel. 42-1796
CPECi 334

LARANJEIRAS - Com-
pramos terrenos para in-
corporação — Tratar na
NOBRE S.A. - Comer-
cio e Indústria — Av. Rio
Branco, 131, 12.°.
LARANJEIRAS - RESIDÊNCIA -
Vende-se com facilidade do pa
gamento na Rua Pedro Volho n.
6S — otlma residência em cen-
tro de terreno constante de dois
pavirnentos • 3 solai, 4 quortos

banheiros sociais, copa, coni-
nha, jardim, dependências com*
pletas para empregada e gara*
fjem — Acaita-se apartamento de

quarlos como parte de paga*
mento — Visitas diariamente dai
9 is 12 horas - D.talhes no es.
-ritorin de MANOEL DE SOUSA
SANTOS — Carmo n. 1 - 11 o
- Te's. 51-0314 < 31-2372 -
CHECI 134.
VÉNDE-SE uma cesa" 

"oe 
aít_"~i

baixo, vazia na Rua Alice 262
Laranjeiras, chaves em frente nc
237 - Dona Anita.
VENDO ap. ernst. saio c quarlosep. 3.° laje. R. Laranjeiras, 358.
NCr? 2.500,00 entr. 70,00 mens.
Aceito oíert. ò vista. 25-9732.

BOTAFOGO - URCA

FLAMENGO - V. ótimo ap. so-AVENIDA PASTEURlao. 2 ots.. etc. R s.n.wn, i/.,_ .! ¦•/. ' " V ' hy.F-i

TAVARES & Bokel Lida. Garontio lugacio aronoe bnh rn. K •.„,

fmSfnfnaforCn= &»& fei^^^^li»

VEl...E'.E um apartamento todo
mobiliado. Preço Cr$ 15 000 000sendo Cr$. 10 000 000 de entro-da e o restante em 20 meses.
™ na Rua 20 de Abril 28 apto.903. Tratar de segunda-feira emdiante. Rua do Senado 192-A comVicente Favorito.
VENDE-SE prédio constituído daIpji o sobrado, construção mo.derna, c| SOO m2 de irea tons.
-'¦__..¦_ i Avonid» Mem de Sin." 154.
VENDE AP. CATUMBI - 3 qts.salao. banh. social, coz., dep!comp. emp., érea cob. c| lano,
sancos etc. A vista ou Caixa Econ.
5* Ti nSo _V. - Rua c«»umb
46. Tel. 28-1846.
VENDO ap. 305, Rua Carlos Sa,„.
paio, 262. Vazio. Facilito. Chave
com porteiro. Tratar México, 158ssla 310. Dr. Valle.

ZONA SUL
GLORIA - S. TERESA

ConAITA.MEN,TOo- R- B="i<™™
Constant, sala, 2 qts., dep. com-
ç;e.as, yazio. NCr$ 22.. c/ 50%
_n_.: lnf. 42-7750. CRECI 497

lA/nfRATnAMENT,9,_.-'Beni»'"T"rCoW., ont 60, ap. 306, vazio, qto., sa.la. b., coz. Preço 16 miih. i

ÇH-CI 813. Tel.: 52-1892.

i% CA,SA_ e ni> R"5 do Triunfo n.o
•ir' ar 'ml- q,s- l!ndo i"dim«tc.65 milhões. Visito hoje, vagostar. Tel.: 2.1-5466. Pires
ATcNÇAO SANTA TERESA -"T
Joaquim Murtinho, v. palacete•m et. de 2 00O m2. Preço ex«P|,=noI. Tel, 26-3456 -5 João

íí*RTM.ENTO NO MELHORTãCAL DE SANTA TERESA - 3<J's., salao, coz., banh., 2 varan-oss, garagem individual. VAZIO.Chaves c. BUENO MACHADO. -
ÍMÍ-rW0 de Mesquita, 398-A -

5832.3986- 
Te'- 34'06'4 « •"•

A VENDA 1 ap., 2 qts., sl., 75
J12. Prç. e cond. a comb. Acei.
to proposta à vista. Av. PrincesaIsabel, 300, op. 807'- Chave
port. tel. 52-4755.
EM AfAKIAMENTO DE SOLTEIRO
«iugam-se 2 vagas p| ropazes cldireitos. Únicos inquilinos. Ruo
Conde Lage 22, op, 406.
GLORIA - Vende-se opartamen-
1-wvíi.,',-2U*!J ° e dependênclos
40 000 NCr$. Trator 31-0660. Sr
Freire, 2a. fe ira.
GLORIA - Viüdõ"ep. 3 qts., sl.,'
dep. emp. de frente, linda vis-
to p| o mar. Tr. 7 de Setembro,
88, s/ 702. Tel. 32-4941, C/ 70
loa Reis.
GL6RIA - Vendo urg. ót. ap cl
11 peças. 72 m2. Base 36 000 -
Motivo força maior. Aceito Cx.
c| sinal. 45-4038, proprietirio.
GLÓRIA - Aps. final const. Jí
estamos entr. NCr$ 6 500 00 cl i"1"- an
10% entr. Saldo 8 anos. Rua 23-8688.• -*•# *'•;¦•, hu,«« « ônus. nua ""¦Santa Cristina, 78. Tralar Av. Rb ACEITO Cx—li . _n. ÃZTBranco 120, sala 716. Telefone compl° £&$$ aTÜb^*'

RUA LAURINDA SANTOS LÔBO ÃP^RTAÃírnjTn Ei
n. 52, ap. 202, é um sonho, vi Próximo .JS- 

~ 
flamena° ~

ver hoie, salão, 2 qls.. dep de rado h.„h P ' "L5' qR "",'¦
empr. 22 miih., focihto Telefonl l" 

'.^l;,,"1',' 
^ 

Ccmp «i
23-5466. Pires. ' , _ni,U vl «n,rc9a em 12

SANTA TERESA - Dois prédios,na Rua Joso de Alencar, 70 e 72
(antigos 50 e 52) podendo ser
yendides luntos ou separadamen-
te, serão vendidos em leilão iu-diçial do leilceiro Lemos, terça-
\V'-A I4 do m*™ dtt ,M7/ às
eíV2240Í7 "0 — Mail lnf'

SAN ia TERESA - Aarão Reis15 (esquina Almte. Alexandri-
no). Desde NCr$ 6 000 de cn-'JJdo, restante somenle NCr$ ..266,93 por mês sem parcelas in-termediarias. 1 sala, 3 dormitó-
rios, banh., cozinha, grande áreode serviço c| tanque, W.C. empr.Inquilinos notificados. Preço desde NCrS 18 000. Ver no local co correlor no ap. 203 (vazio). Tratar Jaime Farbiarz. CRECI 255Tels.: 31-0881 e 31-2972

c-|NDE£E fH'.301 da J°atl"im
Silva, 60 blCr% 4 000 de entra-
ii-JíS.'* 9 00° ' combinar. Tcl.45-5799
VENDO na Rua Fialho 48 ap
102, c| sala, 2 quartos e dep,
ocupado s| contrato. Preço }

,, FLAMENGO - 3 qts-, sala, dep.,
WlüCI- *' a '¦".'"""o- rreço (5 ''«nle ç| or ref., arm. emb., sint.
^.^'"¦r&r*:'0^"- ^lefone «ç Olmo {in_n.
31-3184. CRECI 928.
VENUt-SE eportomento na 

'Rui Urü 
?2' 8P- 5'2 - (3 ops, ,Cândido • Mendes 98, op. 1006 11°"' 

~ Tratar tels. 52-7316
cem hal »m„l„ „.,.... ..I. .-.' 32-1810 _ CPPn oicçm hall, amplo quarto, sala, jor-  -..-—

?_?L í.nvlr"0' ch5° t,odo «m OCASIÃO - Sala, quarto, banh 
'

Sinteca. h_.nh_>lF__ om j-A^ : _-«, \/ —:_. in /,. " »"«» «vaiiii.,....... ,,u, wmu IUUU eisinteco, banheiro em cór, cozi.nha, quarlo e banheiro de em
pregada. Armírios embutidos -
Tambóm móveis ingleses. Podeserjmto domingo. Tel. 22-8621.

lao, 2 qts., etc. R. Senodor Vero.
200 ap. 503. Ver no" local Cr$ 36
milhões, financ. Tel.: 52-8379. Av.
Rio Branco 185 s| 507,
FLAMENGO — Vendo ap. cori-
lugado grande, bnh., coz. R. Sen.

lnf. 34-4647.'
FLAMENGO - Rua. Senador Ver-
gueiro. Apartamento de sala, 2
quartos. Entrega cm 60 dias.
(Esta pronto). Preço: 37 milhões.
Financiados em 24 meses. Mar-
car visitas: 52-4903 (inclusive do-
mingo até ès 13.00 hs.)
FLAMENGO - Vendo grandíl^tamento - Rua Buarque de Ma-
cedo, 50. Sola, 3 bons quartes,dependências e coragem na es-critura. Ver e trotar no local de
segunda-feira em dionte, cl João~ na por faria.
FLAMENGO - Vendo divers..
ops. e casas. Diversos tipes. -
Outrcs em locais da Zona Sul.
Melhores detalhes 25-1264 e ..
45-2509 - CRECI 125
FLAMENGO - Rua Senador Ver-
gueiro, 266 - Vende-se o ap.
805 com sala, qt., banh., cozi-
nho, qt. dep. empregada, NCr$
25.000,00 cj 50% - Aceita-se
Coixa. Chaves cj zelador. Tra-
tar Tel. 23-0307.
FLAMENGO - Cotote - R. Pedro
Américo, 166 - V. vários aps.
conjugados, 1 milhão do sinal,
saldo pela Caixa. Trotar 42-1522
c 22-3692. CRECI 672.
HAMENGO - Vendo «_. 1 e J
gts„ 25-4421. ÇRECI 46>.
FLAMENGO - Vendo R. Buarque
Macedo, ap., sala, quarto sepa-
rodo, coz-, bonh., c| peq. sinal
longo financ. Mcacir — Tel. ..
52-2620. Creci 1 061.
FLAMENGO - Vista pl mar.
Frente, 7.o. Luxo. Vendo mag.
nffico ap„ c| salão, 3 qts., c
armários, dep. compl. e gar.

Cruz, 28. lnf. 57-2905. Crec

FLAMENGO — Alto luxo - 9^ Zl.'"^" T !»!>»!.'!? EP- ««
and. Fase acabamento, 1 pj an- 

" Voluntários da Pátria 229

Í^ImI'3''^ fl»mon9o, 312. lnf.57-2905. Creci 629

![ FLAMENGO — Rui Bar
bosa — Vencio ap. de lu
xo, andar alto, NCr$ ..
140 000,00 - Tratar O.
M. SIMON - Telefone
42-2184- CRECI 270

AMORA Imóveis vende ap. de
luxo, final construção na Praia
de Botafogo, c| 350m2, por 80
milhões. Detalhes 26-3196 e ..
32-3115. Crcci 178.

ÈdTfICIO REG RAN - Inicio de
vonda. Ótimos ops. de 2 qls.,
sola, banheiro completo e dep.
empregada. Rua Real Grandera
n.° 278. Obra em inicio de alve-
naria. Construção e acabamento
de Gomes de Almeida, Fernan-
des. lnf. e vendas: 52-7557 e
42-5099 - TAL - Taubaté Admi-
nistradora. CRECI 84. Av. Almte.
Barroso, 90, salas 513 a 520.

NA PRAIA DE BOTAFO-
GO - Esq. de São Cie-
mente. De frente para
o mar. Sala, 1 ou 2
quartos, banheiro social,
cozinha, dependências
de empregada, vaga de
garagem. Tôdas as pe-
ças de frente. Constru-
ção garantida pelo gran-
de número de obras rea-
lizadas por H. Mendlo-
wiez Engenharia (entre
elas a do "Cine Condor
do Largo do Machado).
Sinal de NCr$ 500,00 e

i- COPACABANA - Ap. con,. peq., COBERTURA - S.lío, 3 dorm., KAIC - COPACABANA - Cober-bonn., coz., ..rea. Princesa Is.-,. banh., demais d.p. IMOBILIÁ-vura. Rua Santa Clara. 239, ap
RIA LONDON LTDA. - T.ls, --.¦•¦
57-25S5 . 36-4767

ATENÇÃO - Pilotis, frenle p| 4
conjugado c| 47 m2, coz., banh.,
qf. dc eijipr; 22 milhões à visía.
Ac. Caixa cl B milhões de sinal.
Tratar 36-663).
APARTAMENTO- DUPLEX - R.
Inhanga ej 400 m2 c| 3 salões,
4 qti,, terraço «nvidraçndo, do-
mais clep. Base: 150 milhões a
combinar, lnf. e chaves na: TAS*
SO LOPES IMÓVEIS - CRECI
416 — Av. Almte. Barroso, 91
.rs. 604|605. Tels.: 42-5321 -

42-7556 » 42-5237.
ÃTENÇÃOi - leme -^Vencío,
Rua Anchieta 16, ap. 203, de
frento salão 2 quarlos e dep
empr. vazio, entrada 15 ml
lhões, Tel. 22-4163. Ver no lo
cal.

COPACABANA - Vendo op. 3
qls., s. e dep, à vista ou financ.
Rua Santa Claro n. 2-16, op. 402,
das 13,30 às 17 horas.

APARTAMENTO MUITO BOM -
R. Ministro Viveiros de Castro,
15Í217. Quarto, sl., coz., banh.
arm. emb. Ver no local c! Odair.
Tel. 340694 e 58-3233. CRECI n.
985.
ATENÇÃO - Pôsto 6 - Pilotis,
um p| ondar, vista mar. 2 salas
conj., sala almoço, 3 qts., 2 ba-
nheiros, coz., área, qt. e banh.
emp., paragem. SO milhõet h vis-
ta - 37-4641 - CRECI 971.

banh. em côr, dependências e -¦¦¦-¦ ¦—w nviy */w,w c
íiaragom. Ver na Ruo Ipiranga, 27 mpn .aliHai.í-c rl . Mr,t
com zelador. Tel. 42-1796. CRE- men5a"°aaes de NLr$

120,00. Vá ainda hoje
ao local das 9 às 22 ho-
ras. É realmente uma
grande oportunidade. —
Vendas: JÚLIO BOGORI-
CIN - Creci 95 - Av.
Rio Branco, 156, s| 803,
tels.: 32-3813 e 
52-7494.
PELA METADE do preço - Ven-
do duas casas cem 4 qts. 3 sis.
dep. compl. Ruo Viúva Lacerda- Tratar 27-1025.
PRAIA BOTAFOGO - Õõ^TtõTõr
separados, gar., deo. empr. —
IMOBILIÁRIA lONDÒN LTDA. -
Tols. 57-2555 e 36-4767
QUARTO e sala coz. banh. gar.sinal 5 miih. rest. Caiva A.M.I. -
Ana Morandlnl Imóveis. 42-3287

CRECI 482
SALA, qt. seps., coz., banh., área
cj tanque o garagem. Q. pronto.Rua Biirão Itambi, 55, op. 505
Crí 11 900 em 20 meses — Tels •
52-2809 c 52-8251 - CRECI 577- IMC.
VENDE-SE na Av.-. Osvaldo Cruz,
139 confortável ap. 2 per ^n-
dar com salão, 3 quartos com
armários emb. 2 banh. soe. em
cor, copa-coz., dop. empr., e área
d» serviço. Tratar APSA - Tel.
42-1869.
VENDA DE"~TMÒVEIS~"^~Intrê-
gue o venda do seu imóvel (mc-s-mo alugado) o uma firmo c-m
grande^ experiência no ramo. Te-
mos à sua disposição um de-
partamento especializado pnraconsultas, avaliações « promoçãorápida da vencia do mesmo —
KAIC - Rua do Cormo 27-A -
Tcl. 52-2995 e 22-1860. CRECI
n._283. 
VENDÉ-SE o"p7~3ÕÍ—f.em"_7~mè-
lhor ponto, Bolafogo — Constr,
adiantada, entrega em" 12 meses— Trator Sr. Domenico. Telefone
25-2230. ;' '¦

APARTAMENTO - De 
"frente, 

com
1 sala, 3 quartos, bonheiro c| bo
xe, armário embutido, cozinha
dep. compl. empr. Ed. tem gara-
gem. Ver R. Paula Freitas, 100!
202. Tratar tel. 36-5171.

-*..--¦.., *v__., ¦ _ i i^ '. . i i li l^r.-...- .ao-
hei, esq. Atlântico, const. de Cos-
ta Pereira Bokel. Preço: 10 ml-
lhões a combinar, cj Maciel. Hor.
com. Tel.: 23-4442.
COPACABANA - Vendo aparta-
monto frenle, 3 quartos, depen-
dônclas, garagem,* vazio. Preço:
62 milhões. Telefonar: 52-4424.

COPACABANA - R. Bar. do Ipa-
nema, 143, ap. 505, de frente, c
felef,, quarto e s. sep., etc. Ven-
de-se. Entrada pela Rua Pom-
peu Loureiro. Ver hoie. Mobil.,
cl gelad., telev., etc. Tols. dias
úleis: 31-2851 e 31-1621. Imob
Luiz Babo. — Creci 466.
COPACABANA - Urçjente - Vei
o ap. hoie. Av. Copac, 1032,
9.0, ap. 910, de quarto e s. sop.,
elc. Apenas 16 milhões. Tels.:
31-2851 c 31-1621. Imob. Luiz
Babo. Creci 466.
COPACABANA - Vendo à Rua
Mascarenhas de Moraes, 129, ap.
grande, lado da somijra, de fren-
te com_ 1 sola, 3 dormitórios c
dependências completas. Preço:
55 milhces cl parte financiada om
18 meses. Ver com o Porteiro
a trotar ò Av. Rio Branco, 151 -
siloio, gr. 210 - Mario Paiva.
Creci 145. Tel.: 31-2972 e 31-0881.

AVENIDA COPACABANA, 748,
AP. I 102 - 2 salas, 4 quartos,
banh., coz., dep., s| garagem. En.
trega imediata, lnf. CITIL LTDA.
- Tel. 57-0100 - CRECI 62\
APENAS 5 milhões de enlr. ap.
coni. (vazio-comb.), Copac. P| 3.
Visitem R. Gal. Azevedo Pimen-
lel, n." 7, op. 1005. Tel. 52-8727.
CRECI 375.

APARTAMENTO - Cooocabana -
Vende-se ótimo, de frente, sala,
q., cez., e dep. completas pj em-
pregada. Preço: 26 milhões fa-
Cilitodos. Ver ò Rua Duvivier,
961501, diariamente das 9 ós 13
hs. Infc. Oceano Imóveis Lida,
- Av. R. Branco, 108, g| 903.
Tels. 22-9690 e 42-7602. Creci
943.
APARTAMENTO - Av. Atlântica,
luxo, 2 qts., sala, gar., dep.
completas, preço oport. finan. ou
através Caixa Ec. — Atendo hoie,
r!3-8688.
A VENDA 2 aps. de 40 m2 -
Final de construção, Av. Prince-
sa Isobel, 254 — Preço a comb.

Tcl. 52-4755.
A VENDA 4 aps. conj., grand.
ocup. Prç. 8 500 mil - Aceilo
Caixa, IPEG - Rua Taylor, 31,
ap. 509 - Glorio - Tel. 52-4755.

COPACABANA - p"ôsto 6. Ruo
Antônio Porreiros, 51, op. 204,
bom ap. de sala e quarto conj.,
cozinha, banh. Preço 19 milhões,
cl 9 de enlrada.'Trator Av. Rio
Branco, 156, sl 1 013, tel. —
52-1460. Creci 872.
COPACABANA - Pôsto 6. Ap.
de frento, 150m2. Ocupado, 3
quartos, salão, copa, coz., dep.
de empregada, grande iardim de
inverno c garagem. Preço de oco-
sião: 55 000 000 cm dois anos.- Copacibana n. 1 277. Tratar'-"', 22-0977.

COPACABANA -Rua
Barão de Ipanema, 99 —
Pôsto 5 — Entre Barata
Ribeiro e Leopoldo Mi-
guez, lado da sombra.
Apenas dois apartamen-
tos por andar. Sala, três
ótimos quartos, dois ba-
nheiros sociais, copa, co-
zinha, depen dências
completas de emprega-
da e garagem. Constru-
ção de H. MENDLOWICZ

Não perca a oportu-
nidade de morar no me-
lhor ponto de Copaca-
bana. Ver no local hoje
e diariamente de 9 às
22 horas. Vendas: JÚLIO
BOGORICIN - Creci 95

Av. Rio Branco, 15ó,
s| 801, tels. 52-8774 e
22-2793.

C-01. Vande-se vazio tendo. ,.
ving, loilete, 2 qts., arm., banh.
em côr, dep. empreg., grande
lerraço, elevador social ttté a co-
bertura. Preço 70 milhões c/ 50
financ. Chavei c/ porteiro, tratar

COPACABANA - Ap. R. Si F.r
reira, vendemos cj cala, 3 qts.,
dep. emp. garagem. Base: 60 mi.
lhões • comb. Chaves • inf. na:
TASSO LOPES IMÓVEIS - CRECI
416. Av. Almte. Barroso. 91 qrí.
ÍO4J605. T.ls.: 45.J321. 42-7556
e 42-5237.

MOTIVO — Mudança, vendo, ur-
gente, meu. apartamento, com le-
lefone, garagem, ar condiciona-
do, oleado, atapetado, armários
embutidos, 200 n.2, tréj quartos,
duas solos,, copa-cozinha, banhei-
ro, duas varandas, área, galeria,
quarro e instalações para empre
gada, na Av. Copacabana. Po:
NCr$ 90 000 facilitando metade.
Pôsto 5, lado sombra, enirega
Imediata. Telefcne 56-0362.

IPANEMA - Prudente de Mora__,
985 - 201 - Living, 4 quartos,
2 banheiros loctats, copa-cozinha,
quarto e v/c de empregada. Àrra
de serviço. 18órn2. Entrego am
14 meses. Imobiliário Nova Ycrl:
S.A. - Tel.: 31-0060.- Creci 3.
(Inclusive domingo oti is !3,CO
hsi.

NÔVO - Coniugado, kitt., banh.
Ver Santa Clara, 94 e 96 ap. 616,
9 milhões a vista. Tratar 36-6631.
POSTO 6 - R. Joaquim Nabu-
co, 11, ap. 403 - Esquina Av.
Atlântico, soleta, sala, 3 qts.,
banh., soe, arm. embutidos, de
pendências completas, maravilho
sa visto p| tôda Copacabana -
Visjte_c|_porte[ro Sr. Bernardino
POSTO 2 - Siqueira Campos, 168
op. 1002, de luxo, isente, sala,
2 qts., copa, cozinha e banhei-
ro azulejado até o teto. Habi.
te-se dentro de 4 a 6 meses.
Condições cl Sr. Mário.
POSTO 6 - De frente sl., 3 qts.,
modif. p/ 2 sis., 2 qts., 2 va-
rands., dep. compl. Base 55 miih.
18 meses. lnf. 47-9730 — Ba-
tuira - Creci 190.

COPACABANA"- Rua Santa Ciara — Apartamento de sala, í
quartos, garagem. Frente. Paga
mento cm 37 meses sem juros.Ocupado. Tratari 52.4903.: -
COPACABANA - 2 salas, 3 dor
mitonos, 2 banheiros sociois cdemais dependências. Ver rua
poríicular, na Av. N. S. de Co-'APARTAMENTO "- 

Vende-se cm ÇSf.-S'^/' ,Welò ^-Cop».construção adiantada na Rua Ge- ,fi".. ,, S-Jln,clusive domingo
neral Ribeiro da Cesta, 90 cj Üí-Jí-Jl-M hr-->-
2 qtos. saio, cozinha, banh. rea

COPACABANA - Vendo na Cons
tant Ramos, ap. de luxo, c| so
leta, sala, s. de rçf., 2 qts.,banh. soe. em còr, coz., etc.
NCrí 50 mil n visto. Tel.
32-2563.
COPACABANA - Apartamento -32-3813 - JÚLIO 

"bÒ-

sala, 2 quartos. Em construção. ,-,-,„,,.,.. _-.„,_; _Sinal: NCr$ 5 454,63. Informo- GORICIN - CRECI 95
çoes: Imobiliária Nova York S 

*~  
A. - 31-0060 (inclusive doftiin
ü_____os 13,00 hs). Creci 3

VíNDR-SE luxuoso apartamento
em edifício centro de terreno c]
iardim inverno, 2 salões, gale-ria, 3 quarlos, sendo um duplo.

LEME - COPACABANA

102/104^ Vendemos
apartamentos, super-lu
xo em início de constru
ção com linda vista pa
ra a Baía da Guanaba
ra. 2 arandp<! çaUc A nmP'as tleoendências, vaga 

"ga-
¦ a, _í granaes saias, A „„,„, 2 banheiros sociais. Rua
quartOS COm armários Voluntários da Pátrio, 139702
embutidos, 4 banheiros
s o c iais, sala íntima,
grande copa-cozinha, 2
quartos de empregada,
grande área e 2 vagas
de garagem. Tratar no
local na Av. Pasteur, 102
ou na PREDIAL AQUA-
RELA- Rua México, 11,
12.° andar, tels. 52-3612
e 42-6874 - Primeira
classe no ramo imabiliá-
rio - CRECI 258

tanque e bonh. 6 milhões de
introda restante o combinar.

Ver no local apto. 201 de
frenle com Fernandes, Creci 400
dr.s 9 as 16 horas. Tratar na
Rua da Quitanda 30, 2." andor
sola 209. Tel. 52-2899,
AVENIDA ATLANTfcÂ~244ÒTo"p.
401, Edifício Camões, alugo de
frente linda visla para o mar, 3
quartos, .«U, 2 banheiros sociois,
cope- cozinha, 2 quartos de em
pregada o dependências, área qtonque e garagem. Tratar pelolelefone 37-4008 depois das 10
horas. Chaves com o proprietá-rio. Aluguel Cr$ 900 000. Alugo
também por temporada.
ÃVENÍDA ATLÂNTICA - Pôsto 4- Explnndido op. da fronte, vo-
íio, 250 m2. Preço 185 milhões
o visto. 215 m. o proio. Lown.
dos & Sons - CRECI 204 - Tel.
23-9525. 

AMPLO o.o. (vo_io entr,) conj.
ol 10 milhões do entr. Visitem
R. Vise. Abaelé, 42, ac. 204 ^
Vila Isabel. Tel. 52-8727. CRECI
375;
APARTAMENTO grande, constr.
adiantada e em bom ritmo, pas-
so R. Forani, 38Í50, facilito. Tel.
22-5539 - Sr. Costa - CRECI
782 
BOtAFOGO - M^T cnã 2
povts. centro terreno 12x30 t| 3
salas, 5 qts., jardim, garagem e
quintol Crí 90 milhões. Infs. tels.:
52-3922 c 52-3311. CRECI 692.

I; BOTAFOGO - Compro ops. de
2 c 3 qts., poro clientes certos,

WÍ_':"Í'_T."'_!_"__. .7"'"{"- £ «nr. sem despesas para o vendedor.

759.

BOTAFOGO - Transfiro cp. 608

«7 j*,v"., H'«w c poy.u Tinanc.
ver diariamente na Rua Tavores
Lira 52, op. 512 - (3 ops, por

32-1810 - ÇRECI 21.

coz. Vazio 12 mi.hòes — Aceito'" ™xa — "• Senodor Vergueiro,
203, op. 1023 - lnf. 42-1525 -
Pocheco - CRECI 635

CATETE - FLAMENGO
APARTAMENTO NCrS 13 milfrente, qt. b., coz., Ent. NCrS
7.000 e 6 em 5 a. ou à visto.
Aceito-se C. E. fin. aut. R. pais
"nduj 591603. Port. tratar. Tei
56-1747.
APARTAMENTO - Pr. Flamengo
vista excep. p| Balo, GB - 3
qts., 2 salas, 2 banhs. soes., gor.
priv., vendo fin. ou troco porap. de menor valor em Cop.
pref. andar alto - At. hoie

RUA MACHADO DE ASSIS n. 7Ü
ap. 601-602. Sala, quorto coniu-
godos, dep. compl. Podem ser
onexodos. Entr. 6 milhões. Tels.
22-6787 - 28-1822.

CRECI 190.

SANTA TERESA - Vende-se re-,T, isidéncia com 500 m2 oe árpolnji
construída, em terreno de 4 400*

meses. lnf. Oceano Imóveis —
Av. R. Branco, 108, gr. 903 -
Tels. 42-7602 - 22-9690 - CRECI

SANTA TERESA - Vendo cas_
2 pv., terreno 20 x 60. Ace.to
Caixa Econ. cj sinai. Tr. 7 de
Setembro, 83, s/ 702. Teleíone
32-4941. ZI 70 - léa.

54-2759 - CRECI 744.

consiruicia, em ierreno de 1 100rr,2 casa moderna com 4 quaitos, AVENIDA OSVALDO CRUZ, 139
3 salos, 1 escritório, 3 banh_iros|~ Vendo op. duplex do oito lu-
sociais, copa e cozinhn, A quar-l*° c| gar. Tratar 2.e.-feiro c| Joa-
tíü de empregados, bantiafro «fe P^in-i •¦''--^ ,-...-. ¦-..
empregados, gronde jardim, lis.
cina p! crianças, água nascente,
maravilhosa vista, muito fresco.
Ver Rua Aprazível, 159 — Mar-
canelo visitas pelo tel.: 32-1551
ou 22-7213 - Sr. Elpidio.

BARÃO ICARAI - Construtoro
Canadá — Vendo íp, estrutuv
alver.ario prontas, fase esquadra,
2 qts., sala, banh., coz., dep
emp., garagem, próx. praio. T&
lefone 25-9947.
CATETE — Ruo Benlo lisbo;, 163
op. 701 - Vende-s», frenle, 2
quarlos, sala e mais dep.ndân-
cias, cfipvsi cnm o porteiro —
Tralar: 25-31 ]S.

RUA PEDRO AMÉRICO, op. sola,
qt. sep., coz., banh. Aceito Coi-
xo e Inst. Tel. 22-6783 - CRECI
844. ,
RUA DA GLORIA, 190 - Vendo
belíssimo op. il 220 m2 de luxo.
Ent. 40 000 000 novos, soldo em
prest. de 20 000,00 cruz. novos
— lnf. e visitas tel. 42-2392 —
22-9497 - Joal Goulart - CRECI

RUA MARQUÊS DE ABRANTES
— Vendo ap. de frente, sala, 3
qts., etc. 52 milhões. 50% em
2 anos. 46-0608. CRECI 945.
RUA 2 DE DEZEMBRO - Vdo
próx. a praia, c| 160 m2, mobi-
liado, mag. op. cj 3 dorms. cj
arms., salão, varanda, 2 banhs.
sociais e amplos deps. Tel.i ..
73-3369 - ÇRECI 286-
VENDO barato amplo ap. 3 qt3.^
s. àep. f. 50% «/ juros. Bento
Lisnoa, 14, op. 904. Tel.t ....
42-9223,.-porteiro. .
VENDO na Praia do Flamengo ap.
com 460 m2, com 4 qts., 2 sa-
Ias. vorondo, 3 banhs., copa- cc-
zinha, 3 qt3. emp. e garagem p:2 carros, refrigeração central —
VI. Weinschenclc — 27-8473 -
CRECI 133.

AVENIDA ATLÂNTICA -~p'6Íte
5 -- Excelento negócio um np. p|ondar, andar alto, cj 2 salas, 3
?_»' C'ÍE * <,»milis dep. Base:
ISO milhões a combinar em 12moses. lnf. e chaves no: TASSO
LOPES IMÓVEIS - CRECI 416
Av. Almto. Barroso, 91 grs. 6041

4--523.'l,': 
42""2'' 42-7556 »

AVENIDA ATLÂNTICA - RÜTTá
Ferreiro, temos aps, sala e quar-•° '°P'1ratio ele. Aceito Cx. Tel.:
*J'JÜJj ,
ATENÇÃO - Rua Sá Ferreira
o.. a.R_-!al°. e c>ua"° <:on|.P. 1 milhões, fac. 50%, das 1as 18 h. - 22-4337. Al. sj cont

COPACABANA - Rua 
"UcôTS

Coutlnho. Apartamento de sala
3 quartos. Frente. Em revesti-
mento. Entrega eni 10 meses
Sinai: Cr$ 25 OOOOOO. T.,-atH.52-4903, inclusive domingo aléas- 13,00 _hs.
COPACABANA -Rua Bolforl Rol«o, 231, apartamento 803. Vonde-se do fr.nte, limpo o bem ela-re, vista paro o mar, constando
da holl, sola e 2 quarlos, sancas
» plofoniers, sinloco, próprio paracasal. Enlrada 22 ou 24 milhões,saldo em 60 ou S0 preslacõoisom iuros ou corrosão. Ver hoj,doi 13 os IS horos com o proprietario e durante a s.mena tro-
Vi,!* ^\ Rio B"nc°. 1°5. sala
c í 

T«'-j. «-'M3 cj Abr.híoCo«lha - CRECI 746.

BARATA RIBEIRO, 74, ap. 1 213,
vazio, atapelado, sancas, saleta,
sala, quarto, corinha, banheiro,
acob. luxo, 55 m2. 20 milhões.
Ac. Caixa, cj sinal. Prop. 25-,542
BARATA RIBEIRO, an. 51m2. Ven-
do, aceito financ. Cx., Inst. Fo.
ne: 22-6783. Creci 844
BULHÕES DE CARVALHO - Jun-
to Arprador, sala dupla, 2 qts.,arms., dop. compl. de fundo. 38
mil cemb. lnf. 47-9730 - Baluira-.Creci 190.

COPACABANA - Vende-se op.
çom 2 qts., sola e dependências
a Ladeiro dos Tabajaras, 529, ap.
201. Tratar ò Rua Siqueira Cam-
pos, 264 - Loia. Sr. Mário.
COPACABANA - Vende-s. apor-
lamento frente. — Quadra da
praia lado da sombra, pintado,sinteco, saleta, sanitário, cozinha,
amplo saí-to. — Informações pelamanhã telefone 57-4243.

AVENIDA ; ATLÂNTICA ... _,— No mais luxuoso edi- &!$'".
ficio de 1 por andar, sô
bre pilotis, com esqua
drias de induminium, vi-
dros ray-ban, ar condi-
cionado, parquet Paulis-
ta, louça e azulejos em
cores, pisos em mármo-
re, 2 vagas de garagem.
Em construção com a ga-
rantia de Pires'& Santos
S.A. Com hall, vestibu-
lo, salão, sala de jantar,
sala íntima, toilette, ga-!eria, 4 quartos com sa-
la de vestir e banheiros
privativos, grande copa

; e cozinha e 2 quartos de

COPACABANA - R. Raimundo
Correia, 20, ao. 607, sl., qt. sep.,

,. coz., bann., área c| tanque, cn-
12 trada 12 milhs. sido, prest. 500

mü. Trat. Sr. Paulo. 43-1527.

COPACABANA -_ „,.,„.„„
220 m2, 1 pl andar, salão 40 m2,
3 quartos c/ arm. embutidos, sala
do jantar c| piso Romano, cozi-
nho c| 2 despensos, 2 banheiros
sociois box c| portos, czulejos até
o teto, área de serviço c| 2 lan-
ques,' 2 quartos do empregada,
banheiro de empreqada c| aque-cedor. paragem p/ 2 carros. Tod-
forrado c| tapetes de lã. Entrado
80 milhõos, sido o combinar. R.
Santa Clara, marcar visitas cl Sr.
Paulo. Tel. 43-1527.

.--- •-i-.iiuiiui wo ruma
so'a, quar|o (sop.) etc. Cr$"iil "financ. Dr. Dirceu

Avenida Püo Branco 120
.f _•_¦ .4í__ - 

'42-1330, 22-3654.
BOTAFOGO, - Vendo 

""apt." 
ónh

quarlos, sala deps. novo entre-
Ba,Imediata, entrado 14 milhões ¦-

verírnofin4'o,Vrp.n|,2'u.or;'0p'or,Sel: emPreS^a. Fachada em
ro. Tratar Sérgio Castro _ Ruo mármore, acabamento
Assembléia 40, 12. ond. - Te'
31-0898-31.629-- _CRECJ_22.
BOTAFOGO"" - Vende-se óti™
apartamento da Rua Voluntários
da Pátria 230, ap. 704 cem sa-
Io, 2 quortos e dependências de
empregada, com direito o paro-
gem - Facilito. Ver no locol de-
pois das 9 horos: Trotar na ADAL-
MA — Avenida Almte. Barroso
90 sala 614. Tel. 42-9367 -CRE-
Cl 1008.

COPACABANA - Aplo. 2 sis.
4 qtos. frente vasio and. alto.
Vendo 70 milhões com 50%.
36-0547. Creci 816.

BOTAFOGO - V. bom op. salão,
3 qts., 2 banhs, sociais, garagem,
pilotis e outros benfeitorias. 10
milhões sinal, saldo finonciado.
Tratar teis. 42-1522 e 22-3692 -
CRECI 672.

BOTAFOGO - Cobertu-
ra _ Vendo 2 salas, 2
quartos, etc, NCr$ ...
65 000,00 - Tratar O.
M. SIMON - Telefone
42-2184 - CRECI 270.
BOTAFOGO - Ap. 2 quartes, sa-
Ia, dep. empregoda. NCr$ ...
40 000 000. Aceita-se Caixo com
sinal. Rua Martins Ferreira, 15|
304. tel. 46-9197.
BOTAFOGO - Vdo. op. c| sala
e q. sep., coz., banh. R. Marquês
de Olindfl, 106, op. 218. Trot.
L. S. Fco., 26, s|515. Telt -
43-6100.

VENDÉ-SE op. gronde, de fren-
te, com linda vista para o Par-
que, ótimo ponto. 3 ots., sl.,
dependência comptsfa com gs-
rasem no nível. Tel. .5.731."

BOTAFOGO - Aceito Caixo, do-
cunientação 100%, apenas Crí. 3
milhões de entrada. Vdo. ólimo
úp. de frente, sala, 3 quartos,banh., caxr, araa cj tanque, deps.
empada. Preço CrS 38 milhões,
Sá/agem, a combinar. Ocup., cont.
¦ ene. Voluntários da Pátria, 221

detalhes tel.: 31-0031. Av. Rio
>; 151, sj 403. Creci 446.

BOTAFOGO - Ap. R. Rtal Gran.
caia, de frent», andar alto, r.óvo,
CJ, cala 2 q»,., bonh., coi.,
qt. • WC •mp. A. i«rv. B*i«: 35
milho.!. Chaves a inf. na TASSO
LOPES IMÓVEIS - CRECI 416.
Av. Almt». Barroio, 91 gri, 604.}
t>0S. T.l..: 42-5321, 42-755* t
12-5237.

mármore,
de alto luxo. Entrega em
18 meses. Ver no local
com o Sr. Wolmar das 9
às 17 horas, na Av.
Atlântica, 3680 e tratar
na PREDIAL AQUARELA
— Rua México, 11, 12.°
andar, tels. 52-3612 e
42-6874 - Primeira cias-
se no ramo imobiliário
T-;.:ÇRECÍV258;
APARTAMENTO conjugado c! ií.
lerone, sinteco e pintura o óleo.
Prado Júnior, 150, op. 104. Sr.
Nelío.

COPACABANA - Ap. vazio pCx. Econômica, sl., qt. scp„ coz.,
Í. ínv., posse imediata

rv i j rrlhs. RJ""

43-1527

COPACABANA - Api. pequenosVendo diversos, nos melhores preços - 36-0547 - ÇRECI 816.
COPACABANA - Próximo à praia-Vendo ótimo op., vlsta mar,salao, 3 grdes. quartos, banh. emcor, grde. copo, coz., grde. á

loSTÇ.' 
'°Hl C°"° ~ TcL -

COPACABANA - BAIRRO PEIXO-TO - Vendo opartamento defrente, vozio, cem solo, 2 bons
quortos, dependências e orandoárea. Rua Alfredo Valadão, 77,ap. 205. Ver e tratar no locabase: 45 milhões.
COPACABANA - Vindo por mo-
tivo de viagem, op. de frente,
olimo negócio. Sala, quarto, quar-to rev., jardim inverno, cozinha,
banheiro em cõr e garagem. Av.
Princesa Isabel n. 300, bloco B-
204. Chaves na portaria.
COPACABANA - Vendo na R.
Bolivar, 125, ap. 404, c| 2 qts.s!., dep. . empr. ta. locação,
construção Canadá. Ver só- das
9 òs 10 hs. ou das 15 às 16
com Sr. Jcsé — Não aceitamos
intermediários. Tratar com Sr.
Silveira. Tel. 32-0615 só das
16 em diante. O preço ê a vista.

CASA — Copacabana — Ótima
iocalização com 4 dormitórios e
demais dependências inclusive plcorro. Tel. 47-0955 ou 52-8962

oann., i. inv., posse imodiolo. COPACABANA - Vondo" otlmo cesa Isabel, das 9 Js 17
r?.,, Tlh!-TR-.M|.nÍ5,;° Viveiros op. do sala e quarto separados Const. Kosmos. Detalhes te
5ils,'rrí'. "2- Trat- Sr- Paulo. Tol. cozinha e banheiro completo - 31-0831. - Creci 446•-'•' '''-'• localizado na Avenida N. S. da 

"¦'-

Aoartamento Copacabana n.° 1 145 - Choves
-ais- An _.o com o porteiro — Tratar pele

tolofone 43-1B53 cu 43-9334 c
o Sr. Padro ou Sr. Nicodwmos

COPACABANA - R. M. V. Cas
tro, 127 — Ap. conjugado, passam-sa direifos sem - lucro « faci
Jitado, cbra muito adiantada. Tra-fiar 42-1522 e 22-3692. CRECI 672.

COPACABANA - Aps. 2 qts.,
sl.; dep. comp., gar., área, qt.
e WC empr. 29 milhõos, entre-
ga em 1 ano. Ver Aires Saldo-
nho, 28, ap. 1 203 e 1 204. Det.
25-6512 (CRECI 167).

COPACABANA - Compro op. 2
qts., tl. etc. do Pôsto 5 o Ipa-
^ema. Entr. 20 m. saldo a comb.

, Solução r3p. dirot. propr. Tal.
56-1357.

COPACABANA - Ap. 1 p| an-
dor, 4 qts., 3 sis., 2 bonh., 300
m2. 150 milhões. 50% em 1 ono
o 50% em 3 anos. Anita Gari.
baldi, 5 (alugado s! contr.). Det.
e visitas 25-6512 (CRECI 167).

APARTAMENTO LUXO - Vend.
meuop. Pôslo 4, Cópacob., todo
confôrlo família pequena, a 30m
praia, andor alto, lado sombra,
indevassável, I por andor, 250 m2- Urgente: 80 mil., saldo a comb.
36-5300.
APARTAMENTO 340 m2, superlu.
xo último and. int. la. quadra
praia vista mar, PSsto 3 1/2, ri-
quíssimo benl., 3 salões inlei-
ramente atapetado, mobílias e
armários decorativamente emb.
paredes revestida c/ peroba e ja-
carandá, banheiros c/ cristal estr.
alé o telo, garagem. 150 milhs.
à_yisl'a c/ prop. 37-2197.
AIRlS SALDANHA - Vencio ap.
frente, sl., 2 qis. c/ arms., bonh.,
deps. sem garagem. Visla p/mar- 45 milhõos. GHACINDO - Tel.
32-Ó77S.

COPACABANA - Ap. 3 qts., 2
sis., dep. comp., área, gar. 55
!.'"'5?.. ViEÍ0- W* dl» íinal.
Ver Hilário Gouveia, 77, ap. 803.
Aceito Caixa. Det. 25-6512 (CRECI
167).
COPACABANA, ap. 2 qts., sl.!
dep. comp., área, ql. e WC
emp., gar., 2 ops. pj ondor. 30
milhões em 30 meses. Barata Ri-
beiro, 264, ap. 202 (alugado sem
contrato). Visitos e det. telefone
25-6512 - CRECI 167.
COPACABANA' - Posto 5, vozio— entrega imediato, vendo ò Rua
Djolma Ulrich, 110, oo. 312, c|
quarto, sala, jardim de Inverno,
coz., banh. Precp 22 milhões,
aceito Caixa Econômica, chaves c
porteiro. Tratar Av. Rio Branco
156, sl 909: Tel. 22-5814 - ..
32-5735. Creci 480.

COPACABANA - Ap. R. Tonolo
ros, vendemos c| sala, 2 qts., «
dep. pj emp. Sinal 20 milhões.
Chaves e inf. na Tasso Looes
IMÓVEIS - CRECI 416. Av. AÍmt.
Barroso, 91, gr. 604/605. Tais
42-5321, 42-7556 • 42-5237.

COPACABANA - PRÕN-
TA ENTREGA - Ssla, 3
quartos, dep., garagem,
frente, andar alto. Ver
no local à R. Barata Ri-
beiro, 686/701. Tratar
pelos tels. 52-7494 e

COPACABANA - Ap. do frento
c| belíssima visla. R. Fco. Ota-
viano, fronte and. alio, salão, 3
qts., 3 banhs. soe. em côr. 8,
arm. emb,, copa o cox., dep.
emp. Bas.: 110 milhões • cembi-
nar lnf. o chaves na: TASSO LO-
PES IMÓVEIS - CRECI 416. -
Almto. Borroso, 91 grs. 6041605 -
Tels.: 42-5321, 42-7556 e 42-J237.

COPACABANA - An-
dar alto, frente, sala e
quarto conjugado, vazio.
Ver no local, Av. Prado
Júnior, 330, ap. 1005 -
Tratar c| JÚLIO BOGORI-
CIN - CRECI 95 - Tels.
32-3813 e 52-7494.

RUA SA FE~RR£IRÃ, 215 - Ven-
de-se o aparlamenlo 602, de sa-
Ia, quarto, banheiro e cozinha.
Ocupado mas com contrato ex-
pirado. Sr. Aloisio Quadros. R.
da Quitanda, 45 sala 604. Tel.
22-0601.
SA FERREIRA - Quadra praia 300
m2. Liv|s| jant., 1 escr., 4 quar-
tos, 2 banhs, luxo, copa-coi.,
grailüe q. emp. 130 000 ò vista
ou 100 000 entr. 50 000, dur. 1
ano. lnf. 37-6807

IPANEMA - Vendo ótimo ap.
com salão, 3 quartos, banh., va-
randa, den. de emp. — 32 mi-
lhões - Tel. 57-3879.
IPANEMA - Vendo ap. solo, 2
qls., etc. de frente, Ruo Vise.
Pirajá, 40 milhões, 50% em I
ano. 46-0608. CRECI 945.

IPANEMA - Rua Barão
da Torre, 341 — Vende-
mos p| entrega em 90
dias, apartamento iuxo
c| 300 m2, 1 por andar,
4 quartos grandes, Li-
ving Room, copa e cozi-
nha, 3 banheiros sociais,
dependências de empre-
gada e garagem. Preço:
NCr$ 162 926,00 -
Construtora de alto ga-
barito "SANTA ISABEL
LTDA." Tratar: C.M.I.,
— Av. Rio Branco, 156,
grupos 1508/11 — Tels.
42-5982, 52-7636 e ..,
52-7537 - Creci 7.

TROCO ap. nôvo, frent. p| mor
(pilotis, mértnore) atap, arms.,
boxs, 2 qls., sala, dop. comp.
por outro menor cu sj luxo (Lc
me-Loblcn) ou casa regular (lílu
Est. Riochuelo). V.r diariamente,
Domingos Ferreira, 31-604, de 9-
14 o 17-20 hs.

IPANEMA - V.ndo ótimo ap.
alugado recente de tala « qte.'
separados, coilnha . banheiro,
com excelente decorado, loc**
lixado na Rua Ba río da Torre
n. 213 - ap. 40* - Condisõ.l:
13 000 000 do «ntrada, . res.
tanto leri transferid» financia*
manto com a CAIXA — Ver de
1* às 17h 30m — Tralar t.l. ..
26-1794.

TERRENO - Pôslo 4 - Junto >
Av. Atlôntica. Area 450 m2 —
850 milhões. Venda exclusiva —
lownd.s t Sons S. A. CRECI
204 - 23-9525.
TERRENOS - Copocabana - 45 x
24,50 - Botafogo 24 x 95 -
Méier 2 frentes 30 x 59 — La-
ranjeiras 22 x 196 - Tijuca 10
x 65 - 10 x 30 - Moiores de-
talhes Rua Uranos 1 397 - CRECI
469 - Tel. 30-5172 - Diária-
menle.

IPANEMA - Ruo Barão da Torre,
salão, 2 quartos c/ armários emb.,
cozinha, banh. em côr, dep. «mp.
e garagem. Cedo direitos na cons-
trução. Entrega em 15 meses,
prest.. mensal Cr$ 420 000. Preço
total 38 milhões. Travar Av. Rio
Bronco, 156, s/ 1 013 - Tele.
fone 52-1460 - CRECI 872.

VENDO ap. de salão, 3 q.v.
bann. coz., dep. emp. garagem.
Aceito ap. menor parle pagamen-
to. Ver Av. Copacabana, 1U39,
flp. 302

COPACABANA - Vd. quase pron-
to, de frento, conjt. Kosmos. R.
Min. Viv. Caslro, 18, esq. Prin
cesa Isabel, solo, 2 quortos, banh.,
cor., área c| tanque, deos. emp.
Acbto. luxo. Preço Cr$ 21 mi
lhões cl 50% financiados. Visi.
tas das 9 às 17 hs. Detalhes tcl.
31-OB31. Crcci 446.

COPACABANA - AN-
DAR ALTO - Dois por
pavimento, prédio nôvo,
sala, 3 quartos .e depen-
dências. Visitas diária
mente no local à R. To-
neleros, 261 — Tratar
pelos tels. 32-3813 e
52-7494 — JÚLIO BO-
GORICIN - CRECI 95
COPACABANA - Vendo ap. cl
sinal de Cr$ 1 500 000, o res
tonte oceito Caixa Ec, Maritimos
IPEG, IAPB ou particular - Fa-
cilito 50% a combinar. Ap, sala
e quarto conj., banh., coz. Rua
SS Ferreiro, 228 op. 517 e 519,
c| proprietário, das 15,30 às 17,30
horas. Av. Alm. Barroso, 90, 6.°
s|605 - Tels.: 42-5435 e 22-2634

Preço 11 milhões. CRECI 213
COPACABANA - Vendo ap. Av.
Copacabana, c| 4 sis., 5 qts.,¦frente, 2 bnnh,. copa, coz., ga-
ragem, vaiio cj pequeno sinal.
Moacir - 52-2620. Creci 1 061.
COPACABANA - Vd. final const.'
ap. frente, sombra, salão, 3 qts.,2 banh. sociais, ampla coz., área
c| tanque, deps. empgda. Preço"r5 33 milhões cj 50% financ.
Sem jures. Visitas hoie. Rua
Min. Viv. Castro, 18, esq. Prin-
cesa Isabel, das 9 às 17 hs.

FINANCIAMENTO CX. ECONÔMÍ-
CA — Tenho antigo, compro ap.

2 sem sinal, na Zona Sul preferCn-cl cia Copacabana. _Faço qualquer
transação a fim não perder opor-
.unidade. Tel. 57-3593 - Atendo

* diàriamenle atê meio-dia.

VENDEEE um opartamento de
sala e quarto separados, corinha,
banheiro, varanda, armários em-
butidos, ecupodo. Dá-se assis-
lenci» jurídica. Rua Silva Cas-
tro, 48, ap. 1004. Procurar o por-
teiro. Trotar pelo tel. 46-6540.
Preço NCr$ 18 000,00
VENDE-SE pela melhor oferta ap.
de frenle, vazia, no Bairro Pei-
xoto cm Copacabana. Informa-
çõei com o proprielario. Tele-
fone 56-1787.
VENDO ap. de sala e qt. sep.
lord. inv., áreo c| tanque e dep.
compl. emp. Ver e tratar domin-
go oté 12 hs. no locol c| pro-
prietario ou diàr. c| porteiro.
Ruo Piá. Mogalhâ-J, 870-713.

piu-iu uv M u l o: l .fl I I U, nittl x
m2. Tel. 43-9378 ou 37-6229
Sr. Alberlo.
VENDÊ-SE a lojo B da Rua Bel- ~. ^. . .
fort Roxo, 58. Preço NCr$ 35 .,¦,.,.,,, r.—
mil c NCrS 20 mil de sinal e LE,B,-ON - Vendo op. 2 quartosI c| NCr$ 20 mil de sinal e
- restante em 24 meses pela
Tabela Price — Trator- APSA
Tel. 42-1869.

IPANEMA - Vendo ap. na Rus
Vise. de Pirajá, 2 qts,, il., dep.
Vaiio. Garg. Tr. 7 de Setem-
bro 88, i| 702 - T.l. 32-4941- C/70 - Lio.

IPANEMA - Proio, vogo, vá ho.
ie local. Prudente Moraes, 269,
1.° conjugado, seleto, q., p. 16
miihões cj sinal e saldo combinar.
Choves porteiro ou 52-1837. Cre.
ci 480.

LEBLON - Em fase de
conclusão vend emos
apartamentos com sala,
living, 3 e 4 quartos, 2
grandes banheiros so-
ciais em côr, esquadrias
em alumínio, fachada
em mármore, aqueci-
mento central alto luxo,
copa-cozinha, dependen-
cias de empregada,
play-ground e garagem.
— Ver hoje à Rua Timó-
teo da Costa, 151 — Pre-
ço: NCr$ 68 000,00 -
Tratar: CAA.I. - Av. Rio
Branco, 156, salas 1508-

VENDE-SE ólimo apartamento, 1
por andar, primeira quadra da '
praia. Rua Paula Freitas, 1.0 an-
dar", com duas grandes safas, Ifés
dormitórios, 2 banheiros, lavado,
e demais dependências para fa- - _. ,
milia de tratamento. Aroo__240 1 I — Tels.: 42-5982,

52-7636 e 52-7537 -
i". Creci 7.

VENDE-SE qt., s!., kitch, banh.,
var., frente. Felipe Oliveira, A,
ap. 30ó. Chaves porteiro. 19 mi-
lhões_a combinar. Tel. 37-7070.

IPANEMA - LEBLON
ARPOADOR - Apartamento do
250 o 305 m2. Obra em revesti-
mento. Especificações de total lu-
xo. Edificio Monet e Munet. R.
Francisco Otaviano, 112 — Peças
excepcionalmente bem divididas.
Construção e acabamento de Go-
mes de Almeida, Fernandes. Av.
Almirante Barroso n.o 90, grupos
5I7|519. Tels. 42-5099 e 42-1238
— TAL — Taubaté Administradora.
CRECI 84.
APARTAMENTO vazio, peq., ven-
do. Ver hoje, Vise. Pirajá, 531,
op. 303. Trator dios úleis das
16 as 18 hs. Tel. 52-7975. Dr.
5jJ[v?o^ Necessita peq. obra.

COPACABANA - Vendo apar-
tamento c| solo e quarto sepora-
dos c| dop. emp.. área 00 m2,
nôvo, de frente. Tralar 36-6811.
COPACABANA - Vendo aporto-
mento c| sala dupla, 2 quortos,
banheiro cm còr, vestiário, copa
e corinha, área c| tanque e dep.
empregado. Nôvo. Trotar 36-6811.
COPACABANA — Vdo. ap., sl.,
qt. conj., banh. e peq. coc. Ver
Rua Sta. Clara, 86, ap. 305. Tra-
tar pelo tel. 25-7296 - CRECI
197.
COPACABANA - V.nde-s. ap.
d» sala • quarto conjugados,
kitchnette • banheiro — Vtr aos
domingos'das 9 às 16 horas por
gentileza do senhor inquilino na
Rua Dócio Vilares n. 253, ap.
304 — Tralar na Av. RI. Branco
n. 165, s/ 1 525 - T.l. 42-7923,
com Abrahão Coellio. CRECI 746.

COPACABANA - Vende-se à Rua
Ronald de Carvalho, 292 - op.
1 203 de frente, com solo, 2
quartos, cozinha e banheiro com-
pleto, írea com tanque. Preço
de rara oportunidade. Ver porfavor com o inquilino das 9 às
12 heras. Tratar com Alencar &
Cia. Av. Mal. Floriano n. 10 -
10.° andar.
COPACABANA - Compro urgen-
té para clientes certos, api. de 2,
3 qls., sem despesas para o ven-
dedo.. Favor ligar 31-3732 e ...
31-3783 - CRECI 759.

AVENIDA ATLÂNTICA 1136  ...-,...
1 per andor, 300 m2, 2 salc.s, trente, pronta entrep... R
eícritófio, 4 quartos, demais da- "'
penuê-uias • garagem. Preço ..
130 milhões a combinar. Tratar
prepriatiriu Sr. Carlos — Tel.:
26-8284 - 42-2424. V.r no lo-
cal.

CR$ 57 000 000 c| 30 milhões de
entroda, Copacabano, edifício R.
Belford Roxo esq. Barato Ribei-
ro, excelente op. salao, 3 qts.,dep. empreg., íreo 110 m2 do

entrega. R. G->n-
çolves D:os 89, sl 802 - Tal.
42-66eB h.je - Tel. 494252 -
CRECI 95í.

APARTAMENTO construção para
entrega 8 metes. Pça. Eugênio
Jardim — 4 qls., 3 sis., 3 banhei-
roí. Aprox. 350m2. Negócio di-
relo com prepriet. — 22-2687.

COPACABANA - Vendo aps. Du-
plex e cobertura, c| 3 solas, 5
qt*., nrms., 4 binh. soe, dep.
emp., garagem. Outro ao. fnte.
2 solas, 4 qts., orms., 2 banh.
soe, copa-coz., 2 dep. emp., 2
vagas garogem. Tel. 32-8589. —
Xavier,

COPACABANA - Vendo ao. Pôs
to 6, conjugado, t| 38 m2, cos.,
etc, de frent», ótimo estado. 18
miih. « praio. T.l- 56-0338

HILÁRIO GOUVEIA - Vendo ap.
frente, salão, 2 ótimos qfs. c/
arms., deps. e garagem. São 150
m2 p/ 65 milhões. GRACINDO-
32-6775.
HOTEL PLAZA - Av. Princesa
Isabel, op. frente, mobilado, te-
lefone, sola, 2 qts., etc. Sinal
NCr$ 16,00. M. Rocha. 42-0279.
Creci 73.
JÚLIO DE CASTILHOS - Um p/and., si., 3 qts., dep. compl.
Ocupodo, visitas só 3_. f. das
8-1 lh. 50 miih. super facilit. tel.
47-9730 - Botuira - Creci 190.

KAIC - Av. N. S. Copacabana
683 - Vende-se ap. 301, de
frente, tendo salão, 2 qts., ota-
pelados, banh. em côr, coz., dep.
emprés., grande írea cj tanque,
vaga garagem. Entrada 30 000 000.
Saldo financ. 2 anoí. T. Price.
Ver à tarde no local por genti-
leza do inquilino (iá notificado),
Trotar KAIC. Rua do Carmo, 27-
A, sjloja. - Tels. 52-2995 e
22-1860. Creci 283.

APARTAMENTO grande - Ven-
de-se na Avenida Ataulfo de
Paiva — leblon, c| 3 qts., sala,
cozinha, banh. social, área com
tanque, dep. emp. etc. NCr$; LEBLON - Vendo ótimo ap. nõ

te nnfrar... mrlint,. _...._...__. _«I. t\ ___. i

sala, living, cozinha, banheiro
completo, dep. de empregada.
Av. Almirante Guilherme n. 379,
np. 301. Tratar com o proprie*
tário. Tol. 37-8271.

LEBLON - Duplex com
325 m2 de alto luxo, 2
livings, sala, 4 quartos
com arm. embut., copa,
cozinha, 3 banheiros em
mármore, dep. de em-
preg., depósito, gara-
gem. Ar refrigerado,
pintura a óleo etc. Vista
para a praia e a Lagoa.
Preço NCr$ 150 000,00
financiados. Infs. e visi-
tas: NATAN BERMAN -
Rua 7 de Setembro, 66,
3.° - Tels. 32-6172 e
52-2281 - CRECI 8.

35 000 de entrada, restante em
2 anos. Marcar para ver c\ Fer-
nandes - CRECI 400. Trator no
Rua da Quitanda, 30 - 2.° an-
dar Sala 209 - Tel. 52-2899.
APARTAMENTO - Vendo-se nô-
vo, entrega imediata, prédio de
luxo — 2 salões 90 m2, 4 qls.
grandes, com arm. 2 qts. emp.,
3 vgs na garogem. Prudente de
Morais, 1.4201102. Tel. 27-6399.
APARTAMENTO IUXO - Todo i.
fr.nt. p| Lagoa. Salão, sala d.
jantar, 4 qts., 3 banhs., copa,
cox., 2 qts., amp., dep, compl.,
garagem. Obra em andamento na
3a. laje.' Ver no local na Av.
Eptácio Pessoa, I 684. Preço «
condições vantajosas. Tratar na
CIMBRA - T.ls. 22-3365, 32-7766
» 22-9615. J 210. CRECI 619.
APARTAMENTO - luxo. Lablon
— 3 salas, 4 dorm., 2 banhs.,
dep. empregada, c| gar. IMOBI-
LIARIA LONDON LTOA. Tols.
57-2555 • 36-4767.

vo, aala, 2 qts., copa-coz., dep.
empreg, e garagem a poucos
metros da V. Albuquerque — lnf.
42-7750. CRECI 497.

KAIC - Rua Toneleros, 200
Vende-se magnífico ap. nôvo ten-
do 3 salas, 3 qts., c/ orm., 2
banhs. em côr, 1 tollete, copa,
cor. grande irea de serviço c/
tanques, dep. empreg., garagem.
Construção de l.a qualidade 220
m2 - CrS 130 milhões c/ 70 mi-
lhões de sinal, saldo financ. 12
meses. T. Price. Tratar KAIC
R. do Carmo, 27-A, s/ loja
Tels.: 52-2995 e 22-1860 - Creci
283.

COPACABANA - Rua Inhanga,
15, obra iniciada, todos aps. de
frent* compostos da sala, 2 quar*
tos, coz., banh., quarlo • WC
de emp. o área da serviço. Preço
a partir d. CrS 26 400 mil, si-
nal da CrS 2 60O mil . pr.staçõ.s
d. CrS 350 mil. Informaçó.s cf
Revil S.A. Construtora . Incor.
poradora. Av. Rio Branco, 43 —
18.» andar. T.ls. 43-2305 • ...
43-5824. Corretor ns local, atá
19 horas. CRECI 188.

KAIC - COPACABANA - Co-
bertura. Rua Pompeu Loureiro, 9,
ap. 1 101. Vende-se c/ saleta,.sa-
lão decorado, 3 qls. c/ arm.,
banh. em côr, bnr., lalcira, dep.
empreg. granda terraço em cera-
mica c/ plantas ornamentais, ga-
ragem, grades de ferro nas jane-
Ias dos quartos e em volta do
terraço.' Ver no local. Chaves c/
porteiro. Tralar KAIC — Rua do
Carmo, 27-A, s/ loja. Tels
52-2995 e 22-1860 - Creci 283.

COPACABANA - Vendemos ap.
de frente, com salão, 3 quartos
pintados a ó!.o, 2 por andar, >
no 7.° pav. Dep. d* empr. • ga-
ragem. Valor: 90 milhões, por
motivo da via nem 65 milhões à
visla. Rua Consl.nl. Rimos. T.-
lofone 45-J585. £i
COBERTURA >TRIPLF_X - P.sciní,
5 dorm., 3 salas, 3 bsnht., dep.
emoragadas. 600 ml., garaqam,
2 qts. .mpr.qada. IMOBILIÁRIA
LONDON LTDA. T.ls. 57-2555 .
36-4767.
COPACABANA — P"raça Eugênio
Jardim, 55, op. 202 correspon-
dendo ao S.° pavimento — de
luxo, ar refrigerado, fachada de
mármore, aquecimento central,
salão, s. {antar, 3 banh.., 3 ou
4 quartes, 2 qta. de criada, s.
almoço, área de lervíco e ga-
ragem — P| visitar — Tel. 36-0523
- CrS 1S0 milhões.

KAIC - Rua do Carmo, 27-A, a/
loia. Teis.: 52-2995 e 22-1860 -
Creci 283.
KAIC - COPACABANA - Rua
Ministro Alfredo Valadão (antiga
trav. Santa Margarida). Vende-se
ótimo ap. c/ sala, 3 qts. etc já
em revestimento interno. Obra p/
administração da Kosmos Eng.
S/A. Sinal 25 000 OCO facilitados.
Saldo a combinar. Ver no local
c/ o encarregado. Tratar KAIC —
Rua do Carmo, 27-A, 1/ loja —
Tels.i 52-2995 • 22-1860 - Creci
283.
KAIC - RUA HILÁRIO GOUVEIA

Vende-se ap. nôvo frente, 2 sa-
Ias conjugadas, 3 qts., sendo 2
c/ orm., banh., coi., dep. em-
preg., garagem. Cr$ 65 000 000 c/
50% sinal, saldo 2 anos T. Price

Tratar KAIC — Rua do Carmo,
27-A 1/ loja. Tels.: 52-2995 «
22-1860 - Creci 263.

CASA IPANéMA - Rua Maria
Quiíéría P. Vaz, vend. direto mer.
vist. restanle 8 meses. Excelentes
comodidades, 4 qts., salão, 3 va-
rand., dep. terreno curto sem ga-
ragem. Enirega imediata 37-5740.
CASA — Ipanema — Leblon
Lagoa, J. Botânico. Compro ur-
gente até 200 000 000 à vista. —
Tel. 22-6783. CRECI 844
COBERTURA - Leblon - Vendo,
sala, salão, 2 grdes. quartos, ba
nheiro, coz., área com tanque
dep. emp., garaaem — Tel
57-3079. - Aceito Coixa,

LEBLON — Entrega imediata —
Living com lambris, 3 quartos
com armários embutidos, 2 ba-
nheiros lociaii, varanda, cope a
cozinha, quarto a banheiro de
empregada, área de lervljo.
200m2. Garagem. Atapetado, ar
condicionado, 1 por andar, ele-
vador social privativo. — Tel.:
52-4903, inclusive domingo até
òs 13,00 hs. Ver Av. Coi. San
Martin, 1 151.

COBERTURA DUPLEX - Edif. lu-
xo. racém-conslr. transv, praia
Ó70 m2, vhão 360", única no gê-
nero. lnf. 47.9730 — Batuira —
Creci 190.
CASA — Vendo em Ipanema con-
fortável residência. Tjerreno de 10
x50, c/ 3 salas, varandas, 6 qts.,
3 banhs. sociais, copa-coz., ga*
ragem 2 carros e dep. Infs. tels.:
22-2843 e 42-0789 - CRECI J-240.
CASAS DE LUXO - Vdo. no Le-
blon e J. Bovânico, 4 qts., 2 II-
ving;., deps., garagem, terreno
13x30. Pços. comb. tratar Tel.
37-5106 - CRECI 813 - 52-1892.
IPANEMA - Salão, 4 qts., 2
banhs. etc. Prud. Moraes. 985,
ap. 104, entrega no fim do ano,
vdo. p| $4 m. à vista ou 68 m.
financ. em 2 anos. Tel.i 47-2130.
IPANEMA - Cobertura e| eleva-
dor, 3 qts., amplo living, fren-
te par., nova, prédio 4 pavs. lu-
xo, 200 m2. 135 miüiSes tinan-
ciados. Ver Barão da Torre, 313,
esquina Pr. N. S. Pai, final de
construção. Det. 25-6512 "67)

LEBLON - Rua Capitão
César de Andrade, 40 —
Vendemos em obra ace-
lerada apartamento ç| 3
quartos, sala grande,
vestíbulo, 2 banheiros
sociais, copa -cozinha,
dependências de empre-
gada e garagem. Preço:
NCr$ 62 384,75 - Tra-
tar: CAA.I. — Av. Rio
Branco, 156 — grupos
1508/11 - Tels ,
42-5982, 52-7636 e ...
52-7537 - Creci 7.

LEBLON - Vendo ep. c| cala, 2
quartos, depend. completas de.
empreg. De frente, uso de gara-
gem, ocupado sl contrato. Aceito
carro nacional c| parte pagamen-
to. Rua Dias Ferreira, 147/401 —
Ver por gentileza do Inquilino —
Trotar 2l.-feira tel. 22-7036 — Na-
tanael.
LEBLON - Cobertura - Vend..
se Rua Artur Araripe, 18 o exce*
lente ap. C-01 vazio, com gran-
de terraço com esplendida vista
panorâmica, composto de ampla
sala, 2 ótimos quartos, banheiro
social em côr, com boxe, ampla
copa-cozinha, armário embutido,
dependências completai de em-
pregado, etc. — Chavet com por-
teiro no tocai. Tratar pessoelmcn-
te com Alencar & Cia. No horí-
rio de 11 as 14 horas eu de 16
hi 18 horas, na Av. Marechal
Floriano, 10 — I,° andar — Fo-
ne: 23-3328.

IPANEMA - V-nlo expl. casa
2 pav., 2 sl., 3 nH., 2 banh..
garagem. Base: NCrS 180 000 a
comb. Terr. 8*22 - 2? quad. praio- lnf. 45-6280.
IPANÉMA - Sala, 2 dorm., d.p.
NCrS 37 000 a combinar. IMO-
BILIÁRIA LONDON LTDA. T.ls.
57-2555 . 36-4767.

i IPANEMA - Ap. il., qt. separa-
do, ci enragem — Aceito Caixa.
- 27-883J.

LEBLON - Saleto, sala, qt., banh.,
cot. mesmo enorme, Area serv.,
térreo, vazio. Base 20 mil em 2
anos. lnf. 47-9730 - Batuira -
Creci 190.
LEBLON - Saln, varanda, 2 qts-,
banh., cor., área serv., depásite,
gar. 1 lance rscada. 24 mi( fí-
nane. lnf. 47-9730. Batuira ' —
Crec! 190.
LEBLCN — Alto luxo na praia, 4
qts., 2 sis., varand. «nvidraç., 2
banh. nobres, copa, coz., dep<
empr., 2 vagai gar., 250 m2 —
250 mll comb. lnf. 47-9730 - Ba.
tuira - Creci 190.
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O IMÓVEIS - COMPRA E VENDA
LEBLON —¦ Rua Timóteo dn Cost.i.
151-11.° end., ops. I 103/4 _rh
revestimento para entrega em 10
meses. Vendemos aps. c/ 380 rr>2
tf living, sala de refeições, 5
quartos, toilete, 2 banhs., arma-
rios embutidos, 3 quartos de
emp., copn-cozinhn ele. Preço 120
milhões. Tratar Av. Rio Branco,
131 s/ 802 - Tel. 42-0998 -
Creci 16.
LEBLON - Rua Maior Rubens Vaz
(parle plana). Vende-se ótimo ter-
reno 1*1x58. Preço e condições —
Av. Rio Branco, 131, s/ 802 -
Tel. 42-0998 - Creci 16>.

LEBLON — Suntuoso c nôvo ap,
de luxo, nn Av, Vise. Albuquer-
que, de frente. Doi* _aíÕes, 4
qls., c| arm., 3 banhs. sociais,
toalete, copa, cozinha, área, 2
qts. empr., 2 vagas carro. P/eço;
Cr$ 250 000 000 a combinar. VI.
silas com VOX Imóveis Ltda. —
México, 111 s] 1 602. lel. 22-4073
- CRECI 524.
KAIC — Ipanema. Cobertura
Castelinho. Av. Vjeira Souto, 140
C-01. Vende-se c/ 250m2 final
de construção. Preço 170 milhões
.' 72 S00 000 de sinal. Saldo fi-
nane. Chaves c/ porteiro. Tralar
KAIC - Rua do Carmo, 27-A, s/
loia. Tels.: 52-2995 e 22-1860 -
Creci 283.

VENDO cosa vazia, 3 qts., sala,
copa-cozinha, 3 varandas e 2 ba-
nheiros. Nao icm condomínio.
Ver e tratar Rua General Argolo,
83, Entrada 10 milhões velhos.
O restante em 50 meses.
VENDO ou alugo casa c| 3 qv..r-
los, satã, varanda, copa-cozinha,
banheiro completo a outras ua-
pendências. V«r Rua São Luis
Gonzaga 1 124,.

NCR$ 54 000 - Facilitados. Ap.
luxo c] características os mais so-
licitados, 3 <|ts„ 2 solas. Cedo.
Gbra de Servenco p| entrega em
4/68. Veio R. Almt. Pereiro Gui-
marães, 79, olé lóh, diariamente
- VIANNA - 58-6829 ou ....
32-6282. I
OCASIÃO - Cobertura duplex -
Terraço, solão, 2 sls., 3 qts., 2
banhs., copa-coz., dep. comp.,
garagem. 100 milhões. Aceito ofer-
to. Ver R. Vise. Pirajá, 167, ap.
801 - Inf. 42-1525 - PACHECO
- CRECI 635.
RUA BARÃO TORRE, 111, op. 102
- 33 000 op. 202, 39 000, 3 qts.,
1 sl.; dep. Visitas diárias exceto
domingo. Tel. 26-3089,
RAINHA GUILHEWlNA, 180, op.
305 — Vendo com quarto, solo e
demais dependências. Preço 18
milhões velhos, só à vista. Dr.
Mattos - Tel. 22-2537 a portir
de 2o.-feira dos 10 òs 12 horas.
RESIDÊNCIA - Novo. N.gócio
urgento. Aceitamos proposta, con*
dições pç}to. «st. moderno, exce*
lonto construção. 3 solõos, terra-
co, toilete, 3 banhs., 4 dorm.
(arm.), copa, cox.., demais dep.
IMOBILIÁRIA LONDON LTDA. -
Tols. 57-2555 e 36-4767.
RESiDENCIA - Aristocrática
No Leblon, centro terr. alto luxo
— 3 salas, 4 dorm., 2 banh.., lav,
gar., escrit., 2 quartos «mpr. -
IMOBILIÁRIA LONDON LTDA. -
T.ls. 57-2556 o 36-4767.
VENDO — Timóteo da Costa, ca-
sa em ter. de 835 m2 ideal pnra
clube, clínica ou escola 270 000.
T. 46-4930.
VENDE-SE apartamento de cober-
tura. Melhor ponto do Leblon.
Rua João Lira, 103-C-0I. Aroa
acima de 600 m2, gronde terroso,
jardim, 5 quartos, 6 banheiros,
grandes salões _. garagem. Para
pessoas de fino l/rato. Tratar com
a IGAB. Rua Teófilo Oloni, 72 -
Tel. 23-1915 - CRECI 183.

GÁVEA - J. BOTÂNICO
GAVEA - R. Oitis, 42, casa c|
2 qts., s., coz., banh., terreno
170m2, Centro terreno, entrada
18 rnilhs. sido. comb. Ver após
15 hs. Trat. 23-0788.
JARDM BOTÂNICO - Vendo ap.
205, da Ruo Senador Simònsen,
12, c| 2 qls., saia e dependôn.
cias. Entrada: 15 milh., saldo a
combinar. Tel.: 42-5170. CRECI
408.

TIJUCA - Vende-se o ap. 205
em revestimento da Rua Honri
Ford n. 87, frento T. T. Club,
2 qts., demais dependências, Fir-
ma H. MendlõwlsKi Inf, p| tel,
49-6550.

VENOE-SE casa grande, fôrçi e
telef., galpão nos fundo;, Rua
Senador Alencar, 112 — São Crlf
lóvâo. 

f|JÜCA_-_R. COMPRIDO
ATENÇÃO TIJUCA - Vendamos
um dos mais bonitas apartamen*
tos d» cobertura d_ Tijuca, com
2 ótimos quartot, ampla sala •
demai. dependências completas,
inclusive garagem • um terraço
livro com 00 rn2. Ver na Av.
Pauis d. Frontin, 285, op. C-01.
(Chaves com o porteiro. Tratar
no Av. Rio Branco, 183 — 3.°
andor - Tels.: 22-3737 • .
32-2542 - CREC| 256. _
ÃO SR. QUÈ PENSA 

"CONSTRUIR

SUA CASA NA TIJUCA, venha
ver magnífico terreno que tenho
u venda, juntinho da Rua Uru-
guai. Vendo barato e muito faci-
litado. BUENO Machado. R. Ba.
rão Mesquita n. 398-A. Telefone
340694 c 58-3233, CRECI 986.
Trabalhamos domingo.
APARTAMENTOS - "Maravilho,

sos" na Tijuca, de frente, vazios.
Vendo c| peq. entr. longos pra
zos. R. Barão Mesquita, 398-A -
Cl BUENO Machado. Tel. 34-0694
c 58-3238. CRECI 986. Trabalha
mos domingo.
APARTAMENTO TIPO CASA
Rio Comprido — 2 qts., sala, dep.
de empr. boa 'área. 8 mil de
entr., saldo facilit. e .financiado
em 30 meses. Marcar visitas pelo
lel.: 22.8642 das 14 às 17h. Ro-
berto Conte - CRECI 142.
ALDO MOURA LTDA. - Vendi
casa 7. Rua Pontes Correia, 20.
Três qts., dep. 15 milhões. Infs.
seção de vendas. Av. Cop., 583,
s. 810. Tel.: 37-9471. CRECI 353.
APARTAMENTO - Vendo final de
construção, Saenz Pena, Pinto Fi-
gueiredo, 3 qts*, união, 2 ba-
nheiros, garagem privativa, copa
cozinha. Entrega setembro, alto
luxo NCrí 18 000,00. Tratar Ma-
riz e Barros, 1 025 op. 101 -
Bloco A. _____
APARTAMENTO - Rua Uruguai,
511 op. 704, nôvo, amplo pano-
rama, vazio, salão, 3 qts., orins,
embts., 2 banhs. soe*, pint. óleo,
coz., dep. compl.',-Qaragem. Ver
hoje domingo. 70 milhões £0%
vista restante 10 meses.
APARTAMENTO - Perto Praça
Saenz Pana. 3 qts., sola, banh.
dep. emp., gar., frente — Adolfo
Mota, 99 — Vendo urg. financ,

Atendo hoie 23-8688.
APARTAMENTO vazio, Praça
Saenz Pena, saleta,. saía, 2 quar-
tos, coz. banh, dep.,-- emprega-
da, área c| tanque, pintado, stn-
teco, base 28 milhões, aceito
caixa, tralar tel. 25-3691. Cale-
ri. Creci 254.
BARÃO DE MESQUITA, 796-501
fia. Io. loc. Solo, 2 qts., todo a
óleo, banh. côr, coi., dep. com*
pleta «mp., gnr. cond. Hoje 10
as V hs. 22-3238 a 52-8920. -
CRECI 76.

JARDIM BOTÂNICO - Vendo tor,
reno 12 x 60 dá para edificar.
Tralar Rua 7 de Setembro 88,
sl 702. Tel. 22-5507 - C/70 -
Lóa Reli.
LAGOA — Sala, 3 dorm., demais
d.ps. - IMOBILIÁRIA LONDON
iTPA__l,ls____;_5?__J,_36_,26_:
RESIDÊNCIA - Luxo, espõt. aco-
bamento. living, 1 salô.s, 5 dor.
mi.óríos, 2 banh. « dep, IMOBI-
LIARIA LONDON LTDA - T.ls.
57-2555 • 364767.

CR$ 25 000 000 aceito Caixa cl
sinal. Plano antigo. Tiiuca, ótimo
ap. vazio de fre/ite, 1 por andar
3 qts., sl.. área ele. 95 m2. R.
Pereira Soares, 36, ap. 201. Ver
hoje 15 às 17 horas. T. R. Gon-
çalves Dias, 89, si 802, hoie
49-4252. Sr. Gilberto. CRECI 950.
CASAS — Na Tiiuca, vencio 2
pavtos. modernas, confortáveis
para pessoas de fino trato e po-
der aquisitivo. Inf. 48-5477 ci
CORREIA. Precos NCr$ 120.000
facilitados. (CRECI 531).

TIJUCA - Vende-se Crí ...
65 COO COO, preço fixo, ap. co-
bertura c| elevador, tedo endar,
3 quarlos, 2 salas, dep. comp.,
garagem etc. Prazo para entrega
fim do ano — Luiz Hack, 36-4222
ou 38-4366 - CRECI 260.

CASA — Vdo. urgente, 2 .ovts.
3 qls., 2 salas, coz., banh., ga-
ragem etc. 'Serve 

pj incorporar.
Entr. 40 mil. 32-4675 e 38-2537.
NEVES.

SÃO CONRADO - Vendo um
apartamento no Recreio das Ca-
noas. NCr$ 10.000,00, sendo par-
tc financiada. Tratar tel; 47-9271.

S. CONR. - B. TIJUCA
BARRA — Recreio doi Bandei. an-
tes. Vendo excelente1 casa final
de construção c| 230 m2 tem
terr, de 1 000 m2, tendo living,
4 qls., 2 banhs., coz., dep. compl.
e terr. social. Tcl.i 31-2972. Aos
domo. 25-9604 cl Jaime. CRECI
255.
BARRA — J. Oceânico Vendo ex-
celento lote c| 15 x 35 NCr$..
14 000,00. Tel. 31-2972. Aos do.
mingos 25-9604, Jaime. CRECI
255.
BARRA — Vdo. bela cosa nova, 3
qts., sala, 2 banhs., dep. emp.
gar. e ap. anexo próx. Viaduto
Rio-Santos. ARAÚJO - 42-9081
CRECI 1 055.
BARRA DA TIJUCA - Vende-se
ótima casa, construção nova, fino
acabamento em centro de terreno
ç| 2 quartos, sala, coz e demais
dependências. Tratar tel.t 34-3390.
BARRA — Vendo 6timo-terr. .15
x49 m. Rua urbanizado, 17 mi
lhee... Grande facilidade. Tel,
22-0262.
BARRA DA TIJUCA - Vendo~op.
Sala, banh. . kitch. Frenle para
o mar. Tel. 54-2305.
BARRA DA TIJUCA - Flnã~7e7;.
dência c/ 350 m2, nova, em
centro de terreno, próximo ao
Itanhangá. Plantas c .etaihes c/
Dr. Rodrigues Netto — 22-4151.
CSECI 167.
BARRA DÁ TIJUCA - Cotta.is
— V.nd.-so sala, quailo, banhei,
ro, kitchnelle, complotam.nl.
prontos. Entrega imediata. No
ato CrS 500 000 - Av. S.rnam.
botiba, 2 970, iunto oo Parqua
da Barra Country Club, distante
300 m do Boat. Flamingò, antigo
Corsário. Sábados _ domingos no
local com proprietário ou diiríx
monto, 22-1421.
RECREIO DOS BANDEIRANTES
Vendem-se 3 loles, 1 de esqui;..,
Iuntos ou ;oporados com 1780 m2
prontospara construir, todos cer-
cados, impostos em dia e escri-
turas registradas. Estrada do Pon-
fal iunto ao prédio 562 e a 80m
da prata e do futuro aquário.
Tel. 22-6883 ou 58-6181.
SAO CONRADO - Vende-se mi-
fii-apartamento desocupado no Re*
creio das Canoas, em lindo .bos.
que, com piscina e restaurante.
Estrada das Canoas, 10. Telefono:
32-1 [89, pela manhã.
SAO CONRADO -YuntcToo'"--
vea Golf Clube. Vendo-se 6li-
mo terreno bem localizado c| 15
x 30. Preço: 12 milhões o com-
binar. Trolar Av. Rio Branco, 131
l| 802. Tel.i 42-0998. CRECI 16
VENDE-SE - Terreno frente para
a BR-101 (Estrada Rio-Santos) en-
iro o Barro da Tiiuca e o Re-
creio dos Bandeirantes, Área
16 000 ni2. Preço: NCr$ 30 000,00
com NCrS 12 000,00 financiados
em dois anos. A visto NCrS....
25 000,00. Tel.i 37-4145
23-4230. Dr. Mário.
VENDO ar.as anlr* o mar .
BR-6 <Rio Santos Km. 11), Tudo
em areia com frente para o ai*
falto mínima da SO m.lros a «i.a
25 000 m2 cada. Documenta;.,
p.rfaita. Proço NCrS 2,50 o mo-
tro com 50% da sinal a dóblto
«m II mesas. Sr. Victor. 26-4998.

PÇA. DA BANDEIRA
S. CRISTÓVÃO

CASA DUPLEX NA TIJUCA -
Vende-íe na Ruo Uruguai, 488-A
a casn 14 em rua. particular e
aprazível e sonegada, c| 5 qts.
2 salas, baniu em côres, cozinha
e copa, 3 varandas, quintal, fren*
te ajardinada e garagem grande,
40 milhóes de «ntrada, restante
em 3 ano;. Ver no local enlrsn*
do junto ao n.° 468 das 9 em
diante c| Fernandes - CRECI 400
- Trator na Rus do Quitanda,
30 - 2.» andar, sola 209 - Tel
52-2899. j

TIJUCA — Vdo. ap. vazio, 72m2,
cj vrad., sala, 2 qts., dep, in-
clusive de emp. Aceito Caixa ou
IPEG cj pequeno tinal Rua- José
Higino, 54-A, caso 202 — Trotar
CARLOS IMÓVEIS - L. S. Fco.,
26, s| 515| Tel. 43-1527.,

CASA - FRENTE - R. Maxwell,
35, 4 qts., 2 solas. Preciso pinlu-
ra. Altos e baixos. Aceito propôs-
tas. Corretor das 9 òs 19h. Mais
inf. 34-9179. Creci 354.

CRS 19 000 000 c| 6 milhões de
ent. rest." em 48 meses, Tijuca,
iuntinho à praça, 6timos ap. de
2 qts., sl., qt. de empreg., área
etc. Aproveite negócio rarí-simo.
R. Barão de Pirassinunrja 25, aps.
302 « -402. Estão prantos. T. R.
Gonçalves Dias 89, si 802 - Tcl.
42-6688 - CRECI 950. '
CASA - Tiiuca - R. Condo do
Bonfim, 2 pav. 8 x 40, 6 q., 4 s„
etc. Preço barato 70 milhões. Fa-
cilito. Pronta enlrega. T.i Gon-
çalves Dias 89, s| 802 - Tel.
42-6688 - 49-8324 - Sr. Gilberto
CI950.

CATUMBI - Santo Teresa. Cosa.
Vende-so c| 2 qts., saio, ria Rua
Paula Motos. Preço 13 milhões.
Tralar tels.: 22-6783. Crecl 844.

PRAÇA SAENS PENA -~Dois -ÍH
mos apartamentos, va2Íos, com-
postos de satã, 2 quartos e. de-
mais dependências, à Rua Gene*
rai Rocca, 377 - Casa V - Aps.
10? e 202, serão vendidos ern
leilão pelo leiloeiro PAULO BRA-
ME, terça-feira, 21 de março de
1967, às 16,00 horas, no local.
Financiados com 50% de entrada
e restante em 24 meses. Mais
inf. tel. 31-0228. __.
RUA AMARAL, 137, op. 302, fi»
locação. Vendo ap. 3 qts., 1 sn-
la, coz., banh. Preço 30 milhões,
50% a' vista, aceila Caixa. Ver
no local. Trntar com Machado,
Av. 28 de Setembro, 345. Tel
58-0522.
RIO COMPRIDO - Vendo casa
à Ruo Itapiru, 1577, com 6 cô-
modos, entrego vazia. Náo tem
recuo nem é encosta de morro.
Tralar tel. 36-7012. Sr. Wagner.
SAENS PEÍiA - Ent. vazio ap.
fte., 2 qts., sl., coz., banh. comp.
dop. empreg. Inf. Org. Orlando
Manfredo. Barão Iguatemi, 86
Tel. 48-0804 - CRECI 82.
SAENS PENA, 55 fundos. Quarto
e sala separados cj dep. emprega'
d_, 8.° andar, vendo. Ver no lo-
cal c. lauro (zelador).
RIO COMPRIDO - Vepdo op. de
sala, 2 q!t., cj dependência. Va-
zio pela Caixa. Inf. tel. 52-1838
e 32-0052. Corretor Valle
CRECI 1 090.
RIO COMPRIDO - Vendo op.
frente sl;, 2 qts., banh., dtp
comp. Rua Ten. V. Sampaio, Ac.
Cx. peq. ent. CrS 28 OCO 000,
Tel. 45-6280.
RUA CONDE DE BONFIM - Vdo.
2 aps, no lado da sombra c| 2
qts., sl-, dep compl., sendo 1
c] garagem. Tratar 27-1025.
RUA HADDOCK LOBO, 175, apar-
tamento 503 — Dois quartos, sa-
lao, varandas, dependências a
garagem. Vende — Esntrega Ime-
diata.

.PASSA-SE contrato ds um pré*
«lio, uma to|a espaçosa de 2 an-
dares. Trotar no mesmo local,- na "Ru.i São Cristóvão, 263, ao
lado da Estrada Francisco Sá.
SAO CRISTÓVÃO - Solo, 2 qls.,
etc. c| 10 000, rest. como elu-
quei. Ver, trotar, S. Januário,
756, ap. 102
SAO CRISTÓVÃO - Vende-so
coso o Rua General Argolo, 221
com 3 quartos, 1 sala, cozinha,
banheiro, copa, 2 áreas, jardim
de inverno, toda pintada a óleo.
Parte financiada. Tratar Sr. Her-
minio. Tel. 43-3191.
SAO CRISTÓVÃO - Quarto e sa-
fa separados, com dependência
da empregada. Obra já com es-
trutura pronta. — Preço: Cr$
7474 S60, facilitados e financia-
dos. Imobiliária Nova York S.A.

Tol.: 31-0060. Creci 3. (Inclu-
tive domingo até às__._13.00 hs).
VENDE-SE ou aiuga-se casa com
iala, 4 quartos, banheiro e co*
Xinha com quintal, toda cm Ia*
|e — Ver e tratar na Avenida
Pedro II n. 149, casa 8, com
« Sr. Meneses, das 12 as 16 h,

Bairro de 5ço Cristóvão.

RIO COMPRIDO -Vendo-se ca
.si, 2 pav., c| jard., quint,, entr.
carro, 2 salas, 2 qts,, sl. alma-
ço, copa etc. Ver Barão Petro*
pelis, 205 _ tel. Samuel 23-3521
cu 56-0198.
TIJUCA - Vendo ap.(s) Rua João
Alfredo e Moura Brito, 3 qts. e
dop. Vazio. Aceito Caixa Eco,
Tr. 7 de Setembro, 88, .1 702 -
Tel. 22-5507, c| 70 - Láo.
TIJUCA — Vendo magníf. cober-
tura cl tl., 2 qts., banh. cõr,
coz., dep. compl. empreg., orca,
serv. c| tanque e garagam. Gran-
d» irea descoberta cj piso ce-
rSmica podendo construir. Ver na
Rua Paulo da Frotnin, 397, ap
605. Tratar tal. 25-7296 - CRECI
197.
TIJUCA - Vendo op., qt., sl.,
cox., banh. • garagem. Pço. CrS
18 000, mt. 9 000, prost. 200.
Rua dos Araúíos. Tratar R. Ro
m.lros, 145. T.l. 30-1548.
TIJUCA - Ap. d. 3 qts., 2 sls.
1 banhs., gar. privativa, daps.
comp. d.corado, fronte, malhar
edifício da Tijuca — Conde de
Bonfim n. 590 — Prox. ao Ti-
iuca Club.. 100 milho.! finan-
_!_4_í_____.•'__. ____L__J>»7)
TÜÜCA - Vende-íe boa res. à
Rua Generol Canaba.ro, CrS 70
milhões, outra à Rua Alfredo
Pinto, Cr$ 60 milhões, ambas cl
3 qts., 2 pav. Inf. Tel. 42-8906.
TERRENO - Usino, vista panorS
mica, 14x33. Vendo, 20 milhões
com .0% fin. Tel. 45-2210.

TIJUCA terrenos vendo com 20
por 28. Preço 15 milhões, outro
com 24 por 30. Preço 16 milhões
ponto excepcional. Tel._ 38-6867.
TIJUCA - Vende-co op. vazio, 2
qts., sala, 2 varandas e dep. Con-
dução e comércio à porta. Ver e
tratar Rua dos Araújos 11, àp.
304, domingo d__ 13 às 15 hs,
todas os dias. Marcar hora tel.
382469.
TIJUCA — Vendem-se os aps,
107 e 314, 203 e 303 do Rua
Valparaiso, 40 de sala e quarto
e sala e dois quartos respectiva
mente, a o 113 da Rua De;, l.l
dro, 150. Ver nos locais. Tratar:
22-8569, dos 11 às 12 a das 17
às 19 — Orlando.
TIJUCA - R.~ Professor Eurico
Rabelo, 105, ap. 501, cl 3 qts.,
sl., dep. ompr., varanda, frente,
garagem, arm. embutidos, pintura
nova', entrada de luxo, persianas,
sinteco aceita Caixa cl entr. de
10 milh. Trotar tels. 34-6049
42-8335 e ver no local ci por-
loiro, Sr. Manoel. CRECI 304.
TIJUCA - Vende-se sala. Finol
construção. Rua Conde de Bon
fim, 372. Pca Sans Pena. 15 mi-
Ihões. Dr. Rómulo, tel. 56-3988
ou Rídetlc 38-8161. 
TIJUCA - Alto luxo - Frente
para duas ruas. Living, jardim
de inverno, sala de jantar, 3
quartos, 3 banheiros sociais, co-
pa-cozinha, 2 qunrtos da empre-
gada. Área 270,00m2. EsqurL
drias de alumínio. 2 vagas na
paragem. Fina} de revestimento,
Entrega em 8 meses. — Tel.:
52-4903. (Inclusive domingo t,té
as 13,00 hs.).
TIJUCA — Magnífico terreno, de
esquina, à Rua Gonçalves Crês-
po, 459 (antiga Rua Barão de
Iguatemy, 131), esquina da Tra-
vessa ds. Soledade, será vendido
em leilão judicial, autorizado pe-
Io Dr. Juiz da.2.a Vara de ór-
fãos, polo Leiloeiro PAULO BRA-
ME, quarta-feira, 5 de abril de
1967, às 16,00 horas, no local.
Mais Inf. tel. 31-0228. 
TIJUCA - Vende-so no Rua Ma-
|or Ávila 455 ap. 310, com sala,

quartos • demais dependências
completas. CrS 24 000 000. Acei-
ta-se Caixa c| sinal. Ver no lo*
cal domingo das 9 os 13 horos
e demais dias com porteiro. Tra-
tar pelo lel.: 49-5392 - Jacob.
TIJUCA - Vendo óiima casa al-
tos e baixos em centro terreno,

quartos, 2 salas, 2 banhs-, coz.,
depend. completas, garagem. Ver
Rua Salvador de Mendonça 46.
Inf. IMOB VELMA. Tel. 52-3086.
CRECI 850. _____
TIJÜCÃ — Vende-se uni áp. de
luxo, com 2 quartos, 2 salas,
banh,, cozinha, ampla írea, com
tanque c dependência; Ótima de-
coração. Tratar pelo tel. 42-5772.
Das 8 _>s 18 horas. I

VILA ISABEL - Vendo op. 1ér-
roo, de frente, jardim, 2 quar.'
tos, 2 salas, dependências cm-
pregada próximo a Praça Ver-
dum. 25 milhões a vista, estu-
do financiamento. Tratar pelo te-
lefone 34-7794, a portir de 2.0-
feira, no horário comercial
VILA ISABEL - Casa de vila, sa-
la, quarto e dep. 12 m. com 7
m. de entrada, restante a comb?*
nar. R. Barão de Cotcgioe. 374,
cl 3. '-:¦¦¦¦-:;-'!

TIJUCA — Com urgente para
clientes certos aps. de c 3
qts,, sem despesas para ven-
dedor. Favor ligar 31-3732 ....
31-3783 - CRECI 759.
TIJUCA - V. op., nôvo, sl., qt.
sep. etc. R. Maris a Barros n.°
1 083 op. 204. Ver no local CrS
9 milhões, financ tel.t 52-8379.
Av. Rio Branco 185 s| 507.
TIJUCA - Vondc.e Cr$ ,
25 000 000, op. vazio, sala, 2
quartos, dep. completas, etc, ga-
ragem do condomínio — Luiz
Hack 36-4222 ou 38-4366 - CRE-
Cl 260.

LINS — Casa 1 pavto. Laje, gar.
Terr. 12x30. Centro terreno. Baset
50 milhões. R. Aquidabã — Tel.
3B-Ó644_.
LINS VASCONCELOS - Vendo
casa vazia em centro terreno ar-
borizado. 28 milhões, estuda-se
proposta. Tol. 29-4342,'

TIJUCA - Ap. final de const.
(ola dt* «I*1 vador, luz, gás, força
tudo p3go — Rua Haddock Lobo,
11, ap. 805 conjugado c| cozi-
nha e banh, ent. 3 milhões, sal*
do comb. Tratar c| Carlos Imóveis
L. S. Fco. 26, ,| 515 - Tel.
43-1527.

HUA DO GOVERNADOR - Tei.
12x30 - Bancário, R. Dr." Mmto.l
Marreiros, lot» 587. Ent 2 500
mil, saldo 150 mil mensais. Tra*
lar 43-8100.

TIJUCA - Vende-se no R. Alte.
Cochrane, 143, ap. 302, de frente,
2 ti-, s„ coi., banh., boa .irea,
dep, emp., baratíssimo, inquilino
não deixa ver. Junto Mesblinha.
2 posles antes da Praça S. Pena,
21 000, sendo 6 000 pela C. Eco-
noniica e 15 000 a combinar —
Tol.: 29-5603 - Urgonle.
TIJUCA - Vendo Rua Profes.
sor Gabizo, 171 apto. 201 fren-
te, saio, 2 qtos. dep. emp.
completas entrada 8 000 000 o
restante 36 meses aceito caixa.
Ver local das 10 s 12 horas.
Tratar propr. Rua 7 de Setem
bro 132 sl. 502. Tel. 43-2730.
Sílva.
VENDE-SE op. 301, Beco do Mota,
9, de frente. Alugado sj conlra-
to, Cj sala, 2 qts., banh., coz.,
dep. emp,, área de serv. etc.
Preso: NCr$l3 mll, c| 50% fi-
nanciado pi um ano. Tratar APSA,
Tel. 42-1869.
VENDE-SE op. 302 R. do Matoso,
112, c| 2 qts., sala, banh., coz..
dep,. emp. etc. Está alugado s|
contrato. Preço NCr$ 13 mil, c|
50% de sinal _ o restante em
12 meses. Iralar APSA. Tel.:.
42-1869.
VENDO apartamento .', R. Pinlo
Guedes, em frente a Prça. Vavier
d_ Brito, c| 2 salas, 2 quarlos e
dependências. NCrS 30,000. Tel.
48-9076. _ 
VENDE-SE ap. de 3 quartos) «a-
Ia dupla, dep. compl. empr. e
garagem. Em edif. de categoria,
cj apenas 3 aps. por andar, Pin-
tura a óleo, sinteco, sancas, per-
sianas e salão forrado. Ver Rua
Conde de Bonfim, 100, ep. 603
VENDE-SE ap. em construção, 8.0
andar, de frente, com Intermedia*
rios pagas, sala, 2 quartos e de-
pendências de empregada. Base:
NCr$ 8 000,00. Rua Barão de Mas.
qui la, 630. Tratar tel. 48-2175.
VENDE-SE por motivo de viagem,
excelente-ap, em obra acelerada,
com sala, living, 2 quartos am-
pios, banheiro social de luxo a
demais dependências grandemen*
te facilitado, na Rua Mariz e
Barros, 39, edifício Dom Maurf-
cio. Construtora Canadá, 31-A
Tel. 26-3681 c| Sr. Elias.
VENDE-SE casa. Rua Adolfo Mota
n. 191. Tralar Jacarepaguá n.°
1021. Aceitam-se ofertas.

ANDARAI - GRAJAÚ -
VILA ISABEL
A PRAZO casa de luxo, mais 1
ap. cj 2 qts. (vazios) no Grajaú.
Vdo. urgente motivo transferên-
cia. Inf. 38-4031, 32-5855. Com-
pro ap. em outro bairro (CRE
Cl 743).
ANDARAI - Vendo áreo R. Leo-
poldo 991-A, 50mx26x46. Trator
R. Uruguai, 88 - Sr. Assad.
APARTAMENTO 102, bloco 3, da
Marechal Jofre, 86, corn 2 quar-
tos, NCrS 5 000 de entrado e ..
NCrS 11 000 o combinar. - Tel.
45-5799.
ANDARAI — R. 

'Goiânia 
96 ap.

103, esq. Agostinho Meneses,
sala, 2 qts., copa-coz,, dep. empr.,
vazio, necessita reforma. Vendo
à vista. Ver no local c[ zelador.
Tratar c] proprietário tol.: 34-9340
Üa parte da manh. Sr. parcit_
ANDARA"! - Vendo casa~de luxo
2 pavts., 9 qts., 2 satãs, à Rua
Barão S. Francisco, 37. Permuto
ap. Flamengo. Infs. Rua Lean-
dro Martins, 100, s| 1. 43-1739
-'CRECI 684.
CASA no Grajaú — Rua exclus.
palac. 3 salas, 3 qts., gar., copa,
coz., altos e bx. financ. Aceito
troca ap. 2 ou 3 qls., Zona Sul,
de frante no máx. — 4.0 andar.
Fiam., Leme. Atendo hoie — Tel.
23-8688.
GRAJAÚ - Ap. 2 qts., solo, d.
fronte, ocupado, 2.° andar, faci-
litado am 45 prast. 300 mil cem
entrada 4 000, sam juros. Marcar
hora para var com o proprieta-
rio 2.M.ira p.lo t.l.: 38-7638.
Rua Barão do Bom Retiro, 1 822.
GRAJAÚ — Vendo apartamento
de sala, 2 qts. e dep. Av. Jú
Ho Furtado x Caruaru. Esta obra
terá financiada pelo BNH. Tel:
fone 58-2327.
GRAJAU - Ap. 3 qts., sala va-
zia, copa, dep. 36 milhões ac.
Caixa cj sinal. Neli Machado.
58-5408 ou 228390. CRECI 171.
GRAJAU — Vendo ap. nôvo pron.
to p| habitar, grande oportuni-
dado. Ver Rua Comendador Mar-
tineli. 185 ap. 206, 2 qts., 1 sl
q.emp., garagem. Tel.: 22-4680
- I, GARCIA.

GRAJAÚ — Rua Viana Drumond,
30|203. Sala, 2 qts., banh., coi.,
dep. completas, obra alvenaria. —
Entrega 10 meses. Sinol 5 000 000,
saldo 12 meses. Inf. CITIL LTDA.
- Tel. 57-0100 -__CRECI_62U

RUA MAJOR BARROS, 28, op.
302. Vendo 3 qls., 1 sala, coz.,
banh. de luxo. 50 milhões, cn-
trada, restante em 3 anos. Entre-
go vozio. Ver no loc.il, trntnr
c| Machado. Av. 28 de Selem-
bro, 345. Tel. 58-0522.
MARACANÃ - Vendo Ruo Luis
Gama 15 ap. 301, vazio cl tl.,
3 qts., dep. emp. Ver ¦ hoje, à
vista ou a prazo, aceito Caixa.
Tratar Send. Dantas 117 gr 241
22-m7._ CREC]_772_-__AR£DIO.
MARACANÃ .— Vendo um opor-
tamento na, Rua Tur. Club, 24
ap. 104, com quarto, sala, bn-
nheiro completo, cozinha, área e
recentemente pintado. Tratar corn
o Sr. Geraldo, das 8 às 13 hs.
no local. '*

PRÉDIO :-.e_ loja T20 m2, torça,
luz, gás, ap. grande ei mais ¦¦
reno de 3C0 m2, todo re.orm.tdo,
ótimo parn mercado, banco etc.
Vendo. Ver na Ruo Vise. de Sta.
Isabel 1871189 - Terreno 9x44
m2.
RÜA VISCONDE DE SANTA ISA-
BEL, 174-A op. 101 elevado. Ven-
do c| sala, 3 qts., arm. emb>,
dep. garagem exclusiva. Freco:
30 milhões c| 10 ò vista, 10 iá
financ, pl Caixa t 10 a comb.
Ver a qualquer hora local. Tratar
42-8408. CRSCI 1 018.

JACAREPAGUÁ - Vdo. «nt. va-
zia c| tel. CETEL 92-0386 - 2
pavts. const. nova, em cima hall,
3 qts. e banh. na parte térrea
soli*., saleta, copa, coz. etc, área
const. 123 m2, facililo o pagto.
Rua Retiro dos Artistas, 1025 -
Carlos IMÓVEIS - L. S. Fco., 26,
sl 515 - Tel. 43-1527.

VILA ISABEL - Ap. 3 qls. e
de 2 qts,, sl., dep. comp., á:ea
gar., qt. e WC empregada. Ver
na 28 Setembro, 385, op. C01 e
501 e na Torres Homem, 429,
ap. 107, 403 e C-03. Sinal a
partir de 10 milhões. Ap_, ro-
vos e vazios. 25-6512 (167).
LEBLON - Ap. 4 qls., 2 sls., 3
banh., área, qt. e WC emp , gar.,
amplo iardim. Ver Timóteo da
Costa, 151, ap. 401 (construção'. firma Lopes da Costa), próx.
...i canal. 83 mil. Em 26 meses.
Visitas ao local Iratar 25-65.2
(167).

VILA ISABEL - Apartamento n.°
205. na Rua Sousa Franco 161,
será vandido em .ailio «xtraju*
dieiol pelo Wlo.iro AfFonio
Nun.s, têrça-f.ira, 7 d. março
da 1967, às 16 hera., no local.
__________"'_ _JM'".
UNS - BOCA DO MATO
ADMINISTRADORA IMOB. L. H.
Ríc. de Albuquerque R. Gra mane
638 casa sala, 2 qts., c| terre-
no, sinal 2 milhScs. Inf.l 52-0982

CRECI 636.
ADMINISTRADORA IMOB. L. H. -
Rua Lins de Vasconcelos 197J101
ap. frente, vozio 2 ais., 2 qls.,
dep., 3 vorondas, garagem (boxo).
Financ. 30 meses. Actrito Caixa,
marcar visita tel.: 52-0982. CRE-
Cl 636.

VILA VALQUEIRE - Casa. Vendo
Rua das Rosas, 513 (ver p. gen-
tíleza do morador). Ent. 50% o
rest. 300. Preço 22 mil. Tel. ..
22-7690 ou 90-0411 Cetel - Lima.

APARTAMENTO vazio, frente,
saleta, sala, copa-coz. banh. em
cor azul. até o teto, 3 amplos
quartos, vários arm'. embutidos,
qaragem, base 32 milhões acei*
to caixa. Rua Ernestina, 75 np.
202. Tratar inclusive domingo
tcl. 25-3691. Caleri. Creci 254.

LINS — Vdo. casa de luxo, 2 pa*
vimentos, ent. vazia, 2 sls., 3
qts,, varanda copa e depend. Ver
hoie c| proprietário. Rua Pedro
do Carvalho, 715, cj 14. Tret.
Paulo. Tel.: 30-2159. ' '

APARTAMENTO - 2 qts., passo
controlo COOHAB. loa situação.
Av. Suburbana, n, 7 051 — T.l,
49-1187 av 49-8619.

LINS — Vdo. prédio da 3 pavs
e casa c| 4 qls'., 2 sls, dep e
garagem, ludo no ¦¦ mesmo terra*
no, serva pl Colégio ou peq.
Indústria. Trat. tel.t 32-6004. F.
Nogueira. CRECI JO.
LINS VASCONCELOS - Vende-se
exeeltnte terreno na Rua Parai-
tinga (junto e antes do n.° 30),
enlre Caimbé e Bicuiba. Preço
12 milhões. Luís Rodrigues -

32-6545 e 42-7667. CRECI 1 696.
LINS - Vendo op. 302 Ruo Joa-
quim Méier 891, c| 3 qts. e dop.
Trator p| tels.: 31-3015, 31-1101

Brandão - CRECI 792.
LINS — Vonde-se ap., sala, 2
qts., dep. comp., pequena ent.,
saldo prest. mensais s| parcelas,
Entrego vazio. Rua Baronesa Uru-
guaiana, 156 — 302.

JACAREPAGUÁ
ATENÇÃO — Jacarepaguá — Fre-
guesia — Vend. c/ 500 000 da
sinol p/ na escritura. Ótimas ca*
sas c/ var., jar., sl., salão, 2
qts,, garagem, laje e faquesdas.
Saldo 48 meses. Ver diàriamen-
te na Estr. JacarepaguA, 6554,
fte e fdos. Dos 9 ás 12 h., Org.
Daniel Ferreira, R. 7 de Setem-
bro, 88, 2.O. Tels.t 32-3638 e
42-0975 - CRECI 236.
ATENÇÃO — Jacarepaguá — Mão
perca esta opcrtunidtnie. Lotus
comerciais e residenciais, frente
para as Ruas Cândido Benicio e
Pinto Teles. Ver com o proprie*
tário ò Rua Cindido Benício, 6Ô7.
Diariamente. ,
CASA — Vendo 6 Ruo Aquidabã,
710, cosa 10. Ver no local. Trotar
a tarde. 52-9074.
CAMPINHO - Ap. 3 qts., sl.
frte., coz., dep. R. Carlos Xavier
n. 476/101 - Chaves c/ port. Si.
nal 4 milh. rest. Cx. ou IPEG.
Tratar Av. Cal6geras, 18/702 -
42-3287.
CASA DE VILA com 2 qls., saio,
copa, cozinha a quintal. Toda de
laje. Vendo na Rua Teles — Ja*
carepaguá — Porto do Largo de
Campinho - Tel. 42-3218 - D.
Isaura.
DOIS QUARTOS, sala, bonh.
comp., varanda. Rua Jogoroaba 59,
ap. 201. Frento Valqueire. Ver ho-
je. Atendo Financiamento IPEG —
CAIXA.
FREGUESIA - Prédio em centro
terreno 1 500 m2. — Rua Sao
Jorge 310. Tel.': 48-6628.
FEGUÉSIA — Jacarepaguá —
Vende-se casa de saleta, dois
quartos, copa .oiinha, etc, (pisei-
na, galpão de 48 m2). Preço Crí
20 000 000, com CrS 8 000 000 de
entrada e o restante em presta*
ções mensais. Ver na Rua Ituve*
rava, 679.  
JACAREPAGUÁ - Junto Tanque.
V. terrenos 500 com 60, soldo
combinar. Ver e tratar Rua Vir*
gínia Vidal, 288, Sr. Rubem, das
12 às 17 horas.
JACAREPAGUÁ - Rua Jerònimo
Cerqueira, Vendo 2 lotes, juntos
ou separados. Frederico Méier, n.
12-506.
JACAREPAGUÁ - Vende-se i Rua
Pinlo Teles ao lado do n. 801,
lote 10x30. Zona comercial, ver,
hoie, de 10 às 13 hs.
JACAREPAGUÁ - Vendo dois lo-
fes com 23 metros de frente por
67 metros de fundos cada um.
Ver à Rua Retiro dos Artistas,
523. fundos, tratar tel. 22-4462,
Sr. Dios.
JACAREPAGUÁ - Campinho -
Ap. Junto a Cand. Benicio, logo
dep. do Camp. frte., fino acab.
garagem privai.. 4 ats. gdes.,
salão,'banh. em côr, dems. deps.
facilit. e financ. — Ouvidor, 183
s| 303 - Tel. 43-5340.
JACAREPAGUÁ - Vila Valquei-
re — Vende-se magnífico terreno
plano (1 600 rn2) esquina com as
Ruas Câmara e Boré (entrada pela
Rua Urucula. Tratar tal. 26-4782,
com Sr. Fernandes.
JACAREPAGUÁ - Bolo terreno
próprio psra pasto de gasolina,
no Tanqua. Vendo. Tratar à Rua
Cândido Benício, 1 551, com o
próprio. 
JACAREPAGUÁ - Cosas com 1
e 2 quartos a partir de 3 000,00
de entrada na Taquara. Tralar à
Rua Cândido Benicio, 1 551', com
o próprio. _______________
JACAREPAGUÁ — Freguesia. Rua
Xingu, 175, ótima vivenda, em
terreno da 1 100 m2, todo plan*
tado, salão, 3 quartos, 3 banhei*
ros, varanda, garagem etc. Valor
55 milhões. Tratar no local ou
Sr. NETTO - 47-0108. CRECI
1021.

JACAREPAGUÁ - Vende-so pré-
dio a 20 metros do Largo da
Taquara em terreno de 22x50 com
loja 150 rn2, podendo dividir em
3 loias menores, 2 apartamentos
de 2 qunrtos, sala e dependen-
cina conipletiis de empregada, 2
cass com entrada independente
nos fundos. Ligação tle força na
Ioj3. Prédio com fundações para
rnaís 2 andares. Ótimo ponto co*
rnercial. Negócio de oc<_£Í_o —
Acsito a meihor oferta. Tratar no
local à Estrada Rodrigue. Cal*
í_Í___-9-A-_
JACAREPAGUÁ - Vende-se óti-
ma residência na Praça Seca, 2
quartos, sala, copa, cozinha, 2
banheiros, quarto de empresada e
quir.ial. Preço 55 000 000. Ver e
tratar no local hoie de 9 .is 12
horas. Rua Pedro Teles, n.° 600,
casa' 6*^.
LARGO DO TANQUE - Vendo
terreno c/ 6 500 m2 c/ 3 casos
ors., 4. pqs. fin. 40 000 mil.
Tratar 27-1025.
PRAÇA SiCA - Vendo terreno
11 x 60,50 com obra iniciada.
Preco 12 000 c| 6 entr. Trat. Es-
trada do Portelo 29, solo 223.
Aceito carro. Madureira.
PRAÇA SECA - Lota 45 - Rua
Marangí, 209. Sinal NCrS 800,00
- Prest. NCrS 100,00 Tel. 49-3358,

BENTO RIBEIRO - Vendo 1 casa
—¦ Rua Carolina Machado, 1364,
grande torreno. Trot. no local ou
Alcides Maia, 217.
CASA — Vdo. urgente, 4 qts., 2
salas, coz., banh. Entr. p| carro.
Rua 2 de Maio. Entr. 15 mil. Inf.
32-4675 e 38-2537 - Neves.
CASA VAZIA - R. ' Bento Gon-
çalves, 503, c/ 2 - 2 qts., sl.,
coz., banh., quintal., qt. empr,,
tanque. Ver no local. Tratar R.
7 Setembro, 43 A a B — Tel.
32-9190 .1 Jarbas.
CASCADURA - Vdo. lote de
15x6, pronto para const., Rua
Padre Telemaco, 69. Tratar l. S.
Fço.__20' s/515. Tel.: 43-8100._
CAMPINHO - Vendo casa", 2
quarlos, sala. coz., banh., quin-
tal, Rua Pinto Telles, 711 c| 3,
peq. sinal, saldo Cx. Econ.,
quem tenho depósito antigo. Si
Sanlos - 52-9991.

MADUREIRA '- Vende-so op. de
quarto, snla. cozinha. Preço 10.000
à vi-tíj. Financia-se também con
formo combinar. Tratar e ver ii
flua Operário Sadock dc Si.
126, com o proprietário até às
16 horas. Segunda-feira à Rua
São Cristóvão, 322, op. 201 -
Fone -M-3295. Mario.

CASAS de espólio. Vendo na II.
Itatiaia, 209 - Anchieta. Tralar
2a., General Caldwell, 231
Antônio.
CASA-_E, VILA - Vende-sá ou
nluga-se com 3 quarto-, sala, co-
ztnha, banheiro e telefone. Rua
Licinio Cardoso, 157 - Casa 9
CAMPO GRANDE - Pró'x. Eslr.
Mngarça, 3*f 000 m2, plano. ent.
sítio, tradição de família. Do-
cumentos cm ordem. 31 milh. cl
11 entr., saldo comb. 29/1.8 e
32-5066. Dírson Cruz. CRECI 45.

TERRENO - Vondo com 260m2,
12x20. Local: Taquara — Jacaré-
poguá. Tel. 58-3433, Sr. Morei-

1AQUARA — Vdo. vaso em const.
ií em pont. de laie ent. 1 000.
Facilito prest. 60. Ver Estr. Sia,
Efigênia, atrás n. 337 e| D. Ro-
so. Trat. R. Maria Freitas 73, sj
301 - Colei 90-2405 - CRECI
36.
TERRENOS PLANOS - Vende-se

Prontos para construir. Prça.
Seca (Jacarepaguá) 1 lote 8x16

Marechal Hermes. 3 lotes 9x25
Próxima à Eslr. Intendente

Magalhães, égua, luz, lote de
1.200 m2 ótimo pl construir 12
casas oü grania, 1 lote 12x30.
Tratar Eslr. do Portela, 45, s| 104

CRECI 167.
VENDE*SE prédio por terminar
com salão 31 m2, cozinha, aala,
3 qts. com 17 m2 a 12 m2, ga.
ragem com 43 m2, varanda com
45 m2 a Estrada dos 3 Rios, 943.
Preco: NCrS 29 000,00 ou telefo-
ne 58-8876.
VILA VALQUEIRE - Vondo ap.
de 2 e 3 quartos, sala, coz.,
banh., paq. sinal saldo Cxa.
Econ. Inf. Rua Azaléa, 9 ap.
102. Sr. Santos ou 52-9991.
VILA VALQUEIRE - Vendo 2 ca-
sas de laje. SI., 2 qts., ent. 2 a
4 .milhões, entrego vazio. Rua
das Rosas, lll c/ 102 - Telefo-
ne 22-4163 - Mário - CRECI
620.

CASCADURA - R. Nervol de Gou-
vèo, 2e9jXVII. 3 qts., sala, coi.,
varanda, com quintal. 5 milhões
de entrada, saldo a comb. — Tcl.
31-2526 - Thadeu - CRECI 803.
CASA" - M. Hermes o 200"m da
estação. Vdo. c/ 2 qts., 2 sls.,
copa., coz., banh., área e mais
meia-água nos fds. c/ sl,, qt.,
coz., banh. c/ entr. indep. terr.
c/ 12x25. Preço 16 mil. c/ peq.
entr., prest. 250. Ver Av. Eng.
Assis Ribeiro, 640. Trat. CYRILLO
SANTOS IMÓVEIS - CRECI 717

Tel. 49-5217.

VILA VALQUEIRE - R. Quiririm,
vendo ótimo terreno c| planta
p| casa. duplex. cond. na porta,
ótimas condições — Aceito ofer-
fa. Tratar Praça Saiqul 70-F -
Com o próprio.

CASA vazia Piedade pr6x. Clorl-
mundo Melo. Vdo. c/ 3 qts., sl.
o deps. c/ peq. entr., prest. 250.
Ver c/ Sr. Licinio de 9 às Mh.
R. Freitas Madureira, 47, c/11 -
Trat. CYRILLO SANTOS IMÓVEIS

CRECI 717 - Tel. 49-5217.

2 QTS., sl. gde., coz. ampla, 3
vnrs. fine. c/ sinal, rest. comb.
A.M.I. ANA MORANDINI IMÓ.
VEIS - 42-3287 - Creci 482. '

CENTRAL
ATENÇÃO - Realengo - Bairro
Carioca — Vend. lote p!ar*> de
10x21, c/ ogua, lui etc. Ver R.
Gal. Americano Freire, lote 5,
quadr* A, 2.» planta. Org. Daniel
Ferreira, R. 7 de Setembro, 88,
2.O. Tels.: 32-3638 e 42-0975 —
CRECI 236.

APARTAMENTO vazio 2 qts., si.,
dependências, financio em 5 anos.
Tratar c| a proprietária — Tel.
52-5311 — Inclusive aos domin-
gos.
ABOLIÇÃO - Vende-se terreno
11 x 48 ns Rua Fererira Leite,
lado n. 84. Aceita-se Volki como
parte, pag, Tratar tel. 45-3511.
ATENÇÃO ap. la. locação frente,
3 quartos, sala, etc, em Todos os
Santos.- Vendo ótimo preço. Acei
to carro, entrada. Tel.: 26-7514
APARTAMENTOS - Vazios <
ocup. Vdo. c| 2 qts., sala e dep.
50% fin. — R. Souto, próx. Cia-
rimundo Melo — ARAÚJO — Tel.
42-9081 - CRECI 1 055.
APENAS 4 milhões de entr. aps.
frente (vazios, comb.), 2 tqts.,
sala ele. Visite — R. Siqueira
Lima, 104 ap. 201 a R. Mchal.
Bitencourt, 226 ap. 201 — Ria-
chuelo - Tel. 52-8727 - CRECI
375.
ABOLIÇÃO - R. Ferreira Sam-
paio, 142, c| 1 ei2, esq. Sub.
7 851. Vondo cl 2 qls., al., coz.,
banh. e quintal, c| entr. a par*
tir de 2 700, prest. de 86 mil.
Ver 3.» e 5.=, das 14 às 17
dom. das 10 is 12. Org. Orlan-
do Manfredo. R. Barão de Igua-
temi, 86. Tel. 48-0804 - CRE-
Cl 82.
ADMINISTRADORA IMOB. L. H.
— Cascadura — Av. Suburbana,
9 862, caso 15. Prédio com 1 casa
e 2 aps em cima, cf terraço, jun*
to ou r.cparodo. Inf. 52-0982 —
CRECI 636J
ANCHÍETÀ - V.ndo «sa d. fr.n-
ta com tar.«no para consliulr —
Aceito IPEG êu Calva — E.h.da
do Engenho Novo, 373 — Tratar
t.l. 29.9469.
A PRAZO - Madureira: sinal 1
milhão ns e3crit. mais 2 cu me-
nos, saldo 45 meses a 100 mil
Vdo casa c| 2 qls., sala, terr.
8x35. Ruq Lambari 336, saltar
Edgar Romero, 702. Tratar Carlos
Iméveis - L. S. Frco., 26, s/ 515

Tel.: 43-1527.
AVENIDA SURBURBANA, 9 701.
Vdo. casa velha, vazia. Terr. 6x
27. Ent. 6 milhões facilitados. -
Saldo 200 mil. Tratar 52-7773 -
Mendes.
ADMINISTRADORA IMOB. I. H.
— Cascadura — Av. Suburbana,
9 862, c| 13. 2 aps. tipo casa,
saio, 2 qls. e terraço, nôvo. Inf.
52-0982 - CRECI 636.
A PRAZO - Osvaldo Cruz -
Vdo. ótima esquina prest ando-se
para poslo de gasolina, 27,70x
21, 20 Kua João Vicente, 795,
esq. c/ Est. Henrique de .Melo.
Tratar Carlos Imóveis. L. S. Fco.
26, s| 515 - Tel. 43-1527.
ABOLIÇÃO - Vende-se ap. — Av.
Suburbana, 7 427, ap. 201.
ADMINISTRADORA IMOB. L. H.
— Bangu — Casn. Rua Lucílio de
Albuquerque, 161. Sala, 2 qts.,
c) terreno, vazia. Aceito Caiira,
IPEG. Inf. 52-0982 - CRECI 636.
APARTAMENTO Madureira. V.n-
d.-s. por 15 000 000 cruzeiros,
vaiio, cam amplas acomodações
am local com lôda camodldoda i
porta, lambem se pode alugar
po. 220. Tr.lv pais telefon.
92-5700. Sr. Albano.
ATENÇÃO PIEDADE, ponto final
do ônibus Pe. Nôbrega-Castelo —
Vdo. ap. vazio c/ 2 qts., sl„
deps. comp.3. e quintal, Entr. de
5 000 prest. 200. Ver dc 9 às lóh.
R. Ano Quintão, 310, ap. 103 —
Trot. CYRILLO SANTOS IMÓVEIS.
CRECI 717 - Til. 49-5217.
APARTAMENTO vazio Piedade,
próx. Av. Suburb, Vdo. c/ 2
qts., sl., deps. compls. Ver de
9 às !7h. R. Gonçalo Coelho, 273
ap. 101. Trat. CYRILLO SANTOS
IMÓVEIS - CRECI 717 - Tel
49-5217.
ABOLIÇÃO - Vendo ap. térreo
2 quartos, sala, cozinha, banh.,
área. Ver Rua Engenheiro Naza-
ri, 113, ap. 10K
BELO NEGOCIO, tudo vozio, paro
residência e boa randa. Otlmo
prédio, mais 4 moradias, inde-
pendentes, de Ia|e, taqueadas ele.
Pode entrar até caminhão, amplo
iardim ,1c. Tudo 30 c/ 15, e se
estudam propostas. Por mês, sem
iuros só 300 000. Ver ne Rua
Itamotinga, 31, iunto à Rua Hen-
rique Bra9a, Osvaldo Cruz, c/
Sr. Antônio. Outros detalhes pelo
lei. 43-8658 - CRECI 590.
BANGU — Resid. ci ótimo terre-
no de esquina, c| 447 m2 — Ven.
de-se, na Av. Santa Cruz n° 1 407,
p/ 15 milhões - Tels. 31-2851 e
31-1621 - IMOB. LUIZ BABO -
CRECI 466.
BENTO RIBEIRO vendo E. Sa-
popemba 65. Ver no local e tr.
7 de Setembro, 88, tl 702. Tels.
22-5507 a 32-4947. cj 70 - léa
Reis.

CASA — Vendo uma modesta, do
tijolos, construída em terreno de
IO x 40, em Realengo — Pira-
quara, na R. Sto. Ângelo — Lote
5, Quadra 6. Enlrada de 2 500 000

Tratar c| Batista ria MALBA
IMÓVEIS LTDA. Rua Conselho!-
ro Galvão, 58, Gr. 410 - CRECI

J 243 - ICARAHY 176.
CASA com terreno de 540 m2,
Vendo na Rua Manuel Simões —
Madureira. Tralar tel. 49-3218
D. Isaura.
CASA — Vende-se em Magalhães
Bastos na Ru.o Irineu Brito 120,
sala, 2 qts., copa, cozinha, ba-
nheiro, área, varanda, garagem,
etc. Aceito Caixo ou IPEG.
CASCADURA - Vendo na Rua Er-
nani Cardoso, 69, ótimos ap_.de
sala, 2 qts., banh., coz. e dep.
empregada. Ocupados s| contr. —
Preços o partir da CrS 14 280, c/
3 280 mil à vista. Cr$ 2 000 faci-
li tados p] 1 ano e o rc.t. cm
prest. de Cr$ 292 929. Ver no lo-
cal pj gentileza dos inquilinos os
api. 401 o 402 e tratar na Av.
Rio Branco, 133, sl 1 705 - Tels.:
52-6713 e 42-2820 - Berger -
CRECI 530.

ENGENHO DE DENTRO - Vende-
se uma casa com 2 pavimentos
em cirna, 3 quartos, banheiro e
cozinha e em baixo, 2 salas, ba-
nheiro, cozinha e sala de ve-
rão. Rua Ana Ceonídla, 101.
Entrega-se de imediato a casa
vazia. Tratar no local.
ENGENHO DE DENTRO - Vendo
casa, 2 qts., 8 x 32 . terreno" 

x 32 no R. Helade, 85 - 22
mil . vista, ou prestações a
combinar. Tol. 29-6597.
ESTAÇÃO SAO FRANCISCO XA
VIER — Aps. prontos. Vt.nda.moi
> Rua Ana Nori, 750 c| aala, 2
• 3 qts., • dap. comp. epenas
4 500 cie entrada • o saldo fi-
nanciado em 50 rrucet. Oc apl.
astío ocupados s| cont. mas a
desocuparão * feita gratuita man-
te pela nj firma. Var <| • cor-
rator diariamente das 14 as 17
horas. Inf. Rocha Mendonça Imó*
veis. Av. NÍ1« P#(_nha, 151 —
9.» and. Tais. 42-0610 • 22-0246
a 22-4474. CRECI 285.
ENGENHO NOVO - Vende-se ap.
sala, dois quartos. Trator tel.
45-2733, de 7 às 9,. li. Amanhã.
ENGENHO DE DENTRO - V.ndo
op. 402, d. Rua Dr. Leal, 69, «m
final da construçie. Tratar pelo
t.l.: 49-5247.
ENGENHO NÔVO - Entr. vazio
ap. 302, frente, Cons. Jobim,
268, 2 qts., sala, coz., banh.
compl. dep. de emp., gor. Ver
local. Org. 'Orlando, Mnnfrcdo, R
Barão de Iguatemi, .86. Telefo'
ne 48-0804 - CRECI 82.
ENGENHO DENTRO - Rua Beni-
cio de Abreu n° 48 — Vende-se
uma casa vazia, com 3 qts., 2 sls.,
banh, e gar., quintal. Medindo
8,75 x 25. Preço: 18 000 000. En-
trada 8 000 000. Restante em pres-
tação de 200 000 m. Trotar com
o proprietário, na Rua Ana Néri
n° 815. A partir de 2a.-feira.

ENGENHO NOVO - Atrés Cine
Santa Alice. Vdo. ap. sala, 2 qts.,
coz., banh., sinteco. Vazio. Tratar
cf o próprio, Rua Araújo Lei-
tão, 48-B - Tels.t 43-81CO e
36-4527.
ENCANTADO - Vende-se ca-.a
nova de sala, 2 quartos e de-

is dependências. Ver e tratar
na Ru* Cruz e Souza, 256, c/ 40.
ENGENHO NOVO - Vende-s-
uma casa com uma pequena nos
fundos, com terreno do 10 por
47 de fundos, situada na Rua
Agariba, 65. Preço 32 milhões,
uma parte à vista e o restante
financiado. Tratar no local.
ENCANTADO - Vendo por 10
miihões, sendo. três de entrada,
casa de vila, na Rua Xavier das
Conchas, 1 í„ 1 q., copa, cozi-
nha, b. ccmpleto, varanda e aren,
teto ú. laie. Tralar tel.t 29-4625
ou 49-2898.

MARECHAL HERMES - Prédio va.
zio, à Rua Capitão Rubens, 464,
será vendido ern leilão judicial
peto Leiloeiro GASTÃO, têrça-fei-
r_, 14 de março de 1967, às
16,00 horas, no local. Mais litf.
tel. 52-0233. •_
MEUS amigos querem vender seus
imóveis? Procure amiga Kátía. —
49-2151.
MEÍER — Oport. rarq. Vendo ca
sa vazia. Aceito parte trn di
nheiro, ap. ou cosa de menor vu-
lor. Rua José Veríssimo, 31, iun-
to u Rua Dias cia Cruz. Com entr.
p! carro, gr.; var., 3 qts., 2 sb.,
copa, coz., banh., dep. empr, Vi
sltar domingo, das 14 à3 18 ho
ras diariamente. N. B. 2 casas
perjuenas nos fundos, cl enlr. to-
talmente independente. Preço tu-
do £5 milhões a combinar. Ver
e tratar. Av. Almirante Barroso,
90, 6.0 and., s| 605, das 15,30
às 17,30 horos. - 42-5435
22-2634. Creci 213.
MÉIER -A 5 min. Estação, ven
do área 7 000 n>2, transv. Arquias
Cordeiro, ótima p| Indústr., co!é
gio, casa saúde etc. 220 milh.
comb. Dírson Cruz. 29/108 e
32-5066 - CRECI 45.
MílER - Dias da Cruz - Terreno
15x25, espetacular. Alberto Leite,
esquina Ifapema. Base: 30 mil.
Aceito oferta. Lúcio: 49-9444.
MEIER-LINS - Vendo aps? 2 qts.,
etc. c| grande área p| ampliar.
Rua Amalfl n.° 257 (Aquidabã c/
Pedro de Carvalho). Procurar Sr.
Francisco no op. 102. Tratar Rua
México 93 s| 701-2. Venda direta
pelo proprietário.
MADUREIRA - Vende-se casas,
aps. e lojas. Informações Estr.
do Portela, 45, sl 104 — Lima —
CRECI 167.
MADUREIRA - CAMPINHO -
Vendo excelente terreno de es-
quina de 10 x 50 na Rua Perel-
ra Piqueiredo c| R. Henrique Bra*
ga, c| 40% sinal e saldo em
40 meses. Tratar cl Dr. Enio na
Rua Conselheiro Galvão, 58, Cr.
410 ou pelos Tels. 31-1676 e
31-0832. Venda da MALBA IMO-
VEIS LTDA. CRECI - J. 243 -
ICARAHY 176.
MADUREIRA - Cosa vazia -
Vdo. 2 qts., sl., copir-coz., 40 m.
de quintal, «nlr. indep. NCrí
16 000. Enlr. 6 OCO, 40 prest. 250
s/l. R. D. Claro 187 - C/20. Não
aceito intermediário. Tel. 90-2173.
MADUREIRA - Campinho - Ven-
do casa vazia, 5 compart., Jar*
dim grande quintal — Entr. 6 mi-
Ihões ou comb. Trav. Maria José
28, das 8 ás 18 hs. Negócio raro.
MEIER - Vdo. linda casa. 2 po-
vimentos, vazia, t., 3 qts., dep.
Aceito cx. c| sinal, ver Rua Ro-
cha Pita, 149, casa 9. Trat. c|
Paulo. Tel.: 30-2159.
MÉIER - Vendo no R. 24 de
Moio, 1 187, bons aps., de sala,

qt., etc. e sala 2 qls., c| dep.
empreg. Preços a partir de: Cr$
II 350, c| 3 300 mil à vista, parte
fac. e rest. em prest. de Cr$ .,
232 500. Ocupados s| conlrato. -
Ver no local os ops. 101, 102,
201 e tratar na Av. Rio Branco,
133, s| 1 705 - Tels.: 52-6713 e
42-2620 - Berger - CRECI 530.
MADUREIRA - Jto. ao Mercado,
casa vazia, vdo..,c/ 2 qts., 2 sa-
Ias, cenlro de ler., sinal 2 mi-
Ihões, parte na escrit., saldo 46
meses, s/ juros. Rua Chuí, 125.
Trator L. S. Fco., 26, s/515 -
Tel.: 43-810-3.
M.IER - Vendo ap. 302 - Cor..-
truç. adiantada,' neqócio ocasião,

I., 2 qts. etc. Visitem. R. Ven-
ceslou, 274. H. SILVA - R. Gonç.
Dias, 89 s' 405. Tels.: 52-3386/
52 .840/29-8903 - Creci 643.
MADUREISA - Vendo iunlo mer-
cado ótima casa, 2 sls., 2 qt-.
etc. Preço 13.000 c| 3.500 entr.
Trat. Estrado do Portela, 29, sala
223. Madureira.
NCr* 9 000, c/ 3 COO de entrada.
Pod* morar, nova, falta 'ar.éma*

les. Var., sais, 2 quartos, WC,
coz., etc Ver R. Professor Vitor
do Silva, 264, Plraquara, Realen-
go. Tratar Andradas, 26, 2.° —
Tel.i 43-B658. CRECI 590.
OSVALDO CRUZ - Vdo, casa c/
salão, 3 qts., copa, coz., banh_,
ter. 12x30. Ruo Abaçal, 275, co-
meca na Av. H. de Melo. Tratar
L. S. Fco., 26, s/515. Tel. 43-8100.
OSVALDO CRUZ - Vdo. casa c/
sola, qto., coz. Ent. 2 milhões.
Rua Abaçal, 275, c/l e 2. Tratar
L. S. Fco., 26, s/515. Tel. 43-8100.
LINS - Boca do Mato - Vdo.
caia de luxo, 3 qts., cqpa, coz.,
banh. de luxo, dep. de emp., Rua
Ramos da Fonseca, 133. Tratar
tel.i 43-8100.
OSVALDO CRUZ - Dois lotes de
terrenos e prédio residencial, à
Ruo Andrade de Araúio, 827 (pré-
dio) e entre os ns. 779 e 809 (lo-
tes), serão vendidos em leilão ju-
dicial pelo Leiloeiro GASTÃO.
terça-feira, 7 de março de 1967,
as 16,00 horas, nos respectivos
locais.-Mais inf. tel. 22-5521.
OLINDA — Vendo casa nova, va-
zia c| b., qt„ sl., c/ CrS .....
I 500 000 entrada e prestações
100 000 - Rua Elizeu de Alvo-
renga, 61 — Tratar c| proprieta*
rio.
OLINDA - Vendo, na Rua Serra
Pulcherio, 842, ótima proprie-
dade, 5 minutos da estadão, 4
casas, 2 vazias, aceito oferla. Ter-
reno 33x25, peq. entrada, rest.
a combinar. Ver no local, j
OLINDA — Terreno c/ iuz e água
(dá 2) NCrS 1.500 ou fac. •/
NCrí 600. Rua D. Cloro, 42 -
Madureira - Tel, 43-0805 - Moo-

PIEDADE - Ap. 1» loc. Vdo., sl.,
2 qts., dep. emp. Preço nunca vis-
to. Ver Rua Assis Carneiro n° 612,
sp. 101. Inf. 23-6314.

ENGENHO NOVO - Vende-se ap.
102 da Ruo 24 de Maio, 1 113,
c/ sala, 2 qts. e depends. Tudo
amplo, boa área. Chaves c/ zela-
dor. Tratar Imobiliiria MARVIL
LTDA. Av. Rio Branco, 37, gr.
407 - Tel. 23-5310.

PIEDADE - Vende-se lot* 19 -
8,30 x 13, na Rua João Pinheiro,
426. Tratar na Rua Henrique
Scheid, 104, 3ob. Eng. Dentro.

ENGENHO DE DENTRO - • R.
Adolfo. Bergamini, 310 — Vende-
mos últimos aps. c| 2 quartos,
sala, banh., grande cozinha, dep.
empregado comp., ótimo preço —
Entr. o partir de 6 000 000. Ver
domingo no local. Tratar IMOB,
VELMA - 52-3086 - Creci 850.
LARGO DA ABOLIÇÃO - Vendo
1 terreno 18 x 45, cj uma casa
antiga. Preço: 12 milhões à vis-
to. Ver Rua Ferreira Leite, 301.
Tr. Rua Marcos de Macedo, 424,
s| 201 — Guadalupe — c| Felipe

CRECI 139.
MADUREIRA - Vendo 1 terrono
10 x 30. Preço: 8 milhões ò vis-
ta. Aceito'oferta. Ver Ruo'Podre
Manso, 64. Tr. R. Marcos de Ma-
cedo, 424, s| 201 - Guadalupe —
cl Felipe - CRECI 139.
MÉIER — Vendo ,ou troco por
casa, ap. sl., 3 quartos, de fren-
te. R. Lucídio Lago, 1661301.
MEIER r- Vendo casa vazia —
grande Iard., 3 qts., 2 sls e
deps., varanda americana, bom
quintal, Ent. 30 m., saldo 36 x
550. Aceito troca p/ ap. — Ver
cl o prop. Rua Cônego Tobia..,
125.
MÉIER - Rua Dias da Crus, n.
349 — Casa 10. V.ndo magnífica
residência, rua particular perto do
Shopinap aCnta, 4 quartos, talas,
copa • cozinha grande _m cor,
2 banheiros sociais em cor, lavan*
daria toda em azule[o, terraço,
Iardim com piso em cerâmica Sáo
Caetano, boa área, porfas • gra-
de das janelas em ferro, garagam,
reservatório d» igua paia 20 000
litros, paradas • muro em pedra
Cachambu, lugar livre d* enchen-
ta. Condiçõas da venda: 65.000,00
(sessenta • cinco mil cruzeiros no-
vas) «om 30.000,00 1 vista • rat*
tanta 1,000,00 mensais. O. ....
55.000,00 a vista.
MEIER — Casa moderna, 2 pavtos.
Entr. Imediata. R. Cônego Tobias
n. 147, Base: 75 milhões (ac. ap.
Tijuca). 38-6644.
M.IER - Vendo aps. vazios, 102
e 201 na Rua Miguel Fernandes
n. 377, 20 e 21 milh. respecti-
vãmente, arnbcs com 10 mllh. de
entrada e saldo em prest. de
300 mil. Sala, 2 qls., coz., ba-
nheiro e área. Ver no local, cha-
ves no ap. 201 ou 202. Inform.
com o proprietário peto telefo-
ne 34-1762. Sr. Pelados.
M.IER — Vend» casa 2 qts., deps.
Final construção. Rua Capitão Re-

PIEDADE - Vendo casa 3 qts.,
dep., quintal. Tr. 7" de Setembro,
88, s| 702 - Tel. 22-5507 C/ 70
— Léa Reis — Aceito Caixa Eco.
PIEDADE - Financ. p| Caixa Eco-
nôm. p{ quem tenha depôs, an-
tigos. Vendemos aps. com 1, 2
e 3 qts., sl., coz., bar.h. etc. Si-
nal a partir de Cr$ 1 000 000. —
Posse imsd. Ver Rua Henriqueta
Moura, 18 — em frente à esta-
ção, esq. R. Goiás. Inform. pelo
tel. 42-4484.
PIEDADE - Vendem-se 4 casas
Juntas ou separadas de 2 quar-
tos e de 1 quarto em grande ter-
reno, ótimo local. Tel. 45-3731.
QUEIMADOS - Vondo terreno
12 x 30, com água e luz, ocasião.
Tratar Trav. Ouvidor, 18, sob. —
Tels.: 22-3981 e 52-3511.
REALENGO - Vende-se ter. 14x
50 — Rua Olímpia Estêves entre
ns. 346 e 370. NCrS 6.000, sin.
50% resr. fin. Trotor: Pr. Floria-
no, 55-i.' .. 3 e 4.
REALENGO — Vendo casa confor
tável, bom terreno, na R. Inten-
dente Magalhães. FaclHta-se. Tra-
tar lel. 22-3981.
RICARDO DE ALBUQUERQUE -
Rua Gramane, 505, a chave no
507. Vendo uma casa com 3
quartos, sala, cozinha, banheiro,
1 barraco nos fundos, com sala,
quarto, cozinha. Faci lit.i-.e. Tra-
tar na João Ribeiro, 507, ap.
202, fundos. Tel.: 49-4754.
REALENGO - Vendo lerreno
12 x 30, 2 casas, barraco. Tra-
tar Rua Aritíbn, 994, ônibus Ba-
Iata 7*12 Cascadura.
SAO FCO. KAVIÈR - Vende-se
último lote plano em rua parti-
cular, sita na R. João Rodrigues,
25, quase esq. R, Ana Neri. Sinal
NCrS 500,00 e prestações de ..
NCrS 116,00. Ver local a telefone
52-4517. 
ROCHA — Avenida com 7 casas
(I e VII), na Rua Dr. Garnier, 79.
serão vendidos em leilão Judicial
pelo leiloeiro Lemos, segunda*
feira, 13 de março da 1967, às
16,00 horas, no local. Mais inf.
tel.: 22^057.
RUA VINTE QUATRO DE MAIO
— Vendo casa antiga com otimo
terreno medindo 11 x 70 na
Rua 24 da Maio n. 535. Trator
com João — Telefone 32-0153 ou
30-4941.
NA ESTRADA Eng. 

"Pedreira

vendo terreno 12 x 30. Cr$
300 mil. Tratar Rua Dionísio Fer-
nandes, 2*J3-F. Eng. de Dentro

Rubens.
TODOS OS SANTOS -'Vende-se a
casa 3, da Rua Maior Mascare-
nhas n° 73; d« sl., qt„ coz.,
banh. Ver e tratar na mesma. En

SULACAP — Vendo magnífica re-
sidência nova c/ 3 qts. Rua Pro*
[èlada, 25 n.° 75 — Tratar Rua
Pernambuco n." 1095, ap. 305 —
Encantado. Entr. 3 milhões. Acei-
to Ierrono esmo (.ntrada.
SENADOS CÂMARA - Prédio, na
Rua Hugo Barreto, 186, seri ven-
dido em leilão judicial, pelo lei-
loeiro Gastão, quinta-feira, 16 de
março oe 1967, ás 16.C0 horas,
no local. Maia inf. lal. 520233.
TERRENO - Vendem-se i~iõtês
10 x 50, em Miguel Couto. —
Tratar Rua Divisória, 55-A, Banto
Ribeiro. Aceito carro como en-
trada. 
TODOS OS.SANTOS - Vendo 2
casas, terreno 11,30 x 50 ms. —
Rua Conselheiro Agostinho, 131.
Ver e tratar^ até às J_2 hora*.
TÕd"ÕS oT SAN rõs - Cosa ven-
de-se em constr., 3 qt_. R. Eliza
de Albuc.uerqu., 251, c| 6. Trat.
R. João Vicente, 1044 — B. Ri-
biro.
TODOS.OS SANTOS — Vende-se
cosa na Rua Honório, 179. 3 quar-
tos, 2 salas, cozinha, dependen-
cins e quintal. Chaves pj favor no
n° 153. Tratar no EMIL - Av.
Rio Branco, 156, Gr. 1 231 - Tel.
52-9059.
VENDE-SE - 2 casas, sendo 1 em
Cascadura e outra em Piedade. —
Preço barato, pois estão alugadas.
Baso 12 milhões - IMOB. LUIZ
BABO - Tel. 31-2851 - CRECI
466.
VENDE-SE - Ap., E. Nôvo, l.a
loc, I, e g. ligados. 6 000 000, r.
financ. 104 500 in. — Av. Gomes
Freire, 788, ap. 511. Ver hoie,,
das 15 às 18 hs. - Tel. 22-6713.
VENDO torreno de esquina com
casa (12x40), sito nn Rua Cia-
rimundo de Mello, 35 — Preço
NCrS 70 000 facilitados. Tratar
tel. 29-6192.
VENDE-SE casa fim de conslru-
ção. Trat. c/ prop. R, São Brás,
459 — T. os Santos.

LEOPOLDINA
PRAÇA DO CARMO - Vende-se
uma casa com 2 quartos, com ..
12m2 cada um e um com 9m2,
sala com 25m2., cozinha com ..
8m2, banheiro com 6m2 e uma
garagem 22m2, com um quarto
em cima da garagem, 22m2. Rua
Engenheiro Gonçalves Neves, 121.

ruzaãas
CARLOS DA SILVA
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AVENIDA BRASIL - BON3UCES-
SO — Vende-se ótimo terreno c/
900 m2. Preço e condições: Av,
Rio Branco, 131, sl. 802. Tel.:
¦12-0998. - CRECI 16.
ATENÇÃO CORDOVIL - V.ndo
ap. 2 qts., sl., vaiio, »nrr. 3 000
mil, prest. 150. Rua Batduíno de
Aguiar. Trat. R, Romeiros, 145,
l.o _ 30-1548 - 30.823.
AVENIDA BANDEIRAS - R. Mar-
linies. Terreno 2 ftes. (Junto no
Pô-to Atlantic). Base: 20 milhões.
38_-ó_644_.
APARTAMENTO - Praça do Car.
mo 2 qts., 1 sl„ dependência de
omp. Tratar cj Jorge Eng. Mo>
reira Limo 79 op 101 — P. do
Carmo.
AVENIDA BRASIL - Vendem-se
2 lotes juntos ou separados, área
total 6 536 m2. Servem para in-
dústria ou loteamento. Tratar R.
Uruguaiana, 55, s] 924 — Tel.:
23-2927 - CRECI 141.
BAIRRO HIGIENOPOLIS - Ven
de-se, CrS 35 000 000, residen
cia, 2 salas, 3 qts., banh., coz..
dependências completas, garagem,
etc. 12 x 30. Entrega imediata
Luiz Hack - 36-4222 ou 38-4366
- CRECI 260.
BONSUCESSO - Vendo ap. 2
qts,, dep., vazio. R. Proclama
çao. Tr. 7 de Setembro, 88, s/
702 - Tel. 22-5507 - CRECI 70

Léa Rei:.
BONSUCESSO - Prédio Industrial
e terreno, na Rui da Regenera*
ção, 489 e 5G9, serSo vendidos
em leilão judicia) pelo leiloeiro
Arlindo, terça-feira, 14 de ma;
to de 1967, às ló.CO horas, nos
r-2_pectívo5 locais. Mais inf. pelo
lehj 52-3745. .,
BONSUCESSO'- Ap. de fW.óí
to, vdo, de frente, c/ si., 3 qfs„
copa, coz., banh, em côr, dep,
empr. Pagto. em 3 anos. Ver na
Rua Teixeira de Castro n. ' 

10,
ap. 202. Chaves no 201. — Inf,
23-6314.
BONSUCESSO - Vendo ap. nô-
vo, de frenta e da alto luxo, _'/
2 qts. e demnls deps. Ver na R.
Guilherme Maxwell n. 413. Cha*
ves no 417-A. Tratar na Rua Mé-
xico n. 111. gr.. 1 106. - Tel.
52-4609 - CRECI 47.
BRAS-SE PINA - Vendo.8 casa
1 013 da Rua Ouríque. Tratar no
local cem o proprietário.
isÕNSÜCE-SQ - Vêndí.. apar-
tamento com sala, 3 qts., copa,
dependências. Ver a tratar na R.
Bonsucesso n. 404, ap. 402. —
Bonsucesso.
BRAZ DE PINA - Vdo. 2 cosas
ter. 8x68 financio em 6 anos,
aceito oferla h vlita. Ver Rua
Iropuá, 211, trat. Paulo. Tel.:
30-2159, ent. vaila^
COMPRO casa no subúrbio da
Leopoldina, de Bonsucesso à Pe
nha, "até 35 000. Dou 12 000 de
entrada. Tratar c. Ademar. Tele^
fone 30-2833.
CASAS - Ruo Luis Aranho, 144 «
154, e torreno na Rua Iramala.
Vando. T.l. 26-9076.
CIRCULAR DA PENHA - Agora
c[ 3 milhões ent. porte 120 dias.
Casa vd. 2 qts., sl., coz., banh.,
terr. 7x20 e 1 terr. 8x15. Rua
Irapuá, 187. Ver dom. 10 às 12
3.0 o 5.» 14 às 17. Org. Orion-
do Manfredo. BerÁo Iguatemi,
86: .Tal; 48-0804 - CRECI 82.
CORDOVIL — Área com quatro
lote* em frente a estação, zona
ind. Aceito oferta. Tratsr na R.
Itabira n. 286, Sr. Júlio, Posto
Shell.
HIGIENOPOLIS - Vende-se -
Av. Alem Paraiba, 530, ap. 302' 

2 quartos, sala, depend,, va-
gs p3ra automóvel. Tratar pelo
Tel. 25-6723 - Izak.
HIGIENÓPOLIS - Vonde-se ap.
tipo casa, grande, com quintal,
junto de toda condução, num pre*
dio de só 4 aps.,. ou troca-se por
casa, também junto de condução
— Rua César Marques n. 26, ap.
102.

HIGIENÓPOLIS - As 3 últimas
casas cj ent. partir de 2 800 vd.
1 e 2 quartos, sala, coz., banh.,
Ver. Félix Ferreira, 150 das 14 às
17 dom. 10 às 12. Org. Orlan-
do Manfredo. Barão Iguatemi, 86
- Tel. 48-0804 - Creci 82.
HIGIENÓPOLIS - Vdo. ótima
casa, 2 sls, 2 qts., etc. Facilito
com 8 mil, entr. Temos outras.
Inf. 22-6917 - 42-6748. CRECI,
643. México 41-1203.
LEOPOLDINA E CENTRAL - Ves-
do e aceito casas e apartamento
para vender pela Caixa e IPEG.
Rua Urano. 1397 - Olaria -
CRECI 569.
OLARIA — Vendo apartamentos
de sala, 2 qts., dependências —
Ocupados sem contrato, inquilinos
notificados. Preco: CrS 15 000 000
aceitando fin. Caixa até CrS ••
3 500 000. Inf. pelo telefone ..
42-9016;
OLARiÃ - Ap. Vdo. ii., 2bons
qts., deps. Preço de oportunida-
de, pagto. em 40 meses s/ ju-
ros. Ver Rua João Silva n, 33,
ap. '01. Inf. tal. 23-6314.

OLARIA — 2 últimos ent. 1 vo-
zio, nt. a portir de 4 900, vd.
2 qts., si., coz., banh., rest, s]
Iuros e uma casa em terr. 10 x
22. Ver 14 As 17, dom. 10 às 12.
Rua Leopoldina Rego, 488. Org.
Orlando Manfredo — Barão de
Iguatemi, 86 - CRECI 82. Tel,
48-0804.
NA RUA SABAÚNA - Bonsu-
cesso — Vendo terreno 10 x 40.
NCrS 7 000 e| ent. NCrS 1 500,
saldo 3 anos. Telefone 30-6029

Sr. Domingos.
NÚCLEO DA PENHA - Vendo
por motivo de viagem, 1 terreno
10x45, 1 barraco, sala, quarto,
cozinha, égua, luz — Rua Ferrei*
ra Chaves n. 629, no local, das
8 às 21 horas. Sr. Orlando, re-
ço: 3 800 000.
PENHA — Terreno de esquina —
32x40, com projeto já aprovado
p/ enorme galpão. Vende-se na
Rua Caio, Junto oo n.° 1 157, p/
30 milhões o prazo. Tel. 31-1621.
IMOB. LUIZ BABO. - CRECI n.
466.^
PENHA CIRCULAR - Cosa,; vdo.
ótima resid. com 2 salas, 3 bons
qts., cepa, coz., dep. empr. e
garagem par;? 2 carros. Preço nun-
ca visto, pagto. em 5 anos. Ver
Rua Lisboa n. 541. Inf. 23-6314.

sonda 26S, casa 110. Particular.itr.ga.e vazio, à vista NCrS 8,
Urg.nl.. Tel.i 49-2438. Jmil.

ENHA — Vendo 4 casas em ter-
reno 20x50, próximo Avenida Bra-
sil, ótimo local oara edifício cu
indústria. Rua BeÜsário Pena. £41,
asfaltada. (Tratar Antônio. Tel.
36-6392).

HORIZONTAIS —' I — harmônica; que tem. har-
monla; 9 — repercutir; repetir; 10 — prefixo:
tendência; 11 — certame; concurso; 14 — tribo
ou povo árabe; 15 — branqueiam; 16 — possuir;
18 — andava; 19 — prefixo: vinho; 20 — últi-
ma letra do alfabeto grego; 22 — lavctório; car-
linga; 23 — soltar miados; 24 — medida de ca-
pacidade do Japão; 26 — doce-de-batata; 28 —
que atola; atoleiro; 30 — curo; 31 — que tem
fcSas; alado.

VERTICAIS — 1 — matanças humanas; 2 — es-
cola'de ensino superior; 3 — espécie de tinta
amarela; 4 — carta geográfica; relação; *_ —.
planta da familia d_s Apocináceas; 6 — unida-
de monetária japonesa; 7 — diabo; 8 — a me-
nor porção de um elemento que pode participar
numa reação química (Gr. átomos); 12 — ová-
rio dos peixes; 13 — posta a jeito; acomodada";
17 — atar de nôvo; 21 — agradecido; agradável;
22 — pães pequenos; 24 — um dos principais
__mp_i.imentos de uma casa;' 25 — cifra; nada;
27 — cofre; relicário; 29 — luz que emanai da
ponto dos dedos.

PRAÇA DO CARMO - Av. Brás
de Pina, 1 076, ap. 301. Vende-
mos com quarto, sala, cozinho,
área de serviço — Ap. vnzio i
nôvo. Sinal de Cr$ 3 500 000
Tratar na IMOBILIÁRIA ZIRTAEB
LTDA. Rua da Alfândega, 81-A
- l.o ondar. Tels. 23-3996 .«
23-9877 - CRECI n.° 4.
PENHA A CAXIAS - Vendo ca
sas do sala quartp e cozinha e
banheiro com a entrada a par-
tir de Cr$ 1 milhão o o saldo
em prestações do Cr$ 80 000 por
mês. Ver Rua Uranos 1 397 —
Olaria.

PENHA A BONSUCESSO - Vendo
apartamerltcs vazios de 2 quar-
tos, sala, cozinha e banheiro com
a entrada a partir de-CrS 6 mi
lhos, restante a combinar. Tra
tar na Rua Uranos 1 397 - CRECI
469 — Olaria — Diariamente.

PENHA — Aps. v. em -final de
construção, sinal 7 000 000, o res-
tante a combinar c| proprietário
no local. Av. N. S. da Penha,
325.
PRAÇA CARMO - Vendo ap. com
2 e 3 milhõ.s ent. Caixa Econó-
mica. Trotar domingo dos 9 às
12. Sequiidi. das 16 às 20 horos
Av. Edgard Romero, 245 — Ma-
chado. '* ^_

RAMOS — Vendo 2 casas, preço
12 corn ó milhões entrada, re_t,
como aluguel. Tratar com Adamar
Tel.: 30-2833.

RAMOS __ Vdo. terreno 11 x ÍO
— Av. Postal, 48, junto a diver-
sas fábricas, saltar; Av. Teixeira
de Castro, onda começa ou Av.
Brasil, 6987, ssguir Rua Bilen-
corvurl Sampaio. Pagto a comb.
Tratar cl CARLOS IMÓVEIS -
L. S. Fco. 26, s/ 515. Telefone
43-1527,
TERRENOS EM RAMOS - Vendo
na Rua João Romariz ri. íóó e
lote 5. Junto ou separado.. Am-
bos' c/ projetos aprovados. Fren-
te c/ loia e 8 apartamentos; fun-
dos c/ S casas. Trafar diretamen-
te c/ proprietário na Av. R i o
Branco n. 156, sala 2 104. Tel.:
52-9933.
VIGÁRIO GERAL - Vende-so ex-
celento c.sa 2 ats., 2 salas, ga-
ragem etc. Ver Estr. Viaário Ge-
ral, 2628. Tratar tel. 34-8785.

VALE A PENA SER VISTO -
Penha — Praça do Carmo — Ap.
vazio. Rua Irapuá n. 241, ap.
202, vazio, de frente, de 2 quar-
tos, 2 salas, cozinha, varanda etc.
Vende-se c/ 6 milhões de entra-
da e 200 mensais. Ver hoje. —
IMOB. LUIZ BABO - Telefones
31-2851 e 31-1621. - CRECI 466.
VENDO apartamento com saía, 2
quartos, cozinha, banheiro com-
pleto, boa área com tanque. Rua
Filomena Nunes n. 763, ap. 207.
Chaves com o porteiro, Sr. Jair.
VENDE^-íTem Bras de Pina, uma
casa com 4 quartos, sala, 2 va-
rnridas e quintal. Vinte e cinco
milhões financiados. Rua Manoe"
Ceva nelas n. 479.
VILA DA PENHA - Vendo casa
na Rua Moués. Entrego vazia. —
Entrada 2 mil. Tratar Rua Almte.
Ingram n. 423.
VILA ,DA .;!PENHA  Vondo-s.
ou aluga*se 2 casas, novas, ccn<
fortávais. Aroa quintal, ludo mu<
rado. Por motivo de viagem —
Proço ds ocasião — Var a tratar
hojo até Is 16h — Rua Conda
Pareíra Carn«iro, 465 — Sr. Ma-

>i.
VENDO para fim industrial ou
comercial casa grando am Isr*
reno d. 8x40, Av. Roma, 79. V.r
• tratar no local ató )2 horas.
VILA JARDIM DA. PENHA - Av.
Oliveira Belo. Terreno entre n.°s
5631533. Vende-se melhor ofer-
ta. Dr. Saraiva. 37-4053.

VILA DA PENHA - Oportunida-
de — Vendo res. moderna, mui-
to conforto, dep. emp., garagem

Falta acabamento. Gastei nas
obras 13 000. Dou por 14 000.
A vista. Terr. 10 x 35 — Fica de
graça. Financio c| 8 000. Rua
Uaramã 255. Av. Meriti 1714.
VIGÁRIO GERAL - Ap. sala, 2
quartos a 30 minutos do Cen-
tro. Entrada 3 500, o restante em
prestações'de cem mll cruzeiros.
Tel. 57-1018 - Sr. Ari.
VENDE-SE Aijiplo ap. de dois
quartos e dependências, na Rua
Vitorino do Amaral, 167, ap.
202. Entrega-se vazio. Aceita-se
Caixa. Tfatar Presid. Vargas, 435,
s| 707 - 23-9663.

AUXILIAR E RIO DOURO

ENGENHEIRO LEAL - Vend.-se
•m terreno da 10x50, cis« com
sala, 3 qts., coz., banh. Nos
fundos, casa c! sala -• 2 qts. —
Praça Artur Aievedo. Ocupados
sem contrata. Inq. notificados. —
Preço • condições axcolentas. Ver
• trotar na CIMBRA — Ruo Mi-
xlco, 111 gr. 1001. T.ls. 22-3365,
32-7766 • 22-9615. J-210 - CRE-
Cl 619.

CAVALCANTE - Ap. 2 qts., sala,
vazio, toda condução, Ruo Barbo-
sa Rodrigues, 225, ap. 115. Pe-
quena enlroda, gronde facilidade.
Tel. 43-6491, depois das 14 ho-
ras. Chaves porteiro.
COMPRA-SE Honório Coroei ter-
reno 200 mil cuícVcs. Meneses
Brum. Tel. 25-0275 - Isabel Bra-
ga.
INHAÚMA - Vendo casa dc laie
com um quarto, sala, cozinha e
banheiro, vazia. Entr. de Cr$ 2 200
mil. Restante em prestação de
CrS 125 000. Ver Rua Oriento
37, cem Paulista ou rua .Ura-
nos 1 397 - Olaria - CRECI 4">.
INHAÚMA - Vendo - císes ?»
2 quartos, sala, cozinha e ba-
nheiro com a entrada de CrS 5
milhões. Restante a combinar. Tra-
tar na Rua Esperança n. 6 ou
Rua Uranos 1 397 - Olaria ¦ —
CRECI 469.
IRAJA-COLÉGIO - Aps. quss»

prontos, com sala, 2 nmrto*.
banh. completo, grande cozinha,
área cj trinque. Vendemos na Estr.
Barro Vermelho, J 727, local d»
todo recurso, modernizado muita
concluçõo na poria. Cr$ 1 353 000,
3 parcelas de Cr? 492 000, e o
restante em forma de aluguel cm
77 prestações de Cr* 123 000. -
Preço fixo. Grande oportunidíid»
para sua familia. Ver no local.
PREDIAL COLISEU, 22-4562 e..
22-0306. CRECI 44.
IRAJÁ — Vende-se ótimo terreno
na Av. Monsenhor Felix, lado dai
sombra. Totalmente desembaraça-
do. Trator-tel. 34-2971, hoje, dai
14 horas em diante.
IRAJÃ — Esquina Caiçaras com
Juraci, 10x40 lado 77, Caiçaras,
vende-se NCrS 7.000. Tel. 47-3629.
ROCHA MIRANDA - Vende-s.
um terreno com duas casas. —
Tratar Rua Maria Freitas, 73, s|
305 — Madureira. ^^
MARIA DA .GRAÇA - Vendo 3
casas confortáveis, sendo uma ds
3 quartes, sala, cozinha e varanda
com entrada de carro, tudo com
a enlrada do Cr$ 10 000 000. Res-
tante a combinar. Ver na Ru*
Uranos n. 1 397 — Olaria —
CRECI 469.
NA RUA DOMINGOS MAGA.
LHAES - Maria da Graça -Ven-
do ap. sl., 2 qts., NCr$ 9 000
ò vista ou NCrS 12 000 finan.
Aceito Caixa - Tel. 30-6029 -
Sr. Domingcs.^
VICENTE CARVALHO - Aps. no.
vos pl IPASE e Caixa, vendo
Ouro Fino 131 op. 101. Ver hojo
tratar Send. Danlas 117 gr. 241
- 22-9277. ARIDIO - CRECI 772.
ROCHA MIRANDA - Vendo' pré.
dio c/ sl. 3 qts. Rua AponÜ 66
e 4 aps. em construção nos fun»
cios. Otimo negócio p| constru-
tores, base 40 milhões facilita-
dos. Ver hoie, tratar Send. Dan-
tas 117 gr. 241. 22-9277 ARIDIO.

CRECI 772.
ROCHA MIRANDA - Vendo casa
cirande e rude, lerreno de 11 x
44. Rus Faia. Tratar Praça 8 dc
MSIÓ 135, ap. 201.
ROCHA MIRANDA - Vendo ter-
rt.no c| cn.rs vdíui ao lado do
Banco Terlrtorlal. Entrego vazij.
Tratar Praça 8 do Alaio 135, ap.
-QV.
SÃO JOAO D¥ MERITI -
CENTRO - Vendem-se duas (2)
ca__s sem entrada, vazias, NCrS
200,00 (duzentos cruzeiros novo:.,
por mês. Tratar na Rua da Ms-
triz, 259, grupo 101, tels.: 28-35
e 25-95, na Administração' Ed-
mundo Alves.
VENDE-SE uma casa na Rua" Itati
n. 218 — Colégio. Tratar domingo
das 8 às 14 horas. Preço a com-
binar. , '

VENDE-SE — Um terreno em Ira.
já 14x30. Rua Olímpio da Mota,
152 CrS 6 000 000. Tratar Ruo
Taylor, 39 - Ap. 1 005.

ILHAS
GOVERNADOR
CASA — Vende-se J. Guanabara,
Rua Djaima Pontes Nogueira, 312,
com 3 qtos. salão, copa, coz. ba-
nheiro, qto. e banh. Aceito ofer-
la 57-2905. ^
GOVERNADOR - Vendo terrenos,

irro Bancários. Tratar p. tels.
31-3015 e 31-1101. Brandão. -
Creci 792.
ILHA aptos, novos p. IPASE o
Caixa vendo Rua Guapíassü 79,
com sl. 2 qtos. dep. emp. gara-
gem e sala e qto. Ver hoje. Tra-
tar Senador Danlab 117 G.241.
22-9277; Arldio. Creci 772.
ILHA DO-GOVERNADOR - Ven-
de-se apto. novo, 2 quartos, sa-
la, cozinha, banheiro em cor, de-
pendência de empregada, arca da
serviço e varanda. Ver • Iratar
Estrada do Galeão, 1844.
ILHA GOVERNADOR - Vende-so
ter. 72x35x37x72. Rua D. An-
tonio Macedo, |. d. 124.. NCri
36,000 sin. 20.000. Rest. fin.
Tratar Pr. Floriano, £5, 4.° sala
3-4.

PARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS

RUA GENERAL ROCCA
Esquina dc Conde dc Bonfim
DAS 8,30 ÃS 17,30 HORAS
SÁBADOS: DAS 8 ÃS 11 HORAS

HU
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ILHA DO GOVERNADOR - Praia
cia Bica — Api. c| sale e quarto
separados, banh. coz. dep. em-
pregada, area com Ianque o ga-
ragem. Entrada 3 170 mil o rest.¦fac. e financ. *m 40 meses. Ver
iih Rua Uça, 345. Vendas exclu-
sivas. Valdemar Donato — Te-
lefonej 43-8000 • 43-8700 -
Creci 5.'ILHA 

DO GOVERNADOR - Jar-
«Jim Guanabara. Vendem-se óti-
mos apartamentos de dois quar-
los, sala, co2Ínha, banheiro e de-
pendências de empregada corri
garagem, \_\ no embolço, entre-
<jb Imediata. O preço 6 ótimo.
Rua Colina, 133, em frente a
Portuguesa. . - i

FAZENDA - Petrópolis - Vendo
ótima c| 165 alqueires geom.,
toda cultivada em franca produ-
Çno eapacidada 40 000 aves gran-
jeira, lavoura suínot e bovinos
de roço luxuosa, sede indepen-
dente c\ telefone, Jardins, luz elé-
trica e do Governo, maquinarias
completas para todas culturas,
trator, caminhão etc. a mais lu
xuosa e bem equipada da re-
9Íão. Junto ao asfalto no 5.c
Dist. Preçc: 450 milhões acei
tando-se porte pagamento imó'
veis GB. Maiores detalhes, Rua
Asiembléia 40 12.° ond. Tel.:
31-0910.

ILHA — Vendo cacas e aparta-
mantos vazios em vórios bair-
rós com o entrada a partir de
Cr$ 3 milhões: Restante a com-
binar. Estrada do Galeão n. 490
com Emílio ou Rua Uranos n.
1 397 - Oloris - Creci 469.
ILHA. DO GOVERNADOR - Ven-
do terreno com obras iá na la-
íe, coco todo manllhado, com
pequena entrada e o resto a com
binar. Trafar no tel. 38-8559, D.
lygia.-

ILHA DO GOVERNADOR - Proia
da Rosa — Casa nova; talão, 2

3uarfci,a 
copa-cozinha, banheiro,

ependêncías de empregada, vr-
randa. Mais um apartamento com
quarto, kitch e banheiro. Gara-
gem para 2_ carros. Galpão para
bfcrcos. Terreno: 12x32. Marcar
visitai: 52-4903 (Inclusive domin-
go atí as 13,00 hs.).
ILHA DO GOVERNADOR - Apar.
tamento de saleto, sala, 3 quar-
fos e demais dependências com-
pletas. Garagem. Prédio peque-
no e bonito. Sinal: Cr$ ...
20 000 00O e combinar a o. toldo
de Cr$ 8 000 000 até dezembro
de 1967, na entrega do prédio.
Ver Rua Cambsúbo, 819, anfioo
320, qur.ee em frente ao late
Ciub. Informações: 52-4903. (In-
clusive domingo até às 13,CO hs).
JARDIM GUANABARA -V.-Ru«
Motorista Manuel Duarte. Vendo
2 lotes 15 x 40 cada. NCrí ..
2í00,00. Estudo proposto. Tel.
49-3366. Frederico Méier, 12-
506. ,;¦;-.-¦¦ ,-¦¦
NA melhor praia da Ilha. Vendo
ótimo apto. c| sl. 2 qtos. dep.
comp. fin. Rüa Com. Bastos, 254
apto. 203. Trator 27-1025.
TERRENO bom ponto, vísta mar —
ÍOO m2, entroda NCrí 1 500,00
grande financiamento — Tel.i ...
J3-Ó491 depois das 14 horas —
dias úteij.
VENDE-SE casa cirande centro de
terreno 10x56. Rua Erico Coalha,
103. Informações 48-2972. Ilha
do Governador.
PAQUETA
PAQUETA — Vendo lerreno com
casa antiga. Praia José Bonifécio,
199 - Tel. 46-4226.
PAQUETA — Troco luxuosa resi-
dencia cm Paquetá por apto. na
Zona Sul. Ipanema. Base Cr$
150 000,00. Telefonar para ....
45-1038.

PAQUETA - Vdo. terreno 864
m2, prala pr6pria, frente 52 me-
tros, prestando-ee para balneário.
Ver Praia dos Tamoios, 21 me-
tros depois do 122, facilito —
Trator CARLOS IMOVEIS - Li S.
Fco., 26, s| 515 - Tel. 43-1527.
PAQUETA X SANTA . TERESA -
Troca-se apartamento em Sta. Te-
rosa por cnsa em Paquetá. Sr.
Fornsnáo. 27-6866.

ESTADO DO RIO
NITERÓI
ALCÂNTARA - Jordim Catarina JrsíB^n,-.,,-
Vondo L. 3, Q. 216 com 12x30 PcTRÇPOUS
à vista NCr.$ 600. Facilito ou
T.-?co por carro. Ver no local
Trstsr c.-m Bino. Tel. 43-3339.

ITAIPAVA C. CLUBE. Vendo óti.
ma resid., varand., ealão, 3 qts.t
arm., 2 banhs. dep. emp. gar.- 30 milh. comb. - lnf. 47-9730
Batuira - CRECI 190.
TERESOPOLIS - Alto - Vende-
se 1 excelente apto. na Av
Oliveira Botelho, 511. Ver com
João. depois das 11 horas. Te-
lefone 37-1016.

PETRÓPOLIS — Som enlrada <
sem juros, sm 5 anos da prazo,vendem-se lotes de 1 700 a ó 000
m2 no Vale de Bonsuctsso, o me
lhor clima do Brasil, ns Estrada
do Contorno, com muita e ex
celente água própria. Plantas na
Rub Uruguaiana, 55, sala 924,
Tel.: 23-2927. CRECI 141.
FRIBURGO - Vdo. uma ou 2 ca
sas mobíliadas, piscina, campo
esporte etc. Grania Spnelí. TeL;
42-3285. CRECI 603.
PETRÓPOLIS - Vendo terreno
por 100 todos melhoramentos
mil. Tel. 28-3596.
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ITAIPAVA — Casa ampla, lur,
água, terreno de 50 mil inetros
quadrados. 80 milhões em 3 anos,
Det. c visitas 25-6512 (1671.
PETRÓPOLIS - Bondim». Casa
mobiliada, vendo Largo do Pro-
menade — Rua Costa Me Irã, 210
Tel. 47-5323.
PETRÓPOLIS - Vendo, troco Cb-
ca 3 qts. — Fonseca Remos, 640

Rio - 52-3689.

PETRÓPOLIS - R. Olavo Bilac.
Casa mansSo c) parte residencial
sl pilotis; centro terr. plano ajar-
dinado do 4,000 m2 c] salão, s.
almoço, 4 gr. qt, c| arm. embut.
servidos p| 2 banhe, sociais com-
pletos, 2 qta. empreg. e WC,
adega, Qaraçtm pf 3 carros, te-
lefone, 3 gr. nascentes c| reser-
vs de, 1 para piscina proj. c|
filtros n| local. 150 000 cruz.
novos. Sinal 40%, resto 2 anos,
aceitando ap. Z. Sul cl parte
pagto. — Dr. Caramuru — Tels
52-3195 - 36-6352. /
PETRÓPOLIS - Temos alguns Io.
tes no Vale Bonsucesio, pronto,
com todo conforto. Facilidades
de pagamrnto. Informações no
Rio, na Rua México, ÇO, _/ 609
Tcl. 42-0991 ou em Correas
o Sr. Pujol, na Estrada União e
Industria, 6472. ,
PETRÓPOLIS - Rara oportunida
de. Vendem-se no Loteamento
Tirol, casas de alto gabarito, le
locação, grande living., 3 qts.,
2 banhs. sociais, dependências e
garagem. Centro terreno 3 000
m2, todo gramado, frente gren
de lago. Preço NCr$ 60 000.
Entrada 20 mll facilitados * 40
mil financiados, prazo 6 anos. O
Tiro!, pela perfeição e requinta-
do gosto na aua construção, foi
distinguido pelo Touring Club
pars % construção do seu pri-
meiro Centro Turismo, caracte*
rizado como o unlco Loteamen
to no Brasil que possuí um Cen-
tro Turístico, fazendo parte do
seu todo. Dl3ts 15 minutas de
Petrópolis _ 50 do Rio. Estrade
do Contorno, após Km 50. lnf.

43-3632 e 23-Ê640.
Junto Av. XV,

ADMINISTRADORA IMOB. L. H.
lno» Rua Pres. Pedreira 111202,
sala, 3 qts., dep. completas, fren-
te, vazio. Ver (ocal. lnf. 52-0982.
CRECI 63Í.
ICARAI,— Quadra da prala —
Vendo casB 2 pBV, 4 qts., 2 »s-
Ias, 2 banhs., vnrandão dep.
tompl.,. gar. 65 nil. comb. lnf.
¦47-9730 - Batuira - CRECI 190.
ITAIPU - Vendo lotes a 500 m
da praia. Tratar Carvalho 31-3213,
ICARAI — Apartamento com te-
lefone i uma- quadra da praia,
vendo ou troco por outro até o
Méier, 2 .quartos grandes, sala,
cop a-cozínha e dependências.,
Alameda Carolina 41 ap. 402 -
Rio 34-4314.

MARICÁ' — Vondo casa de 2
qts. perto da lagoa em terrt-
ro de 12x40. — Preço NCr$ ..
10,000,00 com 50% da sinBl -
Tratar Tel. 22-9361 - Dilma.
NITERÓI - -Aluga-se perto da
Praia Icarai, Rua Gen. Moreira

César, 451, ap. 1 003. Grande
saia, quarto, banheiro, cozinha,
área. Aluguel 200 000 mais ta-
xas. Domingo no local ou teleío-
nes 25-1155 e 46-6639.
NITERÓI - Saco de S. Francisco.
Estrada Leopoldo Froe3, 395. Ven<

do ap. sala e quarto separados,
de frente, tratar' naquele local

. com o Sr. Joaquim, em frente
eo lata Clube Brasileiro.

NITERÓI - Vdo. casa em ter.
de lOxíO m, na Trav. Jaime de
A',oura, 229 em S. Gonçalo
Infs. Rio - 42-5622 - Creci 744

— NCr$ 3.000,00 entr. e financ.
VENDO excelente residência 3
quartos dependências 14 milhSê:
3 de entrads, restêritá a combi'
nar — Rua São Bento, lote 29
L»roo da Batalha - Tel. 42-5963
— Dias úteis.

NITERÓI - Vende-se na Rua Jo-
sé Clemente, 33, prédio vazio,
cie 2. pavT03, com caixs-forte,
próprio part. Banco ou comércio.
Cr$ 170 milhões. Sinsl CrS 20
milhões e restante em 12 meses,
Tralar com o proprietário. Ban-
co Irmãos Guimarães S/A. R,
Teófilo Otoni, 72 - Tel. 23-1915
- CRECI 183.

NITERÓI — Vende-se casa, gran-
de terreno 18x00 metros A. S.
euaventura 1 067. Tratar Av.
Amaral Peixoto 55 ap. 509. Tal
6945 Niterói ou no Rio tel.:.

, 22-5888.
PRAIA 1GUABA GRANDE - Ven-
do casa final de construção — Es
trada A. Peixoto. Tel.: 49-5888.
PARAÍSO - São Gonçalo - Ven
do casa com sala, 2 quartos, co-
pa e cozinha grandes, banheiro
completo com boxe, varandão
com tonque, terreno plano de 12
X 33 à vista NCr$ 15 000, a pra-
io 20 OOO. Rua Heitor Mendonça,
100, sábado e domingo das 9 às

.15h., dios Cieis 22-1472, horário
comercial.
LEGALIZAÇÃO dos corretora» de
imovei;. Matricula no Curso de
Corretoras só até 12 horas do
dia 11. do corrente. I.8 provadia 11 do corrente, ès 13 horaa.
Revisão da matéria da prova na
aula dia 9 do corrente. SCIN e
CRBCIEW - R. Conceição, 99 -
Niterói,
SANTA ROSA - Vendo casa c|
3 qts., sala, copa, coz., quin-tal dep. d» empreg. — Tratari
Tel. 22-9361 com Dilma.
VENDE-SE ap., 2 qts., 1 _\l)c3i-
mais dep., de frente, c/ gara-
gem e salão de festas. Obra 8a.
laie, 3a. de alvenaria — NCr$
12 000,00 esq. Rua Lemos Cunha
e Mariz e Barros, a 3 quadrasda praia — Tel. 22903 ou ...
58-2096.
PÊTRÔP. - CORREIAS -
ITAIPAVA
AS PESSOAS de bom gosto —
Vendo no Cremerie bela casa
mob. com 3 sis. 2 qtos. 2 banhs.
lareira, garagem e casa hospede.
Tratar 27-1025.
CORREIAS - Vendo 2 áreas de
10,000 m2. 1 área de 6,200 com
igua e luz, ótima 'situação, 

prt-
_o ocasião — 26-4789.

. CORREIAS .- Vale. do Sonego.
. Vendem-se 2 lotes. Rua C, qua*

jdra 3, lote 5, • Rua 8, quadra
3, lote 4. Tratar tel. 34-3308 -
Estêves.
ESTRADA Rio Petrópolis Km 14
— Vendo casa 6 qts., saleta, ia-
la grande etc., terreno grande,
íncliita-se - Tels. 22-3981 • ..
52-3511.
ESTRADA RIO PETRÓPOLIS -
Vende-se terreno c| 25.00 m de
testada sl estrada e 2.200 m2.
Localizado Iunto e *ntes do Rio
Saracuruna do lado esquerdo, no
km 19 mim. Tretar pl tela.:
22-2703 - 220716 - 32-0575.
TERRENO X Apartamentos Petró-
polis — Aceita-se troca de ter-
reno ou obra parada, no Rio,
por bons aps. em construção;
ponto central Petrópolis. No Rio
7 de Setembro, 66 - 7." and. -
Tel. 42-9543 e 32-8641.

envidraç., 3 qts., 2 baniisT, 2 qts.
«mpr., copa, coi., pintado, vazio— 32 mil em 2 anos — lnf. ...
47-9730 - Batuira - CRECI 190.
PETRÓPOLIS - Troca-se lerreno
Petrópolis, Bonsuceiso, por te-
lefone Rio. lnf. 22-7048.

PETRÓPOLIS - Csstelanea -
Vende-se casa nova com 2 salas,
2 qtt., entrada p/ carro — Tra-
tar Rua Filippo Gelli, 88.
PETRÓPOMS - V.ndo ótima casa

Rui Bario d* Amiionai, 88,
com telefone, 2 salas, é quartos
• demais dependências. Prece:
100 000 000 (cem milhões). Tra-
tir telefone 28-5668.
PETRÓPOLIS - Vende motive
comercial mag. resid. cem te-
lio, ver., Inv. cinco quartos, -
doi» banheiros, copa - cozinha
com lindo jardim, piscina,' gara-
gem para 2 carros', lavanderia o
dep. empregadas, «asa hospa*
des cl 2 quartos, banh., coxinha

casa para caseiro — Terreno
23 000 met. quadrados. Cal.
para 5 000 galinhas, estábulos,
agua própria nascente com te-
lefone dist. 5 min. do CentroBairro resid. — Preço base
NCrS 120 000 - Mobiliada -
Aceita-se troía c| parte pag.
casa o« ap. no Rio — Tel. Pe-
trópolis 4581 - Rie 38-7030.
VENDO essa 2 quartos, sala, sa-
lão e dep. quarto externo em-
preg. — Ver à Rua Olavo Bilac,
850-A. Tratar tel. 42-2696.
TERESÓPOUS-FRIBURGO
APARTAMENTO - Compro 2 a

3 qlí., sala, bom, dando terre-
noa Tereeópolis, entrada, saldo
financiado - Tel. 26-2160.
ADMINISTRADORA Imob. L. H.
Friburgo, essa D Therese — R.
Joaquim Pereira de Faria. Jar
dím Sana Soucí, 70 mühões —
Infs.- 52-0982 - CRECI 636.
ADMINISTRADORA IMOB. L. H.
Teresópolis Av. Ptts. Roosevelt
660 casa Dr. Renê c| 210 m2,
nova, 30 milhões, lnf. 52-0982
CRECI 636.
ADMINISTRADORA IMOB. L. H. -
Ap., saía e qt., separado R. Cel.
Santiago 65|114, vaiio. Ver lo-
cal, sinal 5 milhões, lnf. 52-09B2

CRECI 636.

CAXIAS — A 5 minutos a pó da
estação. Vtndo um terreno c/
agua, luz, colégio e comercio _.
porta. Facilito com 50 prestações,
lnf. c/ próprio, Av. Nilo Peça-
nha, 272.

VENDEM-SE as lojas N e O da
Rua das Laranjeiras, n.° 1-43.
Aceita-se ofertas. Tratnr com Je-
sue r^_fÇíleV',8-940li.',8l',3:?5^
ZONA NORTE

CAXIAS - Centro - Em frente
a Prefeitura. Sala empla de fren-
te em termino do construção e
faço qualquer negocio, Inf, Rua
Joaquim Lopes Macedo, 3B, s/7
CRECIEW 179.

CASAS — CJ 2 qts., tale, var.,
coz., bonh. compl. taq,, laje, mu-
radas, água ene. (não falto), luz,
junto a supermercado e grupo
escolar estadual. Ônibus à porta
do 10 em 10 mint. p] Pça. Mauá.
O melhor bairro de Nove Iguaçu
- Entr. Cr$ 1 500 p! facilit.,
do 100 a 150 pl mès — Chaves
e Inf. Rua Otávio Tarqulno, 45,
«ala 208, c| A D. Freitas — N.
Iguaçu,— Centro.

CAXIAS — Jardim Paraíso. Vdo.
íerr. sem entrada c! NCr$ 50,00
- Infs. 42-5622. CRECI 744.
CASA DE CAMPO - Vende-se
uma casa c| 4 quartos, 2 salas,
cozinha, copa, banheiro comple-
to, conjugada, c| sala, quarto,
cozinha e copa. Com líndo po*
mar, com agua, luz e força. Te-
lefonar para 48-4715, Sr. Cor-
rela.

CAXjAS — Centro: Vende-se casa
em âmbito comercial, próx. a Es-
tação c/'var. 3 qts., 1 si., copa,
coz., banh, copa e outras deps.
Base: NCr$ 18 000 è vista. Tra-
tar no local cj' proprietário. Es-
tr.idB Rio . Petrópolis, 2 523.
CAXIAS - Vendo 5 (cinco) lotes
480 m2 cada, esquina, saldas es-
trada velha e variante. Direto-
mente - 57-0327.

CAXIAS — Vendo Parque Flumi-
nense. Exc. lote. Entrada £00 rnil.
Tratar Rua Alm. Ingram, 423.
JARDIM PRIMAVERA quilômetro14 Rio—Petrópolis — Vendo duas
cesas em terr. míl m2 tendo fru-
tii3, laje, grades, água, lur, gá..
garagem c| laje, ônibus porta.
Tratar Av. Brig. Lima e Silva,
1 176 t| 204. Entrada 3 milh, rest,
prest. 250 mil. Aceito Caixa
Rio 36-0873.
NILOPOLIS - Vendo 3 casas, 1
vazio, 300 metros dü estação,
terreno grande — 29 OCO 000 —
Facilito — Av. Getúlio Moura,
1983.
NOVA IGUAÇU - Vende-se no
cent. 1 casa c| 2 qts., sl., coz..
banh,, taq. var., laje, terr. água
lu: - Pr. Cr$ 11 000 000. Éntr.
4 OCO 000, prest. Cri 200 OCO -
Temos outras c} peqs, entrs. —
Tratar na Imobiliária e Constru-
tora Martins, Rua 13 de Maio,
85 - 3.o andar, grupo, 304, s
2- é.

NOVA IGUAÇU - Tererno, ven-
do, Centra, trotar Rua Bernardi-
no de Melo, 1919, l.o andar, a/
10 - Sr. Hélio.
NOVA IGUAÇU, irea Industriai.,
Agua e força. Pres. Dutra, km
23. Vendo 50; mil m2 - Tel.
23-4670, as 2as., 4as. e 6as. -
Av. Rio Branco, 9, sala 247.
NOVA IGUAÇU - Vendo 250
lotes urbanizados, no perímetro
urbano - Tel. 23-4670 as 2as.,
4as. e 6as. — Av. Rio Branco,
9, iala 247.

NOVA IGUAÇU - Vendo ótima
casa, vazia, em centro de terre-
no, 3 quortos, calo, cozinha, ba-
nheiro, 2 varandas, jordim, quin-
lat, todo plantado. Ver c tratnr
Rua dos Deputados n.° 105 —
Boírro Santa Eugênia,
NÕVÃ IGUAÇU - Ed.TÜrããliiã;
Vendo o ip. 102 da Rua Tais. Mu-

CONTRATO - LOJA - Passo -
8x20, fundos, ponto de ônibus,
Melhor ponto comercial da Av.
Bri.-. de Pina, 2! 7B0-A. Base Cri
4 000. Facilito. Tem tel.
91-9322, CETEL
ENGENHO NOVO - Vdo. terr;
c| projeto pl lie. c| 100 m2 .
3 pav. Inf. c| prop, telefono
46-9734.
LOJA no Moier p/ deposito, c/
80 m2, toda instalada, c/ telefo-
ne. Alug. MCrS 120,00. Teiefo
ne 49-3194, c/ Se.-glo.
LOJAS novas (4) vendo-se 36 n;2
— Ponto ótimo pj negócios, ha
bits. Entrada a combinar — 50
prestações de 100 mll — Ver R.
Olímpia Estêves n. 7ó0 — Es
quina da R. Murundu — Junto do
conema nôvo — Rio Lima — Tra-
tor Estr. do Portela, 45, _\ 104.
Madureira - Lima - CRECI 167.
LOJA TIJUCA - Pela melhor ofer-
ta vendo urgente loia super mon
tada com artigos infantis, brin-
quedos, etc. Faturamento mensal
excelente. Ampla e moderna. Rua
Hadock lôbo. lnf. tel. 48-2108
— Fortuna.
LOJA — Na Ruo S. Francisco
Xavier, n. 378, com 320 m2 e
50 m2 de subsolo, e Rua dos
Araúíos, 95, com 45 m2 e ou-
Ira de 30 m2. Vendo. Telefone
36-4726.
LOJA — Madureira — Lojn e so-
breloio novas. Ió7m2 de área,
cada. Travessa Alrnerínda Frei-
tas, no inf cio, centro comercial
de Madureira. Entrega imediata.
Tol. 52-4903. (Inclusive domingo
até Js 13,00 hs!.
LGJA do materiais para com-
trução — Ótima localizarão
centro comercial ds Campo
Grande, especializado ', em snni-
fórios, material eláírico e hi
dráulico, excelínle instalação,
contrato nOvo, aluguel baixo,
com telefone, vende-se com pe-
quena entrada. Maiores detalhes
telefones 26-3654, 36-6399 ou
Santa Cru: 217.
LOJA VAZIA - Prõximo è Esta-
ção de Olaria. Preco: 5 milhões
facilitados. Aceito carro como por.te de pagamento. Tel. 30-8897.
LOJA — Motivo viogem, vende-se
loja na Av. Suburbana, 8116
Abolição. Tel.: 34-3434.
LOJA - R. Sâo Fco. Xavier, 352;
B, 110 m2, vazia, preço 60 mi-
lhões s combinar. Trotar Sr, Ma
cedo. Tel. 23-0788.
LOJA x GALPÃO - Vendo ou
troco duos lojas, na Rua São Cris-
tóvão* por qalpSo ou terreno ern
São Cristóvão, Jacaré ou Leopol
dina. Tratar tols.: 28-6975 e ....
28-7572, c1 Cannclo.
LOJA — Passa-se o contrato di
um* na Av. Suburbana, 9141,
serve para qualquer ramo mes-
mo botequim. Tratar todos es
dias no local das 18 às 19 ho.
ras.
LOJA VAZIA _ Vende-se com mo-
radia. Facillta-so. Rua Arquias
Cordeiro, 550 - Thomaz 49-8550.
LOJAS - NEGÓCIO EXCEPCIO-
NAL — Vanda tris lojas no m*>
lhor ponte da Av. doi Democri-
ticos, Bonsucesso. Negócio da oca-
sião. — Tratar com • proprietário

CETEL 96-171».
LOJAS — Rua Conde de Bonfim
535. Vende-se com 120 e 180 m2,
entrega imediata. Tratar no Rua
da-,Alfândega 274.
LÒJÃS —Vende-7e"^T'64

ATENÇÃO — Negócio de ocasião
Grupo de 3 snla:;, de frente,

com 2 leleíones, atapetodai, jogo
de poltronas, diversas mesas
Cfcdeiros, armários, cofre forte,
etc. Preço Cr$ 26 000. Ver no Io
cal, diariamente. Rua Imperatriz
Leopoldina, 8, grupo 310, em cima
da-Dücál -^Pr_s(;a_ Tiradentes.
CONSULTÓRIO dentírio - Ven
de-ie com tel. toda aparelha,
gein, s|. espera, moveÍ3, centro.
Ouvidor 183 sl. 303. Telefone:
43-5340.
CENTRO - V. «nle pl escr!t6r!o,
Ed. Lisboa 9.° ondar, CrS 9 mt.
Ihõe:, financ. tel.t 52-8379. Av.
R. Bronco 185 «1 507.
CENTRO - Av. Rio Branco 9.
Pn;so o contrrifo de 3 snlas c
telefone. Tratar com Sr. Chrlsto.
Tel.i 23-4780.
CENTRO - Vdo. salas Isoladas
ou conjugadas próx. Loo. Cario^
ca - -lnf. 22-6917 e 42-6748 -
CRECI 643.

CENTRO - Salas - Av. Rio
Branco, 150 — Vende-se conjun-
to comercial em construção (oce-
leroda), no melhor ponto comer-
ciai do Rio. Frente. 46,60ni2. Gi-
nal: NCr$ 5175,20. Construção
a cargo de De Paioli S.A. In-
formações na Imobiliária Novo
York S.A. — Av. Rio Branco,
131, 14.0 anc|ar.. t„|.: 31.006O
(inclusive domingo até às 13,00
hs). Creci 3.
CONJUNTO íl/2 andar), c/ 3 sa
Ias, saleta, banheiro (vaiio) etc.Vdo. na Rua Almirante Barroso,
Largo da Carioca. Chaves e tra-
tar Sr. Moreira: 43-8100. Ver 2.a
dss 10 às 11 e das 1 dns 16 òs
18 horas.
CASTELO - Vendo 2 escrit. Av.
Pr-nklin Roosevelt, 8.0 and.,
marítima; I. sombra, frasco,
iencioso, va;io. Tel.: 28-3594.
CASTELO - Vondo Rub México;sala c| telefona e moveis, banh.,
Kitch. 72 m2 úteis. Rodrigues.
?.'_?.)_*: ou 27-1492.
CEMTRO — Vende-se sela 2C09
i Av. Pres. Vargas, 590, 8,40x
3,20m, c| móveis, Cr$ 18 milhões
i vista ou 50 inilhõs3 cl partefinanciada. Tel. 42-8906.
CENTRO - Av7~Rio
Branco — Vendo andar
com 570 m2, NCr$ ..
300 000,00 - Tratar O
M. SIMON - Tel. . -...
42-2184 - CRECI 270.
CENTRO - Pm. Vargas, entreK. Branco e Uruo., sala valia c!banh. privat., linda vista. 15 mi.lhoes cemb. lnf. 47-9730 — Batulra - CRECI 190.
CENTRO — Sala comercial mobiliaua, com telefone. Vendo con-trato. Av. R. Branco, 9, 3ala 315-23-5471 - NILO.
CENTRO - ""Edf. Pres. Kennedy"— Vendo salas, final cons. — Verna Rua UruquBÍana, esa. PresVargas. Tratar tels.: 52-7316 a32-1810 - CRECI 21.
CENTRO — Compl*o grupo cl" me^tragem mínima de 80 m2. Tratarcl o Sr. João Luís — Tels. ..32-4141.

CENTRO - Vendemos
grupos de salas na Av.
Pres. Vargas — esq. de
Miguel Couto, c| 2 sa-
las, 2 saletas, banh. C|
9 800 mil de entrada e

p| mês p| pronta340

POR MOI IVO ele viagem - Ven-
de-se uma casa de laje, com
quarto, sala, cozinha, banheiro,
varanda, água, luz c outra em
ponto de laje, terreno bom pa-
ra negócio; está vazia. Ou faço
negócio por uma Rural *- Ca-
xias. Trata-se domingo. Procurar
Sr. Ozias — Rua Alvarenga Pei-
xoto, 301 fundos — Vigário Ge-
ral - GB.
VENDE-SE cessão de direitos here-
ditáríos, do Imóvel sito na Av.
Nilo Pecanha, 1 278, em Caxias.
Preco NCr* 30,00 o rn2. Tel.
2093 — Caxias — E. do. Rio.
VENDE-SE ótimo terreno com ca-
sas, água e luz — Rua Maria
Braga, 50 — Nilópolis.

MÉIER — Vendo 2 aps., obra em
alvenaria, na Dias da Cruz, com
2 qts., sala, coz., banh., área e
dep, completa, eni'. 2 milhões e
500 mil cruzeiros antigos o resto
205 mil por mês. Tratar Vitelo
Tavares n. 8. Tel. 29-2883 -
Simões.

MANGARATIBA -
ANGRA DOS REIS
ATENÇÃO - Mangaratiba - Ur.
gentissimo — Vende-se uma área
de torra medindo 1 800 metros
sendo de 36 por cinqüenta, fica
perto da praia, entre as estações
de VMa .Geni e Coroa Granda,
por apenas dois milhões de cru-
zeiros à vista. Telefonar para
32-4624.

ANGRA DCS REIS - Armarem
de 4 500 m2, na Praia do Anil,
NCrS 60 000 de enlrada e NCr$
60 OCO, em 1 ano. Tel.: 36-7625.
ADMINISTRADORA IMOB l. H.
Vila Geni casa c| terreno 3C0
m2. R. São Vicente A-8 casa do
lado direito,'sinal 2 milhões, li
52-0982. CRECI 636.
IBICUI — Casa, frenle p| o mar,
poucos metros de belíssima praia,
com 2 selas, 3 qts,, 3 banhs,
compl., ampla cozinha; À. vlstai
20 000 milh. ou a combinar. Tel.:
46-0475.

CASA x automóvel — Vendo ou
troco casa em Muri, com 3 qtos
sl. e terreno de 1,005 m2. Te-
lefone 36-7169.
CASA EM TERESOPOLIS - Du-
plex em agradável conjunto re-
sidencial, sala, 2 qts., banh.,
qt. emp., dep. comp. • gara
gem, piscina já funcionando —
Av. Oliveira Botelho, 1075 —
Rio - 42-7874.
FRIBURGO — Sans Souci — lote
c| 470 ir>2 — Vende-se p| 6 mi-
IhSes - Tels. 31-2851 e 31-1621
— Imob. Luiz Babo — Creci 466.
RIO-TERESOPOLIS - Vdo. em
Guapi, em terr. de 1 200 m2,
murado, cj água • luz, moderna
residência, .em la. locação. c| 3
dorms., sl., banh. de luxo e deps.
Grande financiamento. Tol.: ..
23-3368. CRECI 286.
RIO-FRIBURGO - Vende-se área
com 10 OCO m2, no km 13,^fren-
te para a estrada. 2 milhões à
vista. Tratar 2c.-feira pelo telefo-
ne 32-9373.
TERESÓPOLIS - Vende-se estru.
turas pré-fabricadas para casas,
em tijolos e cimento armado,
constando dc paredes, laje imper-
tneabilizada, encanamentos e ele*
trodutos. Preço NCrJ 90,00 m2.
Praio de entrega 30 dtas. Maio-
res detalhes com Carlos pelo tcl-:
47-6934.
TERESÓPOLIS - Vendo lerreno
15x30 — Rua Fortaleza, {unto de-
pois 42 por 200 mil mensais -
EVA - 36-0873.
TERESOPOLIS - Vende-se casa
na Fazenda da Paz, sala, 3 quar*
tos, 2 banheiros sociais, grande
cozinha, quarto e banheiro de
empregada — Tel. 27-6791 — D,
Mira.
TERESOPOLIS - Vende-se casa
pronta — Parque Ingá, Lote 1
Quadra F. Chaves com o portei-
ro do Clube — Sr. Gustavo.
TERESOPOLIS - Vendo casa de
campo acabada de construir cj
sala, 2 qts. t depends. Situação
privilegiada. Preço 15 milhões
facilitados. Tretar Tel. 42-0597
(CRECI 525).
TERESOPOLIS - Excepcional o-
portunidade. Venda-se luxuosa
residência recem-construida, ti-
tuada no Vale das lucas, proxi-
mo ao Club, com mais de 200m2,
igua própria — Tratar Rio, Av.
Rio Branco, 156, s/ 931 — Tels.
42-4727 - 22-3823.
TERESOPOLIS - Fazenda Boa Fé,
— Vande-se ótima área com ...
224 000 m2 — Preço e condições
Av. Rio Branco, 131, s/ 802 -
Tel. 42-0998 - CRECI 16.
CAXIAS - N. IGUAÇU -
NILÓPOUS
BAIRRO 25 DE AGOSTO - Ven-
do ótimo terreno na Rua Conde
Porto Alegre ou troco p/ ap. no
Rio. tnf. na Rua Joaquim Lopes
Macedo, 38, s/7, D. Caxias -
CRECIERJ 179.

MURIQUI - Vendo casa 10 pas
sos da praia, 3 qtos. caia, co-
zinha e banh. azulejados, mobi-
liada com geladeiro. toyão a gac.
Entrego vazia. Geraldo. Telefone
29-3938.

RAMAL DE MANGARATIBA -
Vendo urgente sítio com 3 nas-
centes, parada de trem na por-
ta, frente ao mar, 8 casas isola-
das com água e luz etc. lnf. Av.
Rio Branco, 185, gr. 1011. Tele-
fones 32-4675 e 38-2537. Neves.
VENDO casa boa, nova, 2 qt:
sala, cozinha, banheiro, etc, va-
randas, garagem. 12 milhões. —
49-2151 - Kátia - Muriqui.
TERRENO EM IBICUI - Vendo
pela melhor oferta, terreno
valor de NCr$ 6 030,00 com 560
m2, a 100 metros da praia. Tra-
tar amanhã das 12 às lóh, pelo
tel.s 28-9864 com o Sr. Áureo.

LOJAS
CENTRO
LOJA — C.ntro — Vendes, cam
100 m2 * 400m2 de subsolo na
Rua Santana, 154 — Chaves cbm
o porteiro. Tratar com o proprie-
tirio - Tal. 22-1919 - Sr. Ma
noal.
ZONA SUL
CATETE - V.nde-s. loja. Rua
Buarque da Mac»do, 43.
COPACABANA - Vendo subloia
cj 80 m2, serve para qualquer
ramo de comércio. Tratar 30-6811.
CATETE - Vendo magnlf. sobre-
loja c/ 84m2 já intsatada e pron-
ta pj Inicio de qualqusr nego-
cio. Para visitas e maiores in-
formasões tel. 25-7296 - CRECI
197.

CENTRO COMERCIAL DE COPA-
CABANA — Fassa-se lo|o frenle,
contrato 5 anos. Vitrines, arms-
ções completas. Ver e tratar loia
324.
LOJINHAS - Vise. de Piraiá, 630.
Ver no local. Desde Cr$ 5 OCO COO
fac. pagto. em 1 ano — 43-9644
e 23-8917 — Paulo Valente —
CRECI 26.
ORANDE OPORTUNIDADE.
V»nd»-i» por motivo de viagem
loja 23 d. artigos d. umbanda.
Rua Marqu.t d. Abrantaa n. IU
- loj. 23.
LOJA — Botafogo. — Passo con-
trato. Tem 110 m2, serve para
qualquer negocio. Real Grande-
za, 193, loia 1.
LOJA para entrega imediata —
Ne Rua Duvivier práx. A Av.
Atlíntica com 87m2 úteis e sani-
tário. Prece: CrS 1SS000 0M - _
(NCrS 115 000,00) cj part. .m CENTRO
lt m.ses. CIVIA — Ttv. Ouvidor

MÉIER — Vendo ap. na Rua Dias
da Cruz, 416, ap. 603, 2 qts:,
si., coz., banh. social e dep. do
empreg. e área. Aceito IPEG e
Caixa com sinal.
MÉIER — Vendemos óti
mas lojas no coração do
Méier, para entrega ime-
diata, com pagamento
facilitado em 24 meses.
Maiores detalhes no NO-
BRE S.A. - Av. Rio
Branco, 131 , 12.°, tel.
52-4153 - CRECI 707.
MADUREIRA - Campinho, vendo
lojas ern final ds construção na
Rua Carlos Xavier n. 198 poque-
no stnal, e:crilura imediata, en-
Irega em 130 dins. Tel. 38-5710
MADUREIRA - Pa:sj-se três so-
brelolas em construção, na Rua
Carolina Machado, no lado Msr-
cado Disco. Tratar mesma rua n.
622. Sr. Abelardo.
PADARÍA — Loja psra montar —
Bem ponto, 7 anos, aluguel NCr$
150. Av. Suburbana, 8 303. Tra-
tór c[ o Sr. Benito.

LO IMÓVEIS - México,
148, 11.°, sj 1 104/5

m9 na Pm r^riJ jjen'rega. Tratar e ver
riu Cos,.,'161, ii 2 quar.es, sa-fe."9 „RQU3 

Con°e ffjplantas em CUNHA MELIa, «linha, banhairo «niploto, Bontlm, 28, esq. de Al-i',^ iisUwí-.o .?; .ú,'L^r^tI" * "-'" *"¦ fredo Pinto - Entrega
em 8 meses. Informa
ções no local das 9 às
19 hs. ou na NOBRE
S.A. — Av. Rio Bran-
co, 131, 12.°, tel. ...
52-4153 - CRECI 707.

VENDE-SE sala, 3x9, para es
critório ou consultório. Toda df-
vídida com lambris, armários em-
butidos e teto rebaixado, corti-
na de paltnhá. Centro. Rua Gon
çalves Dias - Tel. 45-3915.
ZONA SUL
CATETE — Vendo sala conj. de
frente, em final de construção.
Sinal NCrt 9 000 - Tel. .46-5330.
COPACABANA - Conjuntos p/escrit. t cons., novos. Vendermos
na Av. Prir.c. Isabel, 150 e 323.
De frente. Tels. 31-2851 e 31-1621-Imob. Luii Babo. CRECI 446.
COPACABANA - Salas prontasna Av. Cop. Tratnr tels.: 52-731 d
e 32-1810 - CRECI 21.
ESCRITÓRIOS prontos no moder-
níasimo e exclusivamente comer-
ciai Edi. Pancretõ. Conjuntos co-
merciais de 44 m2. 5o!c, vestf-
búlo, c!oset e banheira Podem
jer U3fido3 túr.ibím como cônsul-
rório;. Av. Prino03.i Isabel, 323,
e:q. d* Barata Ribeiro. Loias de
45 n)2, com salSo, jirau, banhoiro
o depósito. Tudo p. ocupação Ime-
diata — Informações também no
local. Construção e acabamento
de Gomes de Almeida, Fernan-
des. Av. Almirante Barroso, 90
grupos 517/519. Tels.: 42-5099 e
42-3512 - TAL - Taubaré Admi.
nistradora — Creci 84.
ZONA NORTE
CONSULTÓRIO MÉDICO

Todo equipado, 2 sa
las, cedo horários das 6
às 12-hora6, das 12 às
18 horas e de 18 às 24
horas — Existindo farmá
cia no térreo. Av. Gere-
mário Dantas, no me
lhor ponto de Jacarepa
guá — Preço acessível -
Tratar com DR. FERNAN-
DO ALVES - R. .da As-
sembléia, 36, 6.° andar

31-0275.

SAENZ PENA" - Sala comercial
c| bonheiro. Ed. nôvo, à vista
ou financiado. Ver Ruo Conde de
Bonfim, 375, sl 707 - Tel.
30-0474.
VENDO - Escrit. de luxo c| tel.,
sala de frente, esquina, 2° and.,
próximo Av. Brasil, ótimo pto.Alua. NCrt 40,00. Aceito Volks
64 ou 65. Tel. 30-2565, c| Luís.

SÍTIOS,
CHÁCARAS,
FAZENDAS

ZONA SUL
AREA PARA SlTIO - Atrás Recr.Bandeirantes. 12 400 m2, perlo as.
falto. Estr. da Barra. Preco: Dez
milhões — Alexandre'— 27-1983.
ZONA NORTE
CAMPO GRANDE ¦
sítio» próximo à
Tol. 49-1944.

¦ Vendo área» e
Av. Brasil —

CAMPO GRANDE - Sitio a 5m
do centro, casa nova, confortável,
para pessoa de fino gôito, gara-
gem pl 4 carros, gali, pucil, água
lui, plantado laranja, uvas, pês-segos, ameixas, vendo por mo-
tivo de viagem, financio a lon-
so praio, com 10 000 de entra-
da; aceito carros corno pafte do
pagamento. Ver e traMr a qual-t;i;er hora, na Rua Sacramento
Slake, 100, com o Sr. Roque.
CHÃCARÃ - Vende-sêr;3 - m2fruteiras, horta, casa luxo, duas
menores, garagem, \o\a ecquina,

.,4 píj. eo. Rua S. Paulo 959.tel. 32-5555 e 42-3347 W.-..W679-*. o,. c_,-.._
-^CRECIJ.66. 

_
CENTRO - Av.-'.Pàssós,
115, esquina Mal. Fio-
riano — Vendemos an-
dar inteiro (16.°), com-
posto de 12 salas, com
aproximadamente 350
m2. Entrega imediata. —
Tratar com Beton-Enge-
nharia. Rua do Carmo,
6, gr. 702/5, tels
31-1014 e 31-0244 -
Creci 1 088.
CENTRO - Orupo Nôvo, vaiio, d*
sala * d.p. sanit., de frente. —
Vende-i. i Av. Passos, 115, gru.
po 808, c| 7 m. d. .ntr., e
282 420 mensal. Chave na port.T.ls. 31-5851 • 31.1*21. IMOB.
LUIS BABO. CRECI 464. At.ncio:
Esquina Mar. Floriano.

GRANJA NA BARRA DA TIJUCA.
Vendo «u troco por carro >m«-
ricano do ano, um» toda mon-
tada ainda sam uso. Pos-ui tô-
das ai instafaçõas * uma ótima
casa de moradia. Tratar direta-
manta com o proprietário Sr.
Walter. Av. Prat. Wilson, 145, il
1 108. ' '

JACAREPAGUA - Vende-se belo
sitio, com 30 000 metros quadra-dos, na Estr. do Pau da Fome
1 390. Excelente lambem paraColônia de Férias, Colégio ou
Clube fechado. Agua da rua, rio
e nascentes. Junto _ centrei elé-
trica de Furnas. 110 milhões em
5 anos, com pequena entrada
e saldo a combinar. Preço espe-
dal _ vista. Ver a qualquer ho
ra. Tralar pelo tei. 31-3197.
JACAREPAGUA - Taquara - Ven-
dc-se sitio c/ 5 000 m2 na Est.
Outeiros Santo, 1491, c/ casa
residencial e de caseiro, ver no
local. Tratar Imobiliária Marvil
Ltda., Av. Rio Branco, 37, gr. 407- Tel.: 23-5310.

PASSA-SE contrato de loja bem
grande, qué dá pars vários tipos
do negócios, inclusive cenreo
ções e indústrias de malharia -
Rua Leite de Abreu n. 15, loja D,— Muda — Tijuca.
SAENS PEBA - Loja 25 m2. Ven-
de*se em sobreloja. Fim de cons'
trução. Tratar corn Alfredo ou Ce-
leslino - 58-6986.
TIJUCA - R. Conde de
Bonfim, 142 — Ótima
aplicação de capital —
Vendemos, quase pron-
tas, excelentes lojas des-
de 20 m2, prestando-se
para qualquer ramo de
negócio. Preço fixo. —
Prestações mensais a
partir de Cr$ 106 000 -
Construção de Kreimer
Engenharia Ltda. — Ven
das: Júlio Bogoricin —
CRECI 95 - Tels.: ..
52-8774 e 22-2793 -
Informações no loca!,
diariamente, das 9 às 22
horas.
VENDE-SE loia grande. Vilele Ta-
vares, 374-B. Tel. 27-0470.
ESTADO DO RIO
LOJA com telefone — Vende-ae
loja na Av. Gov. Pob«rto Sil-
veira, 368 — Nova Iguaçu. P«-
queno estoque, sem passivo, per
feitamente em dia. Preço base:
MCr$ 8 000,00, com 50% facili-
tados. Horário comercial. Trator
pelo telefone 2228 - N. Iguagu.
CAXIAS — 3 lojas para pequena
indústria, cj água, luz e força,
Ver è Rua Gen. Dionlzio n. 593,
Bairro 25 de Agosto. Tratar à
Rua Nunes Alves, 69, tala 205.
PASSO contrato de loia de «squi-
na, no centro da Nilópolis, con-
trato de 5 anos, aluguel Cr$ ...
00 000, para qualquer ramo co-
mercial. Avenida Mlrandela, 467.
Tratar na mesma Avenida no n.°
340, oom José Neves, diariamen
te.

ESCRITÓRIOS e
CONSULTÓRIOS

17 (Div.'d. V.nd.s 2> .ndar). ALMIRANTE BARROSO - Esq.
Tél.: 52.8166 d. «,30 àt lt he.!D,!f,r.c,-L.vA"do.._dc„í,e_níe „S'U__,°
ras. (CRECI 131).
LOJA — Copacabana. Vando «m
galeria, com banhairo privativo.
Tratar ni Ru» Siq. Campos, 257,
loja 7. Rinan. T.l. 364015.
SOBRELOJA ,y Av. Copacabana.
Vendo no melhor ponto. lnf.
57-2054.
PRÉDIO de 3 and., vazio, _r gde.
loja e salões, própria p/ cassino
c/ boate ou botei e padaria.
Vendo urgente. 45-4038 — Costa.

3 sis., banh., coz. 82 m2. 40 mi-
milhs. curto prazo. lnf. 47-9730
e 26-3456 - Batuira - CRECI 190.
ASSEMBLÉIA - Esq. Carmo -
And. inteiro, decorado, 10 salas,
3 banhs., copa, coz., 330 rn2. —
Base 250 milhs. comb. Infs. ..
47-9730 - Batuira - CRECI 190.
ÁLVARO ALVIM, 27, GR. 83 -
Vendo de frente grupo saleta,
3 sis., banh., coz. 80 m2. 40 mi-
lhões financ. lnf. 47-9730 — Ba-
tuira - CRECI 190.

ESCRITÓRIOS - CENTRO
Vendemos excelentes

unidades compostas de
ante-sala, sala, banhei-
ro privativo. Todas de
frente, com somente 6
grupos por andar, ser-
vidos por três elevado-
res. Obra em ritmo ace-
leradíssimo, já na 4a. la-
je, com a garantia da
SOCICO. Sinal a partir
de NCr$ 1 000,00. In-
formações no local, AV.
PASSOS, 122 esquina de
AV. MARECHAL FLORIA-
NO, até às 20 hs. Ven-
das: JÚLIO BOGORICIN

Creci 95 - AV. RIO
BRANCO, 156, s| 801,
tels. 52-8774 e 22-2793.
ESCRITÓRIO OU AP. - Excelen-
te ponlo. Praça da República, 13.
Cobertura, mais 60 m2 — ótimo
preço, por ser negócio urgente,
Trelar tel. 28-5035.

JACAREPAGUA -Vdo. ólimo si-
lio _f 16 859 m2 todo plano e
muitas plantações, financiado. —
Ver à Estr. do Camorim, 483
c/ Sr. Candinho. Tel.: 52-1955 -
49-3612.
SITIO - SANTA CRUZ - Vendo
urgente p| 22 milhões (parle fi-
nancioda). Próximo h Av. Bra-
sil. Area de 67 000 m2.. Casa
grande de laie, igua e luz. XA-
VIER - Tel. 32-8133 - R. 443.

SITIO E GRANJA ELDORADO -
Vende-se com cosa e Instalaçcss,
10 000 m2, todo plantado - Es-
trada Nova de Mauá a 2 km de
praia. Tralar pelo tel. 34-3941 —
Sr. Enoque.
SITIO - Avifirio - Abatedor -
Prox. a Teresópolis - ARREN.
DA-SE. 58 OCO m2 - Casa sede,
I 000 m2 de galpões. Abatedor
frigorífico modernísiimo. Funcio*
nando. Aprov,ido — Base 5C0 OCO,
mensais ou produção. Tratar tel.
27-7596 — R. Farm. de Amoedo,
55.
SITIO - Vendo - Km ll E. Magé
-4 000 m2 — Caso - 3 gal-
pões — Preco NO$ 12 OOO —
Grande facilidade - Tel. 34-5758.
SITIO - Magé - Vende-se óti
mo Inca! para fim-de-tcmnna -
2,000 m2, todo cercado, bem em
frante à parada do trem; tem
píanlação nova de árvores. Pre-
ço 2 500 0C0, sendo 1 500 COO à
vista e 1000 000 em 10 meses- Tel. 23-2702 - Sr. Cruz.
SITIO - Vendo - 4 000 m2. c|
caia velha, cercado, murado,
plenlndo. Estrada Velha do Pilar
cl Estrada Florestal. Entrar na
estrada Rio-Petrópolis entre os
Kms. 29 a 31. Seguir Estrada
São Lourenço. Tratar: FREITAS
- Tel. 28-6021.

SITIO em Petrópolis a 10 minu-
tos do Centro c| 34 mil m2, casa
e tel., vendo ou troco por ap.
no Rio. Tratar R. Vise. Inhaúma,
134, s| 330, lel. 23-5555 - Sr.
Guilherme, o próprio.
SITIO - 12 alq. 18 km Friburgo
alt. I OOOm, cesa, muita fruta —
30 mil, 50% em 36 meses - T.
54-2880 de 2a. a 6a. Res. Rosa
e Silva, 19, ap. 106 — Leon.
SITIO em Morro Azul, excelen-
te casa, maiores detalhas telefo-
ne 43-2205. Preço 70 milhões.
Permuta-se - CRECI 1 055.
VENDO - Oportunidade única,
sítio de 1 143 m2, com caso,
sala, 3 qts., 2 banhs. co2«, gara.
0am, cana caseiro separada, Cam-
pos Elíseos perto Refinaria Du-
que de Caxias, tudo por NCrí
10 000 ou NCri ó 00 de enlrada,
restante combinar Sr. VAIter tel.i
57-5119 ou 43-5769.
VENDE-SE sítio cercado, casa no-
va, linda, plantações. Barato. Fa*
cilitado. Motivo mudança. Rodovia
Rio-Teresópolis - Tel. 32-1261.

ZONA RURAL
C. GRANDE - SANTA
CRUZ - SEPETIBA
CAMPO GRANDE - Jardim Ma-
ravllha. Vende-se um terreno na
Rus 25, lote 34, quadra 60. -
500 000 à visla. Tratar com u Sr.
Modesto. Tel. 23-4903.
CAMPO GRANDE - Vendo casa
cl 2 quartos, sala, cozinliB, bn
nheiro e quintal. Entrada NCri
2 500,00 e 10x100 00. Tratar pelotelefone 42-9391 c| Macedo. Te-
nho condução.

ESTE ANÚNCIO LHE IN
TERESSA! - Vendemos o
seu ap. ou casa em qual
quer ponto da Guana-
bara, sem despesa alg^
ma para V. Sa. Damos
assistência jurídica per-
feita e administramos,
se houver necessidade.
DIMÓVEL ADMINISTRA-
DORA LTDA. - Tel.: ..
22-2330 - Av. Franklin
Roosevelt, 194 — Gr.
805. De segunda a sex-
ta-feira.
MAGÉ — Vendo ou troco p| ap.
pequeno, Z. Sul. Magnífica real-
dência, em fase final revejtimen-
to, 3 qts., 2 sis. duplas, copa-
coz., varanda em volta, ares útil
480 m2, irea total 2 000 m2.
Tratar BRILHANTE - Rua Hilário
de Gouveia, óó, Gr. 516 — Tels.:
57-2086, 57-5187 e 57-4638 -
CRECI 243.
MIGUEL PEREIRA - Vende-se ca
sa nova, laje, água própria, luz,
92 m2. terreno 15x76, plantado,
Bairro Alegria. Terceira casa à
esquerda, depois do Bambuzal. —
Tratar no local, Sr. Edisson, no
Cartório ou no Rio, 25-0488.
PRAIA DE JACONé - Cabo Frio
— Vende-se um lote, 12 x 30 a
3 quarteirões da prata — CrJ
2 400 000. Tratar Av. Amaro Ca-
valcanti, 1591 — Eng. de Dentro,
das 18,30 òs 21 h.
SÍTIO na Parada Modelo com
50 000 m2, plantado de cana,
crlíção de porcos (30), gerador,
cercado, casa 4 vários benfeito-
rias por 12 000 novos. Motivo vis-
gem. Tel. 47-7860.

TERRENO - Cabo Frio (Ogiva)— Vendo de esquina c| 56ó rn.,
luz fi gua na porta, ótima loco-
lização. Hélio - Tel. 32-6363.
TERRENOS - Jardim Meriti. Ven-
do c| facilidad.s. T.l. 26.9076.
VENDE-SE apartamentos e terre-
noi em S. Paulo ou permuta-se
por outras no Rio. InformaçÕe?
detalhados D. Marina — Tels.
26-4469 e 57-3183.

VENDE-SE um ap. em Guarapr,ri.
Tratar pelo tel. 57-9707.
VENDO 4 terrenos em Magé, per-
1o da Igreja ou lroco carro na-
cional de 1961 até 1966. -
49-2151.

CAMP.O GRANDE - Vende-sa um
terreno de 12 x 30. Tratar pololelefone 90-0951, com o senhor
Paulo, das 7 às 12 h.
CAMPO GRANDE - Quatro pré-dios com respectivas lc|as, k Ri
Augusto Vasconcellos, 26, 30/
30-A, -40 e 46, serão vendidos em
leilão judicial do Leiloeiro ARLIN-
DO, tôrça-felra, 7 de março de
1967, às 16,00 horas, nos respec-
tivos locais. Alais inf. tel
52-3745.

CAMPO GRANDE - Prédio e res-
pectivo terreno, à Rua Augusto
de Vasconcellos, 1 205, edificado
cm Terreno quo mede 21x39, será
vendido em IcllSo judicial, psio
Leiloeiro PAULO BRAME, amanhã,
;egunda-feira", 6 de março de',1-srço de 1967, òs 16,00, horas, no
ocal. Mais iní. tel. 31-0228.

CASA — R. Profescor Luís Sodré,
100, próximo dn Escola Amazo-
nas. Vendo e facilito. Ver quai-
quer dia. lnf. 42-5804.
CAMPO GRANDE - Jardim Ma-
ravllha — Vendo um terreno por
Cr$ 600 000, a combinar. Tratar
lelefone: 30-1129 - Jorge Mu-
nlz.
CAMPO GRANDE - V.nd.-se
caia com terreno todo murado, i
vista ou financiado. Est. do Mon-
teiro n. 467 casa 1, tratar tom Sr.
Dali. T.l.fones: 45-5779 e 42-7439.
CAMPO GRANDE - Ap. vario, _\
2 qts., sl., coz., banh. Vondo
financ. Sinal Cr$' 1 5CO. Raimun-
do - Tels.: 47-1237 e 415 -
JacarepsguJÍ.

ESTAÇÃO DE COSMOS - Ven-
do, casa c/ 2 salas, 3 qte, coz.,
banh. e quintal, todo murado —
Rua Itapaci, 45 e ap. c/ sala, 2
qts., coz., banh. e área — Rua
Arariba, 14, ap. 101 — Tratar
México, 148, nr. 303 - Tel. ...
32-1106 - CRECI 166.
JARDIM GUARATIBA - Vende-se
terreno, 3 000 m2, na Estrada da
Pedra, quadra 3, lote 7, ônibus
na porta, barato à vista, tratar
Rua Dr. Manuel Marreiros, 1 B46— Bancários — I. do Gov.

SITIO ótimo. belr. casa. Vendo
r- Estrada da Bciún3, 2005.
SÍTIOS - CÃMPO~GTÍANb~E -
GB. Facilitados, c] jreac para
gran|as d. 10 a 100 000 ml. —
Plantados ou nio, com ou sam
rasidências, junto i nova Bft-6.
Var domingos ni Estr. da Pedra
n. 6 900 ou na Av. Rio Branco
n. 18, al. 707. T«4. 33-455K
ESTADO DO RIO
CABO FRIO - GRANJA - Ven
de«se moderna GRANJA c] insta
lações p| recria de até 16 OCO
fran gos/corte. Água em abun*
dSncíe — Luz e força. Terreno
de 60000 m2. 2 500 m2 de érea
coberta. Lago pj patos. Trator
FENDT, nôvo, com todos os im-
plementos. única existente na re-
gião. Colocação garantida da pro-
dução. Localização prevlleglada —
lnf. 37-1001 - Dr. Sérgio ou
Murilo - CRECI 237.

ESCRITÓRIO - Vende-se móve.a
e locação de aluguel barato, tem
telefone, no Largo Carioca. Trator
tel. 32-9342.
GRUPO SALAS - Ed. IASA - Av.
Presid, Vargas, entr. 2 sales, cor-
redor, V/C, Kitch, Todo atspe-
tado. Duas linhas telefônicas com
extensões, água gelada, ar cond.,
finamente mobiliado. Informações
VOX IMÓVEIS LTDA. Rua Mé-
xico, .111, il 1602 - Tal. 22-4073
- CRECI 524.
MARECHAL FLORIANO, 19», fte.
a light, grupe 120 m2 eom va.
ga nt garagem, Ia. locação, conv
posto d. 4 íls., 1 banheiros. Mil-
ton - 33-1136.
LARGO OA CARIOCA - Vendo
sala — Av. Alm. Barroso 6, 11.°
andar. Tratar com SOUZA — Tel,
45-1460. Ver' com NAPOLEÃO -
Tel. 52-6410»
SALA granda c| tel. bem central
na Avenida. Alugu«l 200, mó-
veis, máq. escrever. Entrega em
abril, base 5 000 novos. Cartas
p| portaria dêste Jornal sob o
número 35 891.
SALAS vazias. Vendo conjuntos
de 2, 4, 6 ou 8. Ver na Av.
Rio Branco, 37. 17.° pvto. lnf.
- Tel. 42-1838 c| os Srs. Lacer-
da ou Aloisio - CRECI 1 026.
SALA C| Tel. - Vdo. R. Evaristo
da Veiga, 35 — P. esc. ou p|
morar. Chaves na sj 212. lnf.
32-2493 - CRECI 409. ..
SALA — Vende-se na R. Vise. de
Inhaúma n° 50|1 209. Tratar tel.
48-3804, i noile.
SALAS — 2 ou 4 juntes. No me-
lhor edifício da Pres. Vorgas n°
583, Banco de Tokio. Vendo as
últimas, com 2 banheiros cada,
sala e érea útil de 35 mts. Fac.
pagto. em 6 meses. Tratar no lo-
cal, na tala 1 620 - PAULO VA-
LENTE - CRECI 26.
SALAS E. GRUPOS - Vendemos
diversas, vazias, novas, na Av.
Pres. Vargas, próx. da Rio Bran-
co, noi eds. lasa II, Lisboa, Mer-
cantil e Tokío. Chaves na Irnob.
HBÍonll Ltda. — Av. Preí. Veraas,
590. >| 210 - Tels.: 23-0459 e
23-5340.
VENDE-SE uma sela — Av. Pre-
sidente Vargas, 590, sala 912 -
Preço de NCrí 9 000,00 com
NCr$ 6 000,00 de entrada e 20
prestações de NCr$ 180,00. Tra-
tar na mesma. Diretamente.
VENDO - Escr. cl tel. 52 (mesas,
cadeiras, tap., etc.) — Av. Pres.
Wilson. CrJ 4 OCO. Irif. tel. .,
25-B379.

CABO FRIO - Grania — Venda-
se moderna grania cl instalações
p| cria de ate 16 COO frangos p|corte. Água em abundância, luz
e força. .Terreno de 00 000 m2 de
área ccbôría. Lago pl patos. Tra.
tar FENDT, nôvo, com todos
implementos, única existente
região. Colocação garantida do
produção. Localização privilegia-
da. lnf. 37-1001, Dr. Sérgio ou
Sr. Murilo. CRECI 237.
CORREIAS — Permuta-se ou ven-
de-se um sitio de 40 000m2 com
8 casas, piscina, égua própria e
outras benfeitorias. Serve para
colônia de férias ou para fami-
lia numerosa. Tratar com Sr. Jo-
sé. Tel. 32-2828.
FAZENDINHA de 20 alqs. por
25 000 facilitados e outra na ci-
dade com grande futuro, e gado
20. de entrada - Tel. 29-7673.
FAZENDA - Vendo - Oportunl-
dade 12 m. i vista ou combi-
nar. Agua mineral, nascentes, ca-
sai, bananal, etc. E. do Rio, Sil-
va Jardim — Dr. Ataide — Tel.
43-9049.
FAZENDA para todos fin». Ven-
do de 1 a 500 alqueires em 18
municípios do E. do Rio, des-
conto do seu valor 25%. Tel.
22-3344.
FRIBURGO - Vendo sltiõ no km.
1; da Rio—Friburgo, el 4 mil m2
e ótima casa e dep. empreg. Av.
Rio Branco, 18, Gr. 602 - Tels.:
23-5407 e 23-2495.
GRANJA - Vdo. em Carmary,
Nova Iguaçu, Ônibus na porta. —
NCrí 6.000,00 entrada • saldo em
3 anos. Tel. 52-1955, 49-3612.
GRANJA AVICOLA -* Capacida-
de p| 12000 aves de corte. Est.
Rio-Friburgo, Km 4 — Aceita-se
carro parte pag. — Tel. 46-4743.

SEPETIBA — Ca3a para moradia
bu veraneio (nova) frente mar.
7 500 000 com 3 000 000 ent. Sal-
do 20 meses. Av. Mendes Mo-
rais, 12. Tratar Dr. Newton. R.
Magalhães Couto, 173 — Mcíer.
49-1405.
SEPETIBA - Vendo Balneário
frente p\ praia, c[ 6 resid., e
mais 15 qts., pj banhista. Ne-
góclo de ocasião. Financio. Tra-
far na Av, Pres. Vargas, 590, sl
210 - Tel. 23-0459.
VILA MAR GUARATIBA - Ven-
do lote 360 m2. NCr$ 1 500,00.
Estudo proposta. Frederico Méier,
12-506.

VENDE-SE — Um terreno em Vi-
lar de Araruama, com Ô00 m2 à
100 metros da lagoa. Tratar na
Praça Monte Cistelo n.° 32 —
GB. Tel-: 43-4640. Sérgio.
VENDEM-SE 2 terrenos, Itei
pu. Niterói, 1 em Petrópolis. Tel.
48-4059.
VENDO - 5.0 distrito do Magé
Dois terrenos e um outro em
Brisamar. Troca por Volkwaoem
Tratar pelo tel. 28-8680 - Fran-
cisco.

Área
Vendo uma área com ....

300 000 tr>2 próxima a Refi
nnrla da Petrobrás entre e
Rodovia Rio-Petrópolis e s Es-
trada de Ferro Leopoldina.
Tel.: 52-8950. Sr. Osny.

Área
Nova Iguaçu

Para construção de casas,
100 lotes aprovados, luz, fôr-
ça t calçamento, bem no cen-
tio. Tratar diretamente com Sr.
Mello. Fone: 2172 ou Rio
23-4364 às 4.a-feiras, das 10
ii 12 horas.

Galpão
250 m2

Vendemos à Rua Sinimbu,
35 — São Cristóvão. Tel.: —
43-0123.

VILA MAR Guaratfca, ter. 14x22,
ótima localização, Q, 185, Lete 22
- Tratar L. S. Fco., 26, s/515
Tel.t 43-8100.
50 LOTES ao lado do uma gran<
de escola em Santa Crui. Vendo,
Tet. 22-8968 e 57-3870.

DIVERSOS
ARARUAMA - Vendi 2 lotes
na Granjas David. Tratar Est,
Vicente Carvalho, 655-D, ou Rua
São Leonardo, 318 — Iraiá.
CORRETORES - Precisa-se para
venda de loteamento em Cabo
Frio. Informações TAVARES &
BOKEL LTDA. Rua do Carmo, 27,
6.0, s| 602 - Tel. 31-2195
CRECI 18.

CABO FRIO - Vende-se lotes.
Informações TAVARES & BOKEL
LTDA. 

"Rua 
do Carmo, 27, 6.°,

sl 602 - Tel. 31-2195 - CRECI
18.
COKAB - Vendo contrato. Ap.
«I., ót. em término const. 3 500
fac. - 46-9734.
COOPHAB -GB - Urgente.
Transfere-se contrato sorteado com
excelente apartamento de trôs
quartos na Rua Arquias Cordeiro,

Tel. 34-5372.
CABO FRIO - Terrenos, vendo
bem localizados, entrada 300 mil.
saldo em 50 meses. Pronto p|
construir. Tratar na Galeria Titã,
loja E, c| Sr. Ferreira, Rio, tel.
52-5070 - Creci 111.
CABO FRIO - Vendemos o últi:
mo aprtamerito do Ed. Cabo Frio,
em construção acelerada, cj £ala,
2 qtt., dep. completas e gara-
gem, frente, vista oi o mar —
Tratar c| Sr. Ferreira na Galeria
Titã, loio E, Rio, tel. 52-5070 -
Creci 111.
CABO FRIO — Terrenos iunto à
praia do Forte, excelente locall-
zação, boa facilidade de paga-
mento. Tratar c| Sr. Ferreira, na
Galeria Titã, loja E, Rio, tel.
52-5070 - Creci 111.
IMOBILIÁRIA VELMA LTDA- com.
pra • vende s/ Imóvel em qual-
quer ponto da cidade. Damos es-i
sist. luridlca. lnf. tel. 52-3086.

Galpão tipo loja
PRAÇA DA BANDEIRA

Vendo terreno e benfeilO'
rias ou alugo com contrato
vazio c] luvas ou c] equipa*
mento, oficina mecSnica e mais
uma seção completa ds lou«
ças, vasos e bijouterias, tem
alvará. Venda autos e cami*
nhões, livre e legalizado, di-
reto cj o proprietário. A. Fran-
cisco. Rua Maris e Barros, n.
116.

Loja e sobrado
Véndemoi à Rua Camerino,

166 - Tel.: 43-0123.

Loja Copacabana
Passa-se contrato de lo|a

com 475 m2 'e mais sobrelo-
ja 220 m2, melhor ponto Co-
pacabana. Entre Sta. Clara e
Figueiredo Magalhães. Tratar
36-2467 hora útil.

Posto de
gasolina

Vendo todo ou parle. Tel.
22-9564 e 32-1182 - Noemi.
Facilito.

Vendo
Parte de Indústria doces —

Margaride. T. 36-2770.

GRANDE FAZENDA - V.nde-s.
— Otim» nagocto — Detalhas ..
36-6991 - Itatiaia - Estado do
Rio.
5FTIO — Vendo em Caxias com
110 mil m2 com 2 casas con-
forfáveis entrada de Cr$ 5 ml-j
lhões, restante em prestação de
Cr$ 500 mil por mês. Açoito csr-
ro ou ap. ou ca:a como parte de
peganiento. Ver na Rua Uranos
1 397 - Olaria - CRECI 469.
SITIO - A\,-gí - 11 250 m2. Ven-
de-se metade do valor motivo
doença. Facjiita-sa. Combinar cf
proprietário. Tti. -J5-2502 — Saleç^
SITIO - Eng. Pedreiras — VÍa Du-
tra, Km 35, ãrea 80 x 220, nas-i
centes própriat, fruteiras. 7 mi- j
IhSea. GRACINDO - Tel. 32-6775.

Rancho Alegre Country Club

<ÊjjÍk Chalèzinho
na serra

Adquira um Chalet no melhor clima de
montanha e seja sócio proprietário do maior
Country Club do Brasil. Informações e Ven-
das no local à Estrada Velha Rio—Petrópolis,
Km. 26 "RODOVIA WASHINGTON LUIZ" ou
na TREVO MELHORAMENTOS, Av. Rio Bran-
co, 277 - ó.° andar, Gr. Ó07, tel.: 52-5921.

(P

NAVIOS — São esperados hoje, no Rio, os ae-
guintes: Enrico C, italiano, do Gênova e Canos,
para Santas, Montevidéu e Buenos Aires, e cs
cargueiros Alma Flora e Saloii. *** Amanhã:
Andréa C, italiano, procedente de Gênova e Ca-
nos para Santos, Montevidéu e Buenos Aires;
Itiiy, holandês, procedente do Japão, Hong-Kong,
Malala e África para Montevidéu c Buenos Ai-
res; Cabo San Vicente, espanhol, procedente de
Buenos Aires, Montevidéu e Santos para Teneri-
fe, Lisboa, Algeciras. Palma Malorca, Barcelona e
Gênova. **> Dia 7: Thcodor Herzil, israelita, pro-
cedente de Buenos Aires, Montevidéu e Santos
para Oriente Médio; Pasteurs, francês, procedeu-te de Buenos Aires, Montevidéu, B. G. do Sul e
Santos para Las Palmas, Madeira, Lisboa, Vigo,
Ha vre, Anvers e Hamburgo.
PAGAMENTOS — Começa dia 8 o pagamento do
funcionalismo da Guanabara, referente ao mês
de fevereiro. •*• O pagamento referente ao mês
tíe março, do pessoal inativo do Ministério da
Marinha, obedecerá a seguinte tabela: Diretoria
de Intendência da Marinha — séries A, B, C, D,
E, P e O, amanhã; séries I e R, dia 7 e atrasa-
dos, -dia 13. *** A Caixa Econômica avisa quecreditará em contas-correntes, amanhã, em suas

. três agências, os pagamentos das seguintes ca-
tegerias de servidores públicos federais: Ativos —
Ministério <la Saúde lotes 2 e 3 — Procuradoria
tío Trabalho — Ministério da Fazenda. Aposenta-
dos — Cheques Avulsos — Lóide Brasileiro. *.?•
O Banco do Estado da Guanabara oreditará em
conta, amanhã, através de suas agências — os
vencimentos da Secretaria Geral de Finanças —
Rateie; Ministério da Fazenda — Pessoal e Ati-
vos, Aposentados Avulsos; Pensionistas (6.° dia
e 5.°); Tribunal Regional Eleitoral da Guana-
bara; Ministério da. Agricultura (lote 1); Minis-
Tério da Saúde.(lotes 2 e 3); Administração do
Pôrtodo Rio de Janeiro — (lc-te 1); Bloch Edi-
torís.
MARACANÃ -f Preço dos ingressos para o _õaode hoje, Fluminense e Palmeiras, pelo Campeo-
nato Roberto Gomes Pedrosa: camarote lateral,
25 mil; camarote curva, 15 mil; cadeira especial.
10 mil; cadeira numerada, 5 mil; cadeira sem
número, 3 mil; arquibancadas, 2 mil; geral 500
cruzeiros e militar, 250 cruzeiros. *?* Menores de
5 anos estão proibidos pelo Juiz de Menores a
freqüentar jogos diurnos. »** Os tickt para ca-
deiras perpétuas, camarotes e permanentes em
geral valem hoje, os de número 3 (carnet da
1907). ""» Abertura dos portões: 13hl5m; das
bilheterias. 13 horas. *** Horário dos jogos: pre-liminar, 14 horas; principal: 16 horas. *** Esca-
la do pessoal para o serviço de hoje, com chama-
da às 13 horas: encarregado D; 1, 2, 4 a 7, 9 a
13; auxiliar B: 1 a 0, 9 a 22, 24, 25 a 37, 41 a 47;
auxiliar C: 1 a 4, 6 a 17, 19 a 35, 37, 39, 41, 42,
50 a 57, 60, 64, 76, 88, 94, 95, 113 (reserva, 58 em
diante); auxiliar D: 1 a 8, 39 a 50 (reserva: 9);
serventes: 51 a 74 (reserva: 75; guardadores: 1,
2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 23 a 31, 33 a 40 (reservas 32)."** Bilheteiros chamadas ãs 12h45m: 1, 3, 4, 5, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 23, 25, 26 a 36, 38, 39, 42, __
44, 46, 47, 49 a 51, 53, 55, 58, 59, 60, 62, 78, 111 a
113, 115, 116, 118, 119 a 124, 126, 127, 129 a 132
(reserva: 63 em diante).
EMPRÉSTIMOS — O IPEG paga amanha as
propostas seguintes de empréstimos: pedidos2001, 2904 a 3049. Código 25 — IPEG, pedidos98. Código 30, pedidas 2250 a 2299. Cód"igo 40,
pedido 103. **« Agência n.° 1 — Campo Grande,
Código 20, .pedidos 100776 a 100805. Código 30,
podidos 101069 a 101078. Código 40, podidos100035. Código 42, pedidos 100030. "'"* Agência n.°
3 — Bonsucesso, Código 20, pedidos 300775 a300815. Código 30. pedidas 300535 _. 300661. Có-
digo 40, pedido 300041. "*» Agência n.° 5 — Có-
dig-o 20, pedidos 500359. Código 30. pedidos 500373
a 500393. *** Agência n.° 7 — Méier. Código 20:" 
pedidos 700750 a 700759. Código 30, pedidos 700884
a 700958. Código 40, pedidos 700024. *** A Car-
teira de Consignações da Caixa Econômica çe-cebe amanhã as propostas de empréstimos de
números 25 500 já informadas pelas repartições
a que pertencem os servidores. O posto de recep-
ção funciona diariamente no Edificio-Sede da
Caixa, sobreloja, entrada pela Rua Senador Dan-
tas, no horário de 8 às 13 horas. A Caixa infor-
ma que continua em funcionamento o posto da
inscrição para obtenção de novos empréstimos,
no horário de 8 as 11 horas, no mesmo local de
recebimento das propostas. Serão chamados,
amanhã, os portadores de contratos de numeras
até 9 000, para fins de averbação em suas folhas
de vencimentos nas respectivas repartições onde
trabalham. **» O Serviço de Empréstimos Sim-
pies do Instituto de Previdência Social informou,
que o IPS atenderia, no mês de março, para pa-
gamento, os pedidos de empréstimos que vão, os
de Niterói, de 01 a 250, e igualmente de 01 a 250,
os do interior do Estado. Os contratos paraaverbação, cujas inscrições foram feitas por Ni-
terói, serão entregues: no dia 13, de 01 a 50: dia
14: de 51 a 100; dia 15, de 101 a 150; dia 16, de
151 a 200, e dia 17, de 201 a 250. Os contratos
que não forem procurados dentro destes prazossomente serão atendidos no dia 20.
AGÊNCIAS — O Banco Brasileiro de Descontos
inaugura nos próximos dias suas filiais de Re-
cife e Fortaleza, elevando para 307 a rede de
agências do BRADESCO em todo o Pais.
VOLUNTÁRIOS . — Os candidatos inscritos no
voluntariado aberto pela Diretoria do Pessoal pa-
ra preenchimento de vagas como grumetes e tai-
íeiros deverão ser submetidas a Exame de Sele-
ção no dia 10, de acordo com cs horários e locais,
a seguir: candidatos número de inscrição — 1 a
520, 7 horas, local, Diretoria do Pessoal, Rua
Acre, 21; candidatos número de inscrição — 521
a 971, horário 7 horas, na Escola de Marinha
Mercante, Avenida Brasil; candidatos numeras
de inscrição — 972 em diante, 11 horas, na Es-
cola de Marinha Mercante, Avenida Brasil. Os
candidatos deverão apresentar o cartão de ins-
criçáo, trazer lápis preto Faber n.° 2 e borracha.
Não haverá segunda chamada e o candidato que
não comparecer será eliminado.
DECRETOS — O Presidente da República assi-
nou os seguintes Decretos-Leis: aprovando a re-
solução da Assembléia-Geral Extraordinária da
Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima,
realizada a 29 de dezembro de 1965, que aumen-
tou o seu capital para NCr$ 262 685 793,00 e de-
correntemente alterou o Artigo 7.° dos estatuía*
sociais aprovados pelo Decreto número 50 582|6l,
que passa a ter a seguinte redação: "O capital
social é de NCr$ 262 685 793,00, dividido em 
229 226 431 ações ordinárias e 33 459 262 ações
preferenciais, todas no valor nominal de NCrS
1,00 cada tuna, nominativas e integralizadas.
Concedendo nacionalização à Societé Sucrlere da
Rio Branco, com sede em Paris autorizada, a
funcionar no Brasil, através de Decretos íe-
derais, o último dos quais sob o número 43 652,
de 7 de maio de 1958, sob a denominação de So-
ciedade Açucarcira de Rio Branco SA.; readap-
tando, do cargo de artífice de manutenção para
o cargo de almoxarife, Mário Augusto Petra de
Barros; aprovando alteração introduzida acs Es-
tatutos da Metropolitana Companliia de Seguros,
com sede na Guanabara; concedendo a Medalha
Mérito Tamandaré aos primeiros e segundo-te-
nerites da Marinha de Guerra Portuguesa, José
Magalhães Saldanha Gomes Mota e Joáo Carlos
Fragoso Aires Martins; nomeando, no Quadro
Suplementar do Mérito Naval, as seguintes per-
sonalidades portuguesas: Governador-Geral de-
Angola, Camilo Augusto de Miranda Rebocho
Vaz, e General Amadeu Soares Pereira, no Grau
de Oficial, no Grau de Comendador, o Contra-
Almirante Antônio Morgado Belo e o General Ma-
noel Avelino Barreira Antunes; e, no Grau de
Oficial, o Verador Manoel- Bourbon e Noronha
Amorim; concedendo ao Capitão-de-Fragata An-
tônio Tengarrinha Pires, da Marinha de Guerra
de Portugal, a Medalha Naval de Serviços Dis-
tintos; nomeando o Coronel Osmar Macedo dos
Santos e o CapitSo-Aviador Sérgio Ribeiro para
servirem no Estado-Maior das Forças Armadas;
exonerando o Coronel Jorge Alberto Silveira Mar-
tlns do cargo em comissão de Diretor-Presidente
da Fábrica Nacional de Motores e nomeando
Luís Elias de Sousa para substituí-lo, interina-
mente; nomeando o Procurador do Ministério
Público da União junto à Justiça Militar Eraldo
Gueiros Leite para exercer o cargo de Subpro-
curador-Geral da Justiça Militar. exonerando.
do Estado-Maicr das Forças Armadas, o Coronel
Osmar Macedo das Santos, por ter sido pro-
movido, e o Major Válter Albano Fressati, por ter
sido matriculado na Escola de Comando do Esta-
do-Maior do Exército.
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ZONA CENTRO

CENTRO
ALUGA-SE quarto <| tel. a tava-
Uteiro. Pode-se referência. Av. N.
S. rio Fátima, 86, ap. £03. Tol.
52-2911.
APARTAMENTO - Aluga-sa cem
qto., laia, coz., b*inh. e ftrea.
Ver na Rua São Martinho, 7 —
Estácio. NCr$ 150. Tratar na Rua
tio Ouvidor, 58, 2.°, Dr. Adal-
liarto.
ALUGO na Praça Floriano, 55,
<?iupo 901, com duas grandes sa-
las, banheiro privativo, entrada
independente. Aluguel 300 000 —
Trolar no local: 42-3539.
ALUGA-SE um quarto mob. ca-
valíieiro só, dê referencia. Tele-
feno 52-1792. R. General Cald.
\ve'l, 289, 2.0 andar.
ALUGUEI FIADOR cem 6 imó
vc's — Irrecusável — Fornaso -
Prcr» Ttradontes n.° 9, ja!a, 802
— Junto ao Cinema São José.
ALUGA-SE um quarto grande,
m:bi.iado, de frente para rua,
c-m café. Rua do Riachuelo, 253
£-¦. 202. Centro.
ALUGA-SÉ um qÉ;a:to mebiliado
r-a cavr.lhciro. Tretar no Iccal.
P¦•¦> do Scncdi, 1C1, ap. <01.
A!,UGA-SE um quarto para meça
cu rep.iz, na Rua Frei Caneca,
to!. 22-0C9Ó.
ALUGAM-SE 2 quartes c:m di-
r-^-íJ a lavar e cozinhar. Rua
S2tn;:aÍo Ferraz, 18, junto ao Lar-
tj:> do Eriacio. Exi_;e-se dep-síto

ALUGA-SE p/ do uma sala c! tu.
drs diroiios no Centro. Sr. Wal-
tar. Tcl. 42-3489.
ALUGA-SE uma vaga raoaz do
comercio, colchão de motas. Teo-
Icnio Regadas, 34-201 — Lapa. —
Centro.
ALUGA-SE . sala mobiliada a 2
mocas ou 2 rapares que traba-
lhem fora. Rua Riachuelo, 132,
ap. 94, fundos, telefone 32-3376.
ALUGA-SE uma sala de frente,
na Rua de Santana n.° 73, sala
20-1, Edifício Malpú. Tratar na
mesma rua no n.° 102-10-1.
ALUGA-SE ap. Cr$ 160,00 mais
taxas, 3 meses adiantados. Rua
Frei Caneca, 148, 7.° andnr, op.
708.
ALUGA-SE casa c| 4 qts,', sala,
etc:. NCrS 3)0.00. Rua Santo

Cristo, 132. Chaves no 116.
Fiador. ¦ .

AGENCIA Mig. Coulo 27, sala
-103, CRECI 743 (8 às 19h), aps.
fl partir de NCrS 150, 180, 200,
250 e 300. Fiador cu 1 mês em
deoósito (edes. 'o peqs.). 38-4031
hojo 52-1512 - 42-8942.
ALUGA-SE quarto para solteiro.
Bua Dr. Ezequiel, 17 — Praça 11.
APARTAMENTO Edif. Mirto
anÍ3f alto, Centro, a'ugo, fiador
pr i. cu ecmerc. pj res. ou
c-:v.:rc. — Atando Me, 
.? Zít..

ALUGA-SE ap. 802 - Av. N.. S.
Fátima, 59. Sola, quarlo, banhei-
ro, corinha o saleta. Tratar com
Sr. Domingos. '

ALUGA-SE 1 quarto sem moveis
a senhor ou moça que trabalhe
fora. Travessa 11 de Maio, 23,
térreo. Av. Salvador de Sa. —
Centro.
CENTRO - Aluga-se quarto. R.
Aníbal Bencvolo, 181, ap. 101
Dias gteis das 14 às 21 h.
CENTRO - Quarto cie fronte,
mob., pf casal ou senhor, c| ref.
Av. Henrique Valadares, n. 35,
ap. 1 102'. ¦
CENTRO — Aluga-se peq. quar-
to indep., banh. Senh. q. trab.
fora cl ref. Aluguel: NCrS 120,00
- Tratar depois das 19,00h. Tol.
32-6874.
CENTRO — Aluga-se quarto aem
m.. na Crur Vermelha, a cfesal
sem f. e que trab. -fora. Pode
lavar e coz. Av. Mem do Sá,
252, sobrado.
CENTRO — Aluga-se vaga rapaz
- Preço 30 000; colchão mola,
rcupa cama — Rua da Lapa, 260.
CENTRO - Aiura-se o ap. 310
da Rua do Rezende, 21 c] sale-
ta, sala, 2 quartes e dependên-
cias, pintado de nôvo, cj sinte-
t-). Chaves no ap. 307. Tratar
cl Madail. Tel. 43-6512 - CRE-
Cl 7/.0.
CENTRO - Senhora só, aluga
metade ap. c| móveis casal
trsb. fera, pede lavar cozi-
nhar - Tcl. 42-9046.
CENTRO — Alugo ap. cenj. cl
Kit. — R. Senador Dantas, 117
ap. 2104. Tratar Tel. 52-8449
Dias úteis depois das 11 h;
CENTRO - Alugo grd. ap. sl,
(30m), 2 qts., banh., coz., dep.
empr., área c/ tanq., armários,
sinteco. Chaves c/ porteiro. Rua
Riachuelo, 414.
CENTRO - Alugn-se ap. 203 -
Rua do Riachuelo, 265. Sala e
quarto conjugados, banh.' _ cozi-
nha. Chaves c/ Antônio porteiro.
Tratar na EAAIL — Av. Rio Branco

156 g/l 231 - tel. 52-9059.
CENTRO — Alugo ótimo grupo
de frento, do duas salas, snteta,
leite, banheiro. Av. Presidente
Varoas, 542 gr. 902. Traiar Iel.
22-6466,
CENTRO — Alugam-so ótimas sn-
las e quartos, com direito a la-
var e corinhar. Com depór.ito
ou íiador — Rua Santana, 207 —
Rua do Livramento, llíi — Rua
Pedro Alves, 24 — Rua Alexnfl*
dre Maclconzle, 102 — Kua Frei
Caneca, 313. Ver no locnl e tra*
tar na Rua Sãs Jcsé, 90 Gr.
1010 - Tel. 52-1801.

Alugo o ap
2, c] sala.

106FLAMENGO
da Rua Paissandu, 402,
saleta, 2 qtos,, banh., coz. área
ci tanq. dep. empregada e ga-
ragem. Aluguel 350 000. Vrr c.
port. e tratar c| Qiyntho Ribniro
na Rua Júlio de Cost il Hos. 25,
ap. 1502. Tels. 47-5885, 47-1841
FLAMENGO - Alugo o ap. 1209
da Rua Silveira Martins, 40, C;
2 qtos., sala, banh. e coz. Alu-
guel 300 000. Ver e| port.
tratar c| Olyntho Ribeiro, R. Jú-
lio de Castilhos, 25, ap. 1202.
Tols. 47-5885 e 47-1841.

FLAMENGO - Alugo o ap. 202
da Rua Senador Vergueiro, 151,
cj sl., 2 qts., banh., coz., área
c| tanque, dep. empregada e g.
ragem. Aluguel 340 OOO — Ver
c[ port. c Iratar cj Olyntho Ri
beiro na Rua Júlio de Castilhos,
25, ap. 1202 - Tel. 47-5335 e
47-1841.
FLAMENGO — Alugo ap. 401
R. Dois de De-embro, 22. Quar-
to, snla, cozinha, etc. 200 mil.
Ver cj porteiro. Tratar telefone
43-7991.

FLAMENGO — Alugamos ótimo
ap. c| grande saln, 3 qtos, ba-
nheiro social completo, dep,
comp, empregada, boa cozinha
e grande área. Ver Praia Fia-
mengo, 98, ap, 514. Chaves cj
porteiro. Aluguel CrS 500 000 e
taxas. Tratar Imobiliária Zirtaeb
Rua da Alfândega, 8I-A. l.o
and. Tols. 23-3996 e 23-9877 das
11,30 às 18 horas.
FLAMENGO - Alugamos à R.
Marquês de Abrantes, 107 o ep.
811 c] sala, dois quartos e mais
dependências. Ver cem o por-
tetro no loca! e tratar cm Jabur
Neto Imóveis — Rua das Marre-
cas, 40 sj 703. Tel. 32-8767. _
FLAMENGO - Alugo gel. ap. 2
sls,, 3 qt:., banh., ccz., qt. em
pr., área c| tanq., pint. ólea -
Paissandu 73. Chavas e] pertei
ro — Tratar Rssário 113, saia
307. Sr. Marques.
PRAIA DO FLAMENGO - 12|
807 — Aluga-se c| qt. sala ccn-
jugados, ccz. Chaves local. Tra-
tar Imóveis Santa Rita — Av,
Rio Branco, 131 - 15° - Tel.
42-4546.
QUARTO para senhora, pensão
com refeições, familiar, todo con-
fôrlo. Marquês de Abrantes, 22.
45-1188.

QUARTO — Aluga-se com entra-
da independente nn Rua Senador
Vergueiro, 135 - 505.

LEME COPACABANA,COPACABArNA, - *• M'?is,ro V,|IPANEMA
velros He Castro, 41. Aluga-se o.

LEQLCN
ALUGA-SE vsg-í a moça que ira*
balhe fon. Rua Barata Ribeiro,
3jAj_B_. 204.

APARTAMENTO 802, Rua !. da
Julho, 47, com 2 qts. arm. emb.
st. dep. empr. garagem. Alugo
500 000. Traiar 22-0457.

ap. 504 da sala, 3 quartes e de-j ATENÇÃO! — Quadra d» praia
pendências poi NCr$ 525,00. Var'— Ap. c| laUta, ampla laia, qt.,
no lotai. Trotar 42-9948. sep., binh,, tcpa-tci.. d.p. do

lernpr. NCrS 300. R. Almirante
Alugo étimojGullhem n. 55, ap. 302. Cha

MADUREIRA - Alug. casa, 2 qls.,
bsnh., coz., snla, área c| tanque,
Pre;o: 190 000. Ver ,i Rua Padre
Manso, 91, c| 27. Tratar Aliança
Imóveis, Pça. Pio X, 99, 3.° ana.
Tol. 23-5911. Chaves na casa 15.

AlUGA-SE ótimo ap., q. s., coi,,'.-. ,,..,,
banheiro, dop. empregada, Rua:'"1- -«¦*•»•
Dialma Ulrich 316, 1003. Chave
com o porteiro.

ap. d. sala, 3 quarlos, cos. ba.|e| port. Tratar c| Dr. Hugo. Tel,|y„ARE£™L".!?MEL~-Alu£!? "'¦
nhoiro, dop. ©mn., garagem, t' 2A-7590.
telefone. Rua Belfort Roxo, 296 -.
ap. 702. Chaves no 902. Tratar; GÁVEA — J. BOTÂNICO

SALA, quarto separado:, cozinha
grande, baniieiro, varanda, — Av,
N. S. de Copacabana, 876, ap.
1 203. Tratar pelo tel. 25-6914.
Aluouel 250 000.

ALUGA-SE voga pf. moça que
trabalhe fora, direito a lavar e
cozinhar. Copacabana, 36/407.
ALUGA-SE íipart. conj. cem banh.
coz., área com tanq. Mob., por
temp. na Av. N. S. da Copaca-
bana. Tratar tel. 36.5125. __
ANTES DE ALUGAR ap" mobilia-!--. ... dami-iPIRA
do para temperada, consulte-nos.i'V"* VJ\ BAvjUEiKA
Temos ótimos de 1, 2 o 3 qtos.jj CRISTÓVÃOcem geladeira, rcupa de cairia
etc. Bast mar. Barata Ribeiro, 90,
conj. 203. Tels. 36-3822, 36-2972.
ALUGAM-SE~2 ótimos quartos a
senhores de responsabilidade que
trabalhem fora. 1 quarto pequeno
cem entrada independente, e ou-
tro, grande, mobiliado- cem café.
Marcar hora. Tel. 36-4280.

ALUGA-SE o ap. 408 da Rua
Marquês de São Vicente, 29, c/
2 quartos, salão, coz., banh. a
df-p. empregada. Armários cm-
butidos, tapetes etc. Chavei no
local. Tratar 22-4039.

ZONA NORTE

403, R. Saravatá, 35, e| sala, 2
qt?., coz., banh., área e deps.
Ver c| perteiro e tratar Av. Rio
Branco, 114, 14.0 ondar. Telefo-
ne 42-3300.

ALUGA-SE quarto mobiliado, com
refeições a casal ou duas pe«-
soas. Rua Hilário de Gouveia, 87.
ALUGA-SE quarto para senhor
cu moças que trabalhem fora —
Av. N. S. de Copacabana, 643,
apart. 302.
ALUGÃM-SE vagas p/ moças que
trabalhem fora com alguns di-
reites cu por dia. Tratar telefo-
ne 36-6440.
APARTAMENTO - Alugo na R.
Felipe do Oliveira, 48, ap. 502,
3 qtos., sala. coz; banh, demais
dependências. Chaves cj portei-
ro. Tratar 22-2330. Aluguel Cr$
750 000.
ALUGUEL FIADOR com 6 imó.
veis — Irrecusável — Forneço —
Praça Tiradentes n.o 9, «ala, B02
— Junto ao Cinema São José.
ALUGO ap. 803, R. Duvivier n.
37, esq. Av. Cop. Entio Lido
e Palaco Hotol, 2 fts., 3 qts.,
2 sls., ate. Elev. priv. pt 2 aps.
Prop. 32-7959.

ALUGA-SE apart. c/ sala, quarto,
coíinha, banheiro, área. — Rua
Monsenhor Manoel Gomes, 59 —
São Cristóvão.
ALUGA-SE quarto para 2 rapazes,
ambiente familiar. Ver e tratnr na
Rua Gen. Bruce, 445, ap. -414.

ALUGO apart. tip-j casa com
quatro quartoi e demais depen-
düncias e telefone, na Rua Mal.
Aguiar, 42. Ver no local. Tratar
pelos tels. 57-0669 e 52-5563 -
Serve para pequena indústria.

ALUGA-SE 1 casa, sala, 2 quar-
tes, saleta, demais dependências,
ótimo ponto para pensão — Av.
Suburbana, 132 — Benfica.
CASA GRANDE em São Cristo-
vão — Alugo, na R. Senador
Alencar, 119 - Tratar 48-8510.
SAO CRISTÓVÃO - Aluga-se óti-
mo ap. cem 2 qts., ampla sala,
banii. emp. e grande área —
Rua São Januário, 601.
VAGAS — Alugam-so com pensão
a rapaz. Rua Pereira Lcpes, 43.
São Cristóvão — Benfica.

TIJUCA - R. COMPRIDO

CASCADURA — Aluga-so boa ca-
sa, 2 q., sl., coz., bnnh. compl.,
quintal. Ver e tratar na Rua Ji-
p_icca, 30.
CACHAMBI — Alugam-se vários
aps. Rua Americana, 52. Av. Rio
Branco, 156, s/ 70o.
CÃSCÃUlTRÃ - Alugo ap. com
2 qts., sala e dependências à R.
Jauaperí, 46, próximo à R. Cia-
rimundo de Melo.

ALUGO ap. R. Santa Clara, próx.
Toneleros. SI., 2 qts., int. • 2
ext., copa, coi,, WC emp., cj
torreno lateral d* 10x100. Prop.
32.7959.

QUARTO — Absoluta indepen-
dência, ap. 2 pessoas, silencioso,

ALUGAM-SE vagas a moças que
trabalhem fora cj direitos em Co-
pacabana, perto da praia. Tratar

confortável, próximo praia. Rua'Tel. 37-1411 cl D. Irinéa.

2 dc Dozembro, 26, ap. 702.

RUA SAO SA-LVADOR, 30-704.
Alugo ap. Tríitor Av. Rio Branco,
156-1 327. Tal. 

'52-1002 - Pro-
diãl Olímpica. , _____

ALUGA-SE qt. a 2 moças ou se
nhoras na Rua Sá Ferreira. Tcl.
47-5260 — Corasabana.

ALUSA-SE quarta para rapaz —
Rua Maia Lacerda n. 542 — 2."
¦eiídv — Estacin.
ALüGA-SE quarto mebiliado p/l
_-.-:¦_;-. R. Riachuelo, 221, ap.
£15 - B. Fátima.
ALUCO vaga a moça decente p/
nisrár c/outra. Gen. Caldwell, n.
3i0-2.<* ancji En)re senaci0 e prei
C-.icca. i
/ LÜGAM-SE 2 quartes grandes a
repazos ou casal s. filho. Ver do-
p-is de 13 horas. R. Aníbal Be-
návolo.. 165, c. 4 — Estácio -
Sajado-domlngo.
ÃLU3À~ST"ÜTtiúT Riachuelo, 7)9
apartamento n.° 806 de sala, quar-
to, banheiro, cozinha e jardim de
inverno. Tratar cem Sr. Antônio
— Telefone 42-9831.
ALUGA-SE ap. 1 105 na Rua ia-
deu Kosciusko, n.° 67. Tel
32-3909 - Sr. Antônio.
ALUGO ótima vaga, quarlo de
frente, para cavalheiro. Carlos
Sampaio, 352, próximo a C. Ver-
mcÜha.
ALUGA-SE um quarto mobiliado
para cavalheiros. Tratar no local
— Rua do Senado, 181, ap. 601.
ALUGA-SE apartamento do sala,
d-is quartos e dependências de
ciprcgada. Rua do Resende, n.°
21, ap. 202 — Apanhar chaves
c' D. Madalena, ap. 201 - Tra-
t-r c/ Dr. Antônio — Av. Mal.
F' risno, n.» 38 »/ 605.

CENTRO — Aluga-se na Rua da
Ccnstituição, 

* 
8, ap. 501, cem-

pesto de sala, 2 quartos, cozi-
nha, banheiro crmpleto, crea cj
tanque. Aluçtuel Cr$ 260 000. Ver
m Iccal c tratar c:m Alencar &
Cia. Av. Marechal Floriano, 10,
1.° andar.
CENIRO — Áluose um np.de
sala, quarto, cozinha. R'.*a La-
deira do Faria, 95, ap. 301.
CENTRO — Alugo 1 vaja a ra-
paz dist. cu sr. c[ cenfert. e
te!., r. cama. Aluguel 50 000 —
Trot. 52-0B73.

ALUGA-SE apartam'en)o, sala, dois
quartos, dependências — Sousa

SENHORA - Aluga parto seu ap. \^- 
'«< ''¦ X2 " Ver dom;nS=

a 2 mocas cem ruf. Senador Ver- 
'"'

ouoiro, Í03 ap. 1 202.
SALA c quarto cenj., kitch., ba-
nheiro c-moleto. Praia do Flamen-
oo, 72/712 - Deposito cu fia-
dor. Tels.: 45-7201 e 32-4457.
VAGA para uma cu duas moças,
c:m café pc'a manhã, NCr$ 50,03
cada uma. Largo do Machado n.
21, ap. 203, fundos.

IARANJ. - C. VELHO

CENTRO - Quarlo mebiliado -
Alugo senhor do rcsponsabilida*
de. Praça Crur Vermelha, 9,
ao. 15.
CENTRO — Aluga-se quarlo mo-
biliado a sr. ou rapaz de respei-
to. Avenida Presidente Vargas,
2007, ap. 706.

ALÜGA-SE grande apartamento
rie frente na Rua São Salvador,
84, ap. 701. 420 e taxas. Ver no
Iccal. c/ Fernandes. CRECI 400,
das 9 às 16 horas. Tratar na Rua
da Quitanda, 30, 2.° andar, sala
209. Tel. 52-2899. _
ALUGA-SE per temporada em Ls-
ranjeiras, lonçe de qualquer mon
tanna,
cament'
qua
more,

partir de segunda-feira

ALUGA-SE umn vaga para rapaz
em casa de família, Av, Copaca-
bsn», 1 110, ap. 304. 
ALUGO qt. mcb. para pessoa de
trato de pref. sra. pede-se refs.
única inquilina, tem telef. R. Mi-
-uri Lcnirs. 54. ao. 203 — Ccoa

ALUGA-SE ap. c/ qlo., sala, cor.,
banh. e área. Ver na Rua dos
Coqueiros, 143, c/ 2 - NCr$ 150.
Traiar na Rua do Ouvidor, 58,
2.o - Dr. Adalberto.

ALUGO sala com entrada inde-
pendente, com moveis, pensão e
água corrente. Av. Paulo Fron-
tin, 467-A.

APARTAMENTO luxo. Rua Gene-
ral Glicerio, 85-501, local plano
longe morros, para diplomatas
ou estrangeiro, todo de frente,
com 3 quartos, 2 salas, 2 bnnh.
roceis, garagem, telefone, ar-
maries embutidos etc. Aluguei
NCr$ 750,00. Tel. 45-3346.
ATENÇÃO — Aluç^-se grande so-
brado, está em reforma. Serve
para indústria e comercio. Rua
Aristides Lobo, 128. Traiar Sr.
Antcnio.
TIJUCA — A'ugo quarto p: mo-
ça que trabalhe fera, 80 000, c|
dep:silo. Te!, 48-3415.

ANDARAt - ORAJAÚ -AVENIDA ATLÂNTICA - Aluga
se em la. locação, magnífico apar- VILA ISABEL
tamento próprio para Embaixada
cu família de alto tratamento,
c/ 4C0 m2 e seguintes peças: 2
salões, 4 qt"., dependências cem-
pletas, tubulações para ar ccn-
dicionário cm tedo o ap. — Tra-
tar PREDIAL ADMINISTRADORA
RESNIKOFF LTDA. - Rua do Ou-
vidor n. 130, 9.0 endar. Tels.
32-1675 e 52-1677, c/ Dr. Mi-
chel _-_ (J-122-
ALUGAM-SE 2 aos. quadra da

junto

ANDARAI - R. Uruguai, 379 -
Aluga-ie o ap. 302 de sala, 3
quartos e dep. per NCrS 315,00.
Chaves c/ o porteiro. Tratar tele*
fene 42-9948.

ADMINISTRADORA Imob. L. H.
alugo. R. Torres Homem, 270,
casa 19, sala c qto. banheiro e
cozinha, 200. Tratar Gonç. Dias,
84;S07. Tel. 520982. CRECI 36.

" 
u , i ri , í ...i ALUGO ap. 3 quarlos, sala, co-

5 Hy Co'f' 
, 

MI* zinha, dependências de emore-
¦' ^,CC?:i 

!V, 
St_ 

":\M«. R«< Sabará, 80-102. Gra-
uxuoso apartamento r'-l(rrD' "nei

mobiliado, 2 salas, trêsL „V Cri :30. Te|. 3,.05,9 ,.
contrato. rtos, Iardim da inverno már.L^^y - * 

y ,
c, 2 banheiros. Tel. 2>675o - —--—

FIADOR — Para cnsas, apartam-in.t ír_ ,.,„„, „, , .,
tos . lojas irrecusáveis, 1.!mosi,l-ARA'-,EIRAS - Alu3°. •'" '•*

proprietário í comerciante. Solu-!1»»!'0!. apartamento oo frente,

ção rápida «m 24 horas, Av, 13
do Maio, n. 47, sala 1603. Tel.
42-9957.
FIANÇA — Forneço idônea para
aluguéis — proprietário c] boas
referencias — Não cobro taxas
para fichas — Infs. 52-1557.

com talão, 3 quartos, 2 banheiros
sociais em côr, copa-cozinha e da-
pendências. Rua Laranieiras, 261,
ap. 802, Chaves no local com o
porteiro. Tratar pelo telefones:
23.0650 e 45-3482, J.Meira. -
Aluguel NCrJ 600,00 mais taxas.

FÁTIMA — Aluga-se à Rua Car-
deal Dom Sebastião Leme, 30, ap.
tipo casa c/ entr. tndep. c/ sala,
varanda, 2 qts., copa-coz. grande
área coberta c/ tanque, qt.« W.C.
p/empr. indep. mais 40 metros
do área na frente, toda murada
c/ pastilhas. Aluouel NCrS 350,00
- Tratar fone 27-6132 - Creci
01.

ir.RO DE FÁTIMA - Aluga-se
. 612 Av. N. S. Fátima, 50;

rio sala separados, banh. co-
.1, ótimo estado, sinteco
ves D-rteiro. Tratar EMIL —

.'n-9059 ou 52-9403.
/ :.'J3A-SE o ap. 104 da Rua
Sílvio Rcmero, 32. Chaves cem
o p:rt2Íro do prédio 55 da mes-
ria rua. Tratar em A. JARDIM
IMÓVEIS na Av. Pres. Vargas,
5'n S| 303 - Tel. 23-9437. -
0:ECI 665.

ALUGA-SE ap. 1, sl.. C|ts.,
dep. empreg. NCr$ 420 en-
cargos. Ver 10] 17 hs. Rua Vo-
luntirios da Pálria, 160-604. Tra-
tnr Dr. Aloysio da» 9'12 hs. Av.
Nilo Pecanha, 151', »| 407. Tel.
22-0721.

MATOSO n. 207 - Aluga-se o
ôpt 207 com sala e 3 quartos,
de frente. Aluguel NCr$ 350 e
mais taxas — Tratar 2b.-feira R.
Resande n. 167 - 32-7863.
PARA meradia cu cemércio. Al.
várias salas junto ou sep. Pin-
tura neva, 2 WC, área. Pessoas
rigorosamente selecionadas. Av.
Mem do Sá, 20 sobr. Esq. do
Passeio.

ALUGAM-SE diversos quartes bons
com ledos os direitos — Rua do
Livramento, 173.

ALUGAM-SÉ vagas a moças c|
ou sj refeições, pode lavar, pas-
«ar. NCrS 30,00' — Av. Presid.
Varoas, 2007 ap. 506 - Tel.
42-9046.
ALUGAM-SE 2 ótimas vagas mô-
ças ou senhora que trab. fora.
Tem todos os direitos. Lavar e
passar. Av. Mem de Sá, 252,
sob.

RUA DO RIACHUELO n. 119 -
ap. 517 — Aluga-se qto., cala
separados, coz., banh., varanda
— Ver cl o porteiro. Tratar .,
43-4199 - BAHIA.

ALUGÃ-SE uma vaga para rapaz.
Ambiente familiar. Rua Riachuelo
n.° 32, ap. 216.
ALUGA-SE um ap. cem' 2 quar-
tos, uma snla, cozinha, banheiro,
área com tanque de frente pnra
a Rua Riachuelo, na Run dos In-
válidos, 224, ap. 39, 6.° andar,
ALUGA-SÉ vaga a rcpa7.es sol-
íeiros. Pedem-se referencias. R.
Monto Alegre, 89 - 201. Fátima.
/VLUGAM-SE vagas, moças, c| s[
refeições, que trabalhem fora.
R. Riachuelo, 325, ap. 310.

QUARTO mobiliado alugo em
apartamento a casal ou pessoa
de respeito, pode lavar e cozi-
nhar. ver e Iratar Rua Joaquim
Silva, 49*B." Bar, Bairro Lapa. —
Aluguel 80 000.

SOBRADO — Ceniro c/ grandi
salão mais 3 salas, ótimo p/co-
mercial. Serve pf indústria, co-
mércio,» depósito etc. Informações
Elias - Rua Constituição, 32.
SALA E MORADIA - Alugo o
ap. 203 da Rua Evaritso da
Veiga n. 41, saleía, 2 qts., de
frente, dep. comp!. Tratar no
proorio ap. de 12 às 16 heras

Telefone 52-3759.

BOTAFOGO - URCA

VEMIDA SUBURBANA, 6 943 -
Aluga-80 apartamento grande, •—
Tratar Hua Alfândega, 300.
ALUGA-SE I casa,"2'qts., sala,
cozinha, banheiro', Aluguel, 1ÜJ
mll. (Fiador). Run Nilo Pecanha,
.726, Cil - Olinda.
BENTO RIBEIRO casa cj 2 qls.,
1 sala, copa, coz., bnnh., varan-
da e quintal. 160 mil. Rua Jun-
diá, 95.

CÃCHÃMBl - Aluga-s. ap. ..li",
dois quartos, depend. empreg.,
otc. 230 000 incluído condomi-
nto. Rua Miguel Ângelo, 637 ep.
402. Pcnto final dos ônibus. —
Tratar pelo tel. 46-1268. Chaves
farmácia.

MÉIER — Aluga-se ótimo ap. sn-
Ia, 2 qts., banh., co/., deps,
completas, área c1 tanque, sinte-
co. Ver R. Dias da Cru-, 246,
cn. 6CM. Em frente ao Shopping
Center e Cine Impcrntor. Base:
Crf 250 000. Tratar S«rgio Cns-
tro Imóveis. Dep. Administração
do Ben;. R. Assembléia, 40, 12.°
and. __________ - CRECI 22.
MêlER — Alogo-*a apartamento,
quarto, snla e dependências ccrn-
plel.is com clevnclcr. Rua Dias da
Cruz, 303, rp. 304. Chaves nu
302._D. Maria.
MADUREIRA - Cantinho - Alu-
go casa cj 3 os., t,, coz., cooa,
banh., na R. Tíe. Andrade Maia.
1. Chaves rasa 3. Aluguel: Cr$
150 000 - Trntrr c| Solista - R.
Conselheiro Galvão, 58, grupo
410 — Madureira.

CACHAMBI — Alugn-se ap. Rua
Oito de Setembro, 151, ap. 402,
401. Av. Rio Branco, 156, sa-
la 706.

CASCADURA - Alugamos com
40 m2, loja n. 55 da R. Sidônio
Pais, com gabinete sanitário e
área nos fundos. Chaves no lo-
cal. Aluguel 3 sal. mínimos e
taxas. Tratar Imobiliária Zirtaeb
Ltda. Rua da Alfândega, 81-A.
1.° andar. Telefones: 23-3996 e
23-9B77, de 11,30 às 18 horas.
CASA — Aluga-se na kua Barão
Santo Ângelo, 13ó, 2 quartos,
sala, copa, cozinha, banheiro
quintal
CACHAMBI - Alugo ap. 303 R.
Cachambi, 47. MCrS 250. l.a loc.
Sala, 2 qls., b., c, área. Chaves
ap. 3_0;'.
CASCADURA -'- Alugo ou 

"vendo

essa na Rua Cândido Benfclo n.
76, c| V, cotn saia. 2 quarto:,
grandes, qto. noi íundos, coz.
banheiro, quint.il, area cebertó e
jardim, varanda — NCf$ 
17 000,00 - IPEG - IPASE -
otc. - Aluguel NCrS 200,00. -
Traiar na Rua Canavieiras, 222,
ap. 101. Gra!aú. Ver no local
até 19 horas de h:le.

MADUREIRA - Passo itlma loja
com depósito aproximado 300 ms.
Ministro Edgar Romero. Otimo lo-
cal p;.ra loia de Volks. DeJalhe;
t e i e f o n e__ 52-7858, segunda-feira.
MÉIER~- Rua Salvador Pires 114.
Alugo ap. sl., qto. separado, <oz.
tlc. Chaves local.
MEIER -Rua Hormcngardã, 20,
ap. ó08 — Alugo cj 2 sis. quar-
o e dependências chav. c/ por-

teiro trntar Ig.ih. Est. Portela,
24, s/_404._ÇR_ECI_l?3.
MADUREIRA — Rua Carvalho" Sou-
sa, 278/402, alugo ap. 2 qtos. e
dsp. Ver c;_zft|odor.
MEIER — Alugo grupo de salas
ou salas para comércio ou prof.
liberal. Tratar na Rua Dias da
Cruz, 47 - 304 - Das 14 às 17
horas.

CASCADURA - Rua Sanatório,
205 fds. ap. 203 - Alug. c| sl.
2 qts. e dep., chav. no local.
Trai. na IGAB na Estr. Portela,
24 S| 401 (CRECI 183).
CASCADURA - Rua da Bica, 168
•*- Aluga-se ap. 2 quartos, sa!a,
2 banheires, copa, cozinha e de-
mais dependências. Chaves e in-
formações no 101,

APARTAMENTO -Alugai mob. !e „„„ Vlsc. Sta. Isabel, 560,'" ' """* ap. 
301, c[ 2 qts., 1 sala, coz.,

baniu, dep. cie empreg., garagem
com elevador. Aluguel, 3CO mil
cruzeiros. Chaves c[ porteiro. Tra-
tar Av. Rio Branco, 156, s| 909.
Tel. 22-5814 e 32-5735 - CRE-
Cl 480.

CAMPINHO - Aluga-se aparta
mento de quarto, sala e depen
dèncias na Estr. Intendente Ma
galhães. 145. Chaves com o ze-
lador. Aluguel Cr$ 130. e Taxas.
DEODORO — Fundação. Rua - 3,
Quadro P, N.o 12, ap. 202. Fds.

,, -- Alug. cl sl., qt. e dep. Chaves
C-RAJAu - Apartamento. Aluga-no n. 13, cj Jr. Vicente. Tra

cenj, corn geladalra, temp,
diária. Tel. 45-7310. Rua Boli-
var n. 45, ap. 214. — Copacaba-

ALUGO — Temporada. Av. Copa-
cabana, 583, ap. 816. Sala, qt.
separados, com mobiliário, para
4 pessoas. Chaves porteiro. Tel.
23-4373 - 37-8251.
ÃLÜGA-SE ou vende-se loja P da
R. Prado Júnior n. 281. Tratar
na APSA. Tel. 42-1869.

ALUGA-SE — Rua Si F.rr.lra n.
44, ap. 1 003. Com 1 sa'áo, 3
quartos, ar«* dn sírvljo, depsn-
dtnciat de empregada. Chaves
cem o port»iro Pedro. Tratar e]
• Sr. Josó polo tnl. 37-1744.

APARTAMENTO com mobília c
telefone — Alura-ie cem doía
quarlos e dependências. Ten-no-
rada ou fixo. Rua Júlio de Cas-
tilho, 95. Chave com o porteiro
Arnald-.

ALUGAM-SE aps. na Rua Voluiv
tdtios da Pátria, 416 — Bctafo-
go, em l.a locação, constando dc
ampla saia dc jantar, 2 e 3 gran-
des quartos, corinha, banheiro so-
ciai completo 1 área de sorvi- _
ço c dependências de empresa- ALUGA-SE - 250 030 mais taxas
da. Tratar na Avenida Lòbo Jú-!an., sala, quarto separado, cor
nicr, 1672 - ePnha Circular -Inha, banheiro cm côr. Rua Fi-

(Fábrica De Mlllus), no horário das gueiredo MagalhSes. 442. ap. 115
Ch às 16h30m cu peios telefones - Chaves com p-rteiro - Tratar
30-7168, 30-1947, 30-6852 c ..Senador Dantas, 117, s| 1 805 -

30-6865, cem o Dr. Eduardo ou 42-59B4 - Sr. Pacheco.
Srta. Manoelina. ALUGA-SE pequeno quarto a ra-

paz modesto cu moça — Tratar
oelo te!. 37-2616.

ALÜGA-SE 1 vaga a moça que
trabalho fora. Tratar com a Ida-
lia. Rua Viúva Lacerda, 30, das
ló horas cm diante.
ALUGA-SE 1 quarto s| móveis,
p| casal ou 2 moça* c| todos
direitos. Humaitá, 229, ap. 1012.
ALUGO vagas a rapazes fino
ambiente - Tel. 26-0779 - Vol.
da Pátria n. 375 - c| 6.

ALUGA-SE ap., sala, quarto se-
parados, coz., banh, com tanque
— Aluguel 275 mll. Rua Síoueíra
Campos, 180, ao. 702 — Chaves
com porteiro. Tel. 27-9979 —
Aluga-se vaga na garac-em — Rua

rudente de Morais, 371 — Ipa-
nema - Tel. 27-9979.

ALUGA-SE quarlo ^a casal inde-
pendente ou a moça — Rua S.
Clemente, 95 ap. 805.

SANTO CRISTO - Alugo quarto
em caia de família .a senhor de
responsabilidade e que tenha bcas
referências. Ver Rua Pedro Alves
5, ...&.

ALUGA-SE um quarto pequeno a
pe:soa de boa aparência. Praia
de Botifogo, 22, ap. 603. Pe-
dem-ta referências. Tel._ 25-1208.

ALÜGÂ-SÉ ciuarto para casal cem
refeições e vagas pira moças.
Praia' de Botafogo, : 158, cp. 2.
Telefone 46-6738.

ALUGO ap. confortável por 30
u 45 dias. Motivo viagem, sala

quarto seoarado. Rua Barata
Ribeiro, 96/413 - Ver local ou

porteiro.

VAGAS, moça ou senhora com
pensão cu !om, casa familiar.
Estácio de Sá - 32-3621.

ZONA SUL
GlÓRIA - S. TERESA
ALUGA-SE cm ca:a de família 1

.quarto mobiliado a senhor que
•frrbathe fora na Rua Taylor n.
39 - ap. SIO.
GLORIA — Alur.o amplo apsrt.
cenjuredo, de frente, erm arm.
embutido e divitão sanfenada —
Rua Cândido Mendes, 227. Tratar
p. tcl. 34-6351.

ALUGA-SE apartamento 2 quar-
tes, sala, cozinha. NCrS 270 e
ta::as. Tel. 28-9070.

GLORIA — Aluga-se quarto in
depsndcnte mebiliado para ra-
paz. Tratar Tel. 22-8447.
GLÓRIA — Aluga-se otimo ap.
qt. e sl, seps. pint. novo, sinte-
co, gde. arm., R. Herm. Barros,
35, ap. 202. Tel. 43-5340.

GLORIA — Alug. ap. peq. de
frente com Iel. Russel n. 496
— 807 - Chaves no 808. Alu-
guel 250 mil - 43-5689 das 9
5s 12 horas.
SANTA TEREZA - Alugam-se óti-
mas salas e quarto3, com direi-
to( a lavar e cozinhar. Com de-
pósito ou fiador — Rua Almi-
rante Alexandrino, 6Ó3 — Monte
Alegre, 179 — Rua Áurea, 80
¦— Largo das Neves, 10. Ver no
Iccal e trator na Rua São José,
90 Gr. 1010 - Tol. 52-1301.
SANTA TERESA - Aluga-sa ca-
ta c/ sala, 3 qts., e dep. p| em-
pregada etc. Alug. 180. Ver Rua
Almte. Barroso, 97, s/ 1107. Tel.
Paula Azevedo, 66. Tratar Av.
A'm. Barroso, 97, s/ 1107. Tel.
22E326. Lourival. CRECI 654.

SANTA TERESA - Pro-
cura-se casa para alugar
em Santa Teresa, com
três ouartos, dependên-
cias de' empregada, ga
regem. Dá-se preferen-
cia enrre o CURVELO e
o Largo dos GuimaVães
ou proximidades. Tele-
fonar para Sr. Souza -
32-8383, ramal 4.

CATETE -FLAMENGO

ALUGA-SE um quarto. Telefone
42-4305. Calete.
ALUGA-SE — Largo do Machado,
29, ap. 612, novo, 1 .n locação,
mobiliado móveis modernos, ge-
Indeira, lustres, persianas Vul-
eapiso na cozinha e banheiro,
sinteco na sala e no quarto, pin-
tado a óleo, muito bonito. Cha-
ves com Sr. José, zelador,  ,

ALUGA-SE ap. de qto. e sl. so-
parades. Ver Av. Osvaldo Crun,
90, ap. 907. Chaves cl o portei-
ro. Tratar to'. 42-1912.
ALUGAM-SE vagas para moças;
ca:a de família — Rua Dois de
Dezembro, 22 ap. 306 - Fia-
mengo.
ALUGA-SE vaga ap. Bento Lisboa,
159, ap.'704 — Catete.* Honorina.
ALUGAM-SE vagas para carros
pequenos, 40 000 mensais. Rua
Andrade Pertence, 34, ap. 601.
ALUGO um quarto pequeno a
senhor ou senhora que trabalhe
fora. Marquês ds Abrantes, 26,
apart. Ó04.

BOIAFOGO - Aluga-se nn Praia
de Botafogo, 154, ap. 609. Quar-
to cu vaga mobiliada a moça ou
senhora dc familia quo trabalhe
fora.

ALUGA-SE bom auarío a uma
ou duos pesress, Tratar d-minno

R. Cinco de Julho, 339, casa
1 - Inf. 36-4-153.
ALUGA-SE uma vaga a moço —
Paulo F.-eitas, 32, np. 103 — Pre-
ço 60 OCO.
A moça que traballve fora, quar-
tinho independente, com todos os'"eitus. 

Tel, roupa de cama. 90
mil — Av. Cooícabana, 3861406.

BOTAFOGO - R. Dezenove do
fevereiro, 59. Aluga-se ap. 101
da 2 salas, 2 quartos e depen-
dincias por NCrS 315,00. Ver no
local. Tratar 42-9948.
BOTAFOGO - Aluga-ce um» bca
sala de frente a quem der refe-
rCncias e trab. fora. P. ser tam-
bcm p/ negócio. Gen. Poüdcro,
178, scb. - 46-7211.
BOTAFOGO - A.uçio l.« Ice, 3
rn. dep. R. Lauro Muller, 36, ap,
512. Sala, qto., revers., b., coz.,
irea c/ tanque. Tratar 25-3275.
Chaves c/ porteiro.
BOTAFOGO — Aluga-so aparta,
mento frente, sola, quorto, crzi
nha e banheiro — Rua São Cie
mente, 127 ap. 603 - Bloco B
— Chaves 601.

ALUGA-SE conjugado, ej moveis
e geladeira. Flamengo. Tratar
Imobiliária London Ltda. Telefo-
nes 57-2555, 36-4767.
CATETE — Alugo ap. I ql. sala,
coz., banh. dep. empreg. área
serviço, cj garagem, sinteco. —
Tratar Av. Pres. Vargas, 590, s.
311. Tel. 43-7095. Ver na Rua
Santo Amaro, ',96, ap. 208.
CATETE — Aluga-se 1 quarlo
Otimo cem telefone
Catete, 138 - Ao. 13.

BOTAFOGO - Rua Marquês de
Abrantes, 107| 302 — Aluga-se
cl sala, 3 qts., coz., banh. comp.
dop. empregada. Chaves cl por-
teiro. Tratar Imóveis Sanla Rita
- Av. Rio Branco, 131 • 15.°
Tcl. 42-4546.
BOTAFOGO — Ap. espaçoso de
2 qts., satã, dtp. do emp. la-
cal sossegado — Preço a com<
binar -jMi_26-í561J

BOTAFOGO - . Aluga-se quarto
casa família todo respeito, a um
cu dois rapazes. Pedem-se refe
réncics. Rua São Jo5o Batista
n.o 68.
BOTAFOGO - Aluga-se ap. 103
na Rua Marquês de Abrantes
i07, cj sala, 3 quartos e de.

CATETE — Alugo o ap. 1 da
Rua do Catete, 336, c| sala, 2
qtos., banh.. coz., área cl tanq.
o deo. de empregada. Aluguel
300 000. Chaves por favor na
Icja dias úteis e traiar c|. Olyn-
tiio Ribeiro. Rua JúÜo de Casti-
lhos, 25, ap. 1202. Tels. 47-5885
o 47-1841.

Rua do;f-!1,pregoda. Chaves na pinaria.
Tratar em Jabur Neto Imóveis.
Rua das Marrecos, 40 ll 703 -
Tel. 32-8767.
HUMAITA

GRAJAU — Aluga residência -
NCr$ 500,00 mensais - Rua Oli
veira lima, 45 — Sr. Viana.

VILA ISABEL - Aluga-se. uma
casa na Rua Torres Homem, 440,
casa, 11, ap. 201 — Domingo
das 8 às 17 horas. ________
VILA ISABEL - Alugo op. sa-
Ia, 3 qts. Rua Jorge Rudge, 181,
c| 2 ap. 402. Chaves no 403.
Tratar tel. 28-9546.

tar na IGAB na Eit. Portela, 24,
1';_4'] *- CRECI 183.
DEODORO - GUADALUPE -Rua
Torquato Tapajós, 414 fds. —
Alug. cj eala, qt. e dep., chav.
na C| da fte. Trat. na IGAB nn
Estr. Porlela, 24 Si 401 (CRECI
1831.
ENGENHO NOVO - Aluga-s» 1
quarto com direito a lavar e co-
zinhar — 50 000 com depósito.
— Rua Marlins Laja n. 46 —
Sobrado.
ENCANTADO - Alugam-se os aps,
206 e 404 da Rua Dois de Feve-
reiro, 214. Ver no local e tra
tar na COMPANHIA COMERCIAL
E CORRETORA NOVO MUNDO, à
Rua do Carmo, 71 — 2.° ondor,
ll 201 ou pelo tol. 31-3446. Falar

UNS - BOCA DO MATO «Jf_Mj"^»"- ¦<•_«* ™- „ENCANTADO — Alugo-se casa 2
quartos, sale, coz., banh. Ver e
tratar hoje. Rua Dois de Feverei-
ro, 1 130, c. 16,
EM

ALUGO cu troco salão 2 quartos
elc. Rua Aquidabã, 805''63, ap.
301. Tel. 29-3264.
LINS - AÍuga-so ap. de sl., 2 CASCADURA alugo dois

qls. Ver na Rw(>ecTro d. Carva- quartos, saia e cozinha indepen-
lho n. 120, bl. A, ap. 102, com £Br"=. 

D?» '?'='«"£?« 'iador.
o perteiro Sebastião. Traiar pelo tel. 29-9850, Sr. An

LINS — Aluga-se Rua Murumbi,
15, fte., c| sala, 3 qjs., dop.
Tratar IGAB. T. Otôni, 72. Telefo-
ne 23-1915 - CRECI 183.

tonlo.

UNS DE VASCONCELOS - KAIC
aluga na Rua Erncstina, 79, o «p.
302 c| 2 sls. con|gs. 3 qts., coz.,
banh., dep. compl. empreg., irea
c| tanque. Chaves cj porteiro.
Tratar na Rua do Carmes 27-A,
Tel. 32-1774 - CRECI 2B3.
LINS — Aluga-se a casa da Rua
Barcnesa de Uruguaiana, 78, com
2 qts., sala e dependências. Tra-
tar no local das 8 às 12. Telefo-
ne 26-9231.

JACAREPAGUA
ALUGA-SE 1 casa com 2 quartos
e demais deç., na Rua Cândido
Benício, 162, c' 17.
ALUGA-SE apirt. de iala

ALUGAM-SE vagas para rapazss
Av. N. S. Copacabana, 1246, ap.
202.

ALUGO casas, 75 mil e quartos,
45 mll. Tratar na Meringuava, 12,
final Estrada Tintiba. Praça Jauru
Taquara.

ALUGA-SE op. 803 na Av. Prin-
cesa' Isabel, 305, dois quartes,
sala, cozinho, dependências de
empre"ada. Traírr Av. R:n Bran-
co, 185, sl 2 114. Tel. 32 5338.
Ver no local NCr$ 350,00 mais
ta-as.
ÃLUGA-SE ap. c-njuoado Rua Fi"
""uelredo Magalhães; 144, ap. 806.
Ver hoje da-. 9 às 12 hs. Tra-
tar teb 22-3313. __
ALUGA-SE quarto pequeno mobi-
Üado a oessoa que trabalhe fn-
ra na Av. Copacabana, 71 -304
- NCrf, 70,00.
ALUGA-SÉ 1 sala de 32 m2 de
frente no melhor ponto de Co-
pacabana, serve cara comércio ou
residência edificio misto. Trata
Sr. Domenico. Tel. 25-2230.
ALUGA-SE o ap. 706, da Av
N. S. Copacabana, 1 141, cem
sala e 2 quartos, kitch, 2 ba
nheiros. Chaves com o porteiro.
Tratar na 'Ad^lma'. Av. Almte.
Barroso, 90, ss| 610-12. Telefo-
ne_ 22-0798,
ÃLUGA-SÉ o ap. 821, da Rua
Barata Ribeiro, 200, com sala e
ouarto conjugados, baniieiro so
ciai completo, kitch. Chaves m'Adal.na". Tratar na Av. Almte
Barroso, 90, ss1, 610-12. Teiefo-
ne-.-.2.0798.
ãlüga-Té

dois
quarto:, cozinha, banheiro, quin-
tar. Rua Geminiano Góis, 362 —
Freguesia, Jacarepaguá. ,

JACAREPAGUA - Rua Cândido
Benicio, I 446. Ap. 202. Alug.
cj sl., 2 qts. e dep. Chav. na
L|. E cj Sr. Vieira. Trat. na
IGAB na Est. Portela, 24, s|

401 - CRECI 183.
JACAREPAGUA - Rua Guilherme
Veloso, 73, ap. 101. Alug.
sl., 2 qts. e dep. Chaves
ap. 102, as 3.", 5." e sábados

domingos. Trat. na IGAB
Est. Prrtela, 24, s| 401 - CRE-
Cl 183.
JACAREPAGUA - Praça Seca -
Alugo quarto, sa!a, cozinha, ba
nh?Íro. (Vila) 3 meses depôs it.-.,
aluouel (100 000). Parintin-, 497.

ENGENHO NOVO - Alugo ap,
sala, 2 qts., dep. eniD. etc. Rua
Condêssa Belmonte, 368. Chaves
ap. 101 — Vendo.
ESTAÇÃO DO ROCHA - Aluga.
se um grande sobrado com três
quartos, sala etc. Ver na Ruí
Gravatai, 60, fim da Rua Dr,
Garnier.

ENGENHO NÔVO - Aluga-se ap,
c| 2 qts., sala, cor., banh. em
côr, dep. emp, Alg. 240 mil.
Rua Barão Bom Retiro, 75, ap
402.
ENGENHO DE DENTRO - Aluga
se o ap. 101 à R. Mário Caldera
ro, 664, com sala, 2 quartes, co
zinha* banh. e área serv. Alu
guel 200 mil e taxas. Chaves no
ap. s/201 c/ D. Irene — Tratar
à R. Buenos Aires, 90, s/ 707
-Tol. 52-7344.
ENGENHO DÉ DENTRO - CHA
VE DE OURO - Aluga-se casa
com quorto, sala e demais de-
pendências. Rua Venancio Ri-
beiro n. 276.
ENCANTADO - Aluga-se casa 1
qts. 2 salas, copo, coz., varan-
da, demais deps. — R. 2 Feve-
reiro, 1197 cl 13. Chaves cl 11
- Tel. 49-9592.
ENGENHO NOVO - Pavimenlo
térreo, alugo com 3 quartos, ba-
rato na Rua Araújo Leitão n.°
264.

MADUREIRA - Rua Guanabara,
105| 1 — Aluga-se cl qt., sala,
coz.. dependências. Chaves Io-
cal. Tratar Imóveis Santa Rita —
Av. Rio Branco, 131 - 15.°. Tel.
42-4546.
MARECHAL HERMES - Rua Ca-
rolina Machado, 21101 102. Alu-
pa-se c| 2 qts., sala, cor. depen*
dèncias. Chaves local — Tratar
Imóveis Santa Rita — Av, Rio
Bronco, 131 - 15.° «ndar - Tel.
42-4546.
MEIER — Aluqa-se ou vende-se

1| and. 2 qts., s. \. inv.,
dep. emp. — Rua Garcia Redon-
do, 56| 301.

MANGUEIRA -• Alu-jo ótimos
quartos independentes, na Rua
Visconde de Niterói, 1 1]3, cha-
ves c/ Maria Luiza, na caia 1.
Tratar 22-6466.
MEIER — Aluga-se uma casa pe-
quena, quarto, sala, cozinha a
casal sem filhos. Rua Aristides
Caire, 373 casa 8 — Fundos.

MADUREIRA — Alugo casas de
sala, quarto e cezinha e cutra
menor. Rua Capitão Macieira,
108. Praça Patriarca.
MÉIER - Rua Dias da Cruz, 242,
casa XIV, aluga-se de ait cs e
baixes, cem 3 quartos, sala, ba*
nheiro, cozinha, dependências de
empregada. Ver no locai, do-
mingo de 9 às 15 horas e tratar
na Rua São Gabriel, 850 — Ma-
ria da Graça.

PIEDADE — Aluga-se caía, quar-
to, sl., coz., 120 000, fiador -
Rua Manuel Murtinho, 404 — Ver
qualquer dia,
PIEDADE — Alugo casa de sala,
2 qts., qt. emp., etc, na Ru.i
Gonçalo Coelho, 28. Choves no
bar ao lado.
PIEDADE — Alugamos 

'. 
Rua Go-

mes Serpa, 409, casa 3, ap. 101,
composto de 2 quartos, sala, co-
zinha, banheiro, área c/ tanque.
Chaves no ap. 201 c tratar com
BANCO NACIONAL BRASILEIRO
S/A. Av. Erasmo Braga, n.° 255-A.
PIEDADE — Alugamos ótimo ap.
de 2 quartos, sala, coz. e banh.
Ver na R. Quar.iim, 77, ap. 201,
chaves n.o 75. Trair.:: Lança SA.
Av. Rio Branco, 20, si 801. Tcl.
23-2710 - CRECI n." 41.
PIEDADE — Aluga-iB caia a ca-
sal qto., sl., coz., banh., e
disp. — Aluíiucl 150 dlantados
na Rua Gomei Serpa n. 101, cl
2 - Machado. Tel.: 49-7728. _
PEQUENA casa laie, sala, qt.,
coz., banh. Alugo o casal sj fi-
lho cu 2 moças. Dcpósiío. Rua
Violeta. 452 c| 24.' Agua Santn.
PIEDADE - Aluga-se 

"api 
n,i~R.

Elias da Silva n. 61 — c[ 3 —
ap. 101.
QUARTO em Madureira. Aluga-
se para rapaz solteiro. Ver Rua"orDoroma, 

132. Madureira. --
r. Silvio.

QUARTOS, alugam-se, pode la-
vor e cozinhar desde 30 000. Rua
Manuel Vitorino, 919, frente a
estoçSo da Piedade.
QUARTO cj móveis. Alugo em ca-
sa de família a 1 ou moças.
Liberata Sontcs, 49-E Bento
Ribeiro.
ENGENHO DE OENTRO - Rur,
Adolfo Boruamini, 257, c| 4 -
Alugam-se 2f quartes, sala e de-
mais dependências. Chaves per fa-
vor na casa 2. Fiador ou dopó>
sito. Tratar pelo tel. 49-1605.
Aluguel Cr$ 200 000.

QUARTO — Aluga-se ótimo, direi
tes. A combinar. Rua Licínio Car-
doso, 295, c| 4. S. Francisco Xa-

PENHA — Alugo otimo op. de
frente, sola, 3 quartos e demais
dep. Rua Acarau, 15, ap. 301.
Chaves no 103. Traiar 22-0466.
PENHA — Aluga-se casa moder-
na, c/ qde. var. envidr. 3 bons
qts., 2 sls., sl. almoço, banh. soe.

, garagem, jardim e quinta'..
R. Eng. Francisco Passos, 201. —
Ouvidor, 183, s/ 303. Tolefone
43-5340.
PENHA" CIRCULAR - Aluga"-se na
Rua Fortaleza n.° 87, fundos, uma
casa com sala, quarto e cozinha.

QUARTO - Aluga-se um de
frente, a uma ou duas moçai
que trabalhem fora, (unto a Dias
da Cruz, no centro do Meiei
telefonar hoje para 33-1043
chamar D. Janet.
QUINTINO — Aluga-se casa, quar-
to, saln, cozinha, gás da Light
Rua Columbia, 177, casa 5.
RÉÃLÊNGO - Aluga-se casaTcTs
100 000, desconto em folha. R,
Cristóvão de Barros, 244.
RICARDO 0E ALBUQUERQUE -
Alug. ap. 102. Frenle da Rua dns
Flores, 87, cl 2 qts., 1 snla, banh
coz., área ci tanque. Chaves no
local c| D. Diva. Traiar na Aliar
ça, Pça. Pio X, 99, 3.° and. Te
23-5911.
ROCHA - Aluga-se ap. 206, na
Rua Dr. Garnier, 720, cl sala,
2 quartos e dependências de em-
pregada, mobiliado, c| geladeira
a garagem. Tratar em Jabur Ne-
to Imóveis, Rua das AAarrecas, 40
sl 703. Tel. 32-6767.
RUA CAROLINA MACHADO, 834
— Alugo sp. sala, qto, coz. ba-
nheiro, arca. Aluguel 140 000.
Ver das 8 às 12 horas, hoje —
Madureira.
RIACHUELO - Alugo casa 5 -
Travessa Cerqueira Ltma, 14. 1
sala, 2 qt-s. e demais depen*
dêncios — 48-1661.

MADUREIRA - P.ua Conselheiro
Galvão, 156 ap. 203 fds. Alug.
cj sala, qt. e dep. CHav. na ca-
sa da fte. Trat. na IGAB, na
Estr. Portela, 24 S; 401 (CRECI
183^
MADUREIRA - Rua Gal. Rechal.„,,.
Maia, 20 ap. 201 - Alugj c| £221 ,
sala, 2 qts. e díp. Chav. no np.|ROCHA - Ap. varanda, sala, 2

REALENGO - Aluga-se casa c/
3 at:.., Rua Lavlnia, 414, Traiar
cl Serr.fim, 31-2529, entre 8 c
10 h dias úteis.
REALENGO - ÃFuna-se 1 aparta
mento na Estrada Agua Branca n.
2 818; Condução e cemércio na

301
Port.

Traí. na IGAB, na Estr. do
24 Sl -101 (Creci 183)

MADUREIRA - Aluga-se no R.
Tapajós n. BO, excelente cnsa
de fiente c| jardim, sala, dois
ciuarto;, banh. cozinha, varanda,
garagem e demais dependências
- Aluguel CrS 230. Ver no lo-
cal e tratar na Construtora L.
Martins S. A. Rua México n.
11, gr. 502. Tel. 52-3873 -
CRECI 373.

quartos, banh,, coz. e depend
empregada. Tavares Ferreira, 48.
Tel^_ 36-104.1.
ROCHA — Aluga-se uma casa
confortável e bem arejada tipo
apartamento de frente, 2 quar-
tos saia etc. — Avenida Maré-
cha! *ftendon n. 1 095 — casa
6 — Não é vila — Antiga Rua
Figueira.

MAGALHÃES BASTOS - Aluga-se
casa, sala, 2 qts., copl, cozinho,
área coberta, jardim, quintal
Rua Major Parente» n. 157.

MEIER - Quarto de frente, pes-
sea idesa ou doente, c| direito
refeições," roupa Invada e enfer*
m;=em. Tel.: 49-0716.

MEIER — Aluga-se casa centro
de terreno, cj 2 qts., sala, coz.,
banheiro. Maria da Graça. Rua
Fernando Esquerdo n. 721. Ver
a partir de 13 hs. Cr$ 200 000,
rnnis taxas.
MAGALHÃES BASTOS - Alugo
grande casa centro terreno esq.
sl., 3 qts., coz., banh., água,
luz. Est. Intendente Magalhães,
3 050. Preço Cri 150 000. Tra-
tar lei. 25-3185.

SÃO FRANCISCO XAVIER - Alu.
go ap. q. s. coz. e bann. Ru;
Sousa Dantas, 21, ap. 202. Tel
49-6824.

MEIER — Alugamos ótimo ap. —
Rua Aquidabã, 805, bloco 90, ap.
101, de frenle, 2 qts., sala, ba-
nheiro ccmpl., dep. empreg. —
Térreo. Aluguel NCr$ 230, mais
taxas. Fiador prop. Ver no local
c| Sr. Salvador. Tratar Rua As-
sembléia, 11, gr. 503, das 12 às
17h.
MEIER — Aluga-s. op. ca» cj
3 qts., 2 sls., qt% • banh. amp.,
coz,, binh. «m côr, «ntrada car-
ro na Rua Tôrrts Sobrinho, 34,
cl 1.
AAEIER — Aluga-se apartamento
novo de sala, 2 quartos, banhei-
ro e coíinha - CrS 170 OCO -
Rua Baráo de Santo Ângelo n.

._'. 'O- 1°'¦

MEIER — Alugo sala indepen-
dente, moça trabalhe fora — Av.
Suburbana, 5 679 - Tel. 29-3633.

MEIER — Alugo quarto com ou
sem mobília a um cu 2 rapazes
solteiros - Tel. 29-7485. D. Léa,

MEIER — Aiuga-se ap. grande
por 400 mil. Tratar telefone ..
497150.

ENGENHO NOVO - Aluga-so ap.
tipo casa, com 2 qts., etc. Rua
Vaz de Toledo, 8, ap. 201. Ver
hoje. Tratar: Banco N. Mundo —
R. Carmo, 71, 2.° andar, Sr. Ju-
lito.
FIÃDCR — Casa, ap., aluguel,
prsprietirto da 11 ip. a c:mor*
ciante. £ol"cão no niJimo ríía. —
Largo da Carioca n. 5, Sala 614.
cd. Carioca.

MADUREIRA - Alugam-se 2 apar
tamentos dois quartos, sala, de-
pendências e quarto, sala e de-
pendências. Local: Rua Dr. Jove-
niano, 408, ap. 101 e 202
Tel.: 90-2036.
IMADUREIRA - Aluga-se ap. 403
da R. Henrique Braga n.° 230,
cl sl., 3 qts., coz., banh., área
cj tanque. Chaves c| port. Tra
tar: R. Uruguaiana, 24 — 1.° an
dar.

ROCHA — Alugo ótima casa '.

qts., ti., coz,, banh. compl. i
aep. empreg., area, 280 mil n.
Rua Ana Guimarães n. 26, c| 3

Chaves c| 16 - Tel. 37-3782
ou 28-3206.
SENADOR CÂMARA - Alugo ap,
II — Rus Carnaúba, 373, ap. de
sala a quarto separado, banheiro,
cezinha, área cj tanque, 130 mil
mensais — Ver no Iccal a tratar
Rua São Josí, 90, sala 2 003
Tel. 52.3190 - CRECI 768.

SAMPAIO - Alugo ap. 2 qlDS.,
qto. o banheiro empregada etc.
Rua Paim Pamplona, 616. Toda
condução à porta. Tel.' 34-8992,
SÃO FRANCISCO XAVIER, apart.
frente, salão nôvo, 3 qtos., dep.
emp., elevador e garagem. 300
mil mensais. Dr. Garnier, 720,
ap, 302. Chave port. — Telefo-
ne 27-7752.
TODOS OS SANTOS - Alugo ou
vendo ap. primeira Ice, 2 qtos,
sala, demais dep. Sinteco. Rua
São Brés, 322, ap. 203. Tratai
no local com prop..
TODOS 05 SANTOS - Aluga-se o
ap. C-01 do edifício da Rua Ge
¦túlio, 349, de sala e quarlo, co-
zinha e banheiro. Chaves com o
porteiro. Tratar a Rua México,
148 iala 502.

LEOPOLDINA
ALUGO APARTAMENTOS E CA
SAS, Na R. Pintor Marques Jú,
nior, 130, junto a toda condução
e comércio. Ver no local e tro
tar nn Rua Conselheiro Galvão,
58, grupo 410, em Madureira.

AlUGA-SE casa, 2 qls., cozinha.
Ver na Rua Oricá, 1510 — Brás
de Pina. CrS 105 000, c! taxas.
Tratar cl Sr. Danton. T.l. 23-6116
APARTAMENTO Bonsucesso
Alugo, 2 qts., sl., coz. 220 Rua
Cardoso de Morais, 55, ap. 302,
Choves 202. Gonçalves Dias, 17
— Jayme.
ÃLUGÀ-SE uma casa na Rua Ura-
nes, 511, 3 qts., 2 salas e uma
gronde área. Tratar na mesma
rua n.o 521.

MEIER - Troco lado Dias da
Cruz grínde ap. tipo casa por
casa mesmo de avenida. Telefo-
ne 49-5794.

JACAREPAGUA' — Rua Frandsca ...--,„•' 
'.. —7—,—.—-.——iMílER — A!ug:-!e ólima casa na

Salles, 221. Alugam-se 2 aos. eíFIADCR 
- 

. Aluguel taoya.s, ca- „_, C;1„.ritlnd Méie 516 c: 26,
uma loia. Chaves local. Tratar: !"!- ,'"¦; |BI»-|. pre-meM-io e.co.Li ,| 3 qu3rtos_ coz__ binh.
Imóveis Sanla Rita - Av. R|0|m«ciant.,_cr.tteneiadol per Ban- comp|v área c, lan„v „ quintal. JBRÃS DE PINA - Alugamos em

ALUGA-SE 1 quarto só que tra-
balhe fora. R. Guaiba, 124-A -
Braz de Pina.

HIGIENÓPOLIS - Aluga-se ap.
Rua Luiz de Brito, 35, an. S-102

Av. Rio Branco, 156, s/ 706.

FIADOR — Aluguel — Imóveis,
casa;, aps., Isjas, proprietário o
cem «rei ant n credenciado per fim-
cos. So(u«;áo na Hera. Av. Rio
Flranco 185, sala 604. Ed. M. Her-
vai.
FIADOR — Para casas, aparta-
mento * lojas irrecusáveis, temos
proprietário k comorcíante. Solu-
ção ráoidi em 24 hera», Av. 13
do Maio n. <I7, sala 1603 - Tol
42-9957.

OLARIA — Alugam-se na Rua
Noômia Nunes n. 345, os ap:.

105 - 402 - de sala, 2 o 3
quartos, banh., cozinha, área e
dep. da empreg. — Aluguel a
partir dc Cr} 200 mil. Chaves

porteiro e tratar na Constru-
tora L. Martins S. A. — Rua
México, n. 11, gr. Í02 - Tel.:
22-1055 - CRECI 373. _
OLARIA — Aluem ap, ciuartos,
sala otc. CrS 210 000. Tratar no
ocal. Rua Silva e Sousa, 95,

PRAÇA DO CARMO - Aluga-se
ótima casa t1 apart. c' quarto,
sola e demais dependências no
Rua Thomaz Lopes, 699, op. 102,
esq. da Av. Bras de Pina. Fiador.
PRAÇA DO CARMO - Estr. Vi-
cenle de Carvalho, 14901 506 —
Aluga-se c! 2 qts., sala, coz. ba-
nheiro comp., dep. empregada.
Chaves Iccal t Tratar Imóveis
Santa Rita — Av. Rio Branco,
131 - 15." - Tcl. 42-4546.

PENHA — Alugo quarto casal s/
filhos, p/ lavar, cozinhar. Rua
Moreira Vasconcelos, 25, c| 2 —
Sr. Coelho.
PENHA — Aluga-se ap. 3Õ2~~Rua
Santa Brigida, 37, com 2 quar-
tos, cala, varanda, cozinna, 2
banheiros e area com tanque. —
Tratar na mesma rua n.° 15, com
proprietário.

ALIJGA-5E op. tipa casa com 2
qta. e grande área ceberta com
ótima vista para o môr. Ver a
tratar na Rua Mald, 310 — Den.
dé -- Ilha do Governador.
ILHA DO GOVERNADOR, Jardim
Guanabara, alugo apartamen-
to, saleta, saía, corredor, quarto,
banheiro, cozinha, área de servi-
CO, quintal (guarda de carro). —
Rua Henrique Lac&rnbe, 196, ap.
S-103 — Próximo d<\ praia. Tel.
50-7679 - Aluguel NCrS 250,00.
ILHA DO GOVERNADOR - Alu.
ga-se, Jardim Guanabara, ótima
casa. R. Desembargador Martinho
21, c/ hall, 2 laias, 3 quartos,
coz., banh., dep. compl. de em-
pregada, terraço, quínfal. Ver no
local. Tratar: Predial Palermo
Lida., R. Senador Dantas, 117 s/
905 - Tel. 52-4325 - CRECI 455.
ILHA DO GOVERNADOR - Alu.
ga-se ap. ampla sala, 2 quartos,
cozinha e banheirc — Rua iplru,
159, ap. 204 — Junto à Praia dn
Bica — Chaves no np. 203. Alu-
gue! a combinar. Tratar Rua Ds-
bret. 79, nr. 205/6 - Tel. 22-9331.

ÍLHÁ DO GOVERNADOR - Um
quarto com banheiro privativo —
Aluga-se em prédio moderno ~

pessoa idônea, na Rua Comenda-
der Bastos n." 483 — Freguesia.

KH^ro~GÕVÉRNAÒÕR~ - Alü-
ga-se ou vende-se o ep. 204 ã
Rua Professor Hilarião da Rocha,
656 do frente com 2 amplos quar-
tes e sala mais dependências. Tra-
tar no Banco Ultramarino Brasilei-
ro S/A. Praca Pio X, 119.

ILHA DO GOVERNADOR - Alu.
ga-te o ap. 201 da Estrada do
Caçula, n.° 634 cem sola, dois
quartes e demais dependências.
Choves no local. Tratar Rua Teo-
filo Otcni, n." 72.
JARDIM GUANABARA - Alug.
Rua Querino dos Santos, n.° 134
casa c/4 quartos, cepa, coz., c/
moveis ou sem rj garagem p/ 2
carres, qulnt.nl e,' arvorei frutiíe-
ras. Trat. tal. 22-4711 - Ilha do
Governador.

PAQUETÁ
PAQUETÁ — Aluga-se ap. gran-
de tem moveis, perto das barcas.
Mensal 400 mil. Também se ven*
de. Tel. Paqeufá 93.

PAQUETÁ — Aluga-se uma casa
na Rua Alambarl Luz n.o 289,
c| 1 com 2 quartos, saln, cepa,
cozinha, banheiro, casa indepen*
dente.
PAQUETÁ - Alugo casa de 3
quartos e dependências comple-
ta;, mobiliada com geladsira e
tel. pura temporada — Tratar oi
tel. 45-6324.
VERANEIO - Plns de 

"s'emaná"

RAMOS — Alugo casa p/ casal.
Aluguel 70 mll Cr$. Ver t-va Na-
kor Rogo, 374. Tratar CETEL
93-0544.
VILÃ DA PENHA - Aluna'-se co-
sa com sala, quarto, banheis e
cezinha. Rua da Coragem, 63 —
Aluquel NCr$ 12,00. Chaves no , „
local. Traiar na Rua Debret, 79, pemporada. 

Dispomos de ops. ent
G. 205/6. cc-ntro et? Parque o 2 praias

VTLX~ÕÃ_PÊNHÃ - Alugo apT
de luxo c! sancas. sinteco e per*
slanas, 1 .a locação, c| 2 qts. c
deps. 190 mil. Estrada do Qui-
tunçio, 1707, ap. 202 — Chaves
na Adera.
VILA DA PENHA - Aluga-se ca-
sa de vlla. qto., sl., ccz. Rua
Almirante Ingram 543, com fian-
ça, 80 mll.
VISTA ALEGRE - Aluna-se casa
com qts., s., c, banheiro, jar-
dim quintal. Tratar na Walter
Séder, 115 - Vista Alegre.

AUX. - RIO DOURO
ALUGA-SE casa prep. para um
casai. Rua Diamantes, 635 — Ro-
cha Miranda, só desc. em folha.
ALUGA-SE ótimo apartamento c|
2 quortos, sala, cozinha e ba-
nheiro. Ver c tratar na Estrada
do Otaviano, 155. Turiaçu, õnl-
bu*: 298. Castelo—Coelho Neto.

ALUGA-SE casa ci 2 sls., 2 qts.,
coz., qtal. R. Macabu, 546 cl 3
— Tratar armazém cj Sr. Joa-
quim ou 52-3354.
ALUGA-SE 1 quarto a uma me-
ça ou 2 trabalhe fora, poda la-
var e cozinhar. Rua 7, n. 5, ap.
202 - IAPI - Del Castilho.
AGUA GRANDE - Àíüga-sí um
quarto em apartamento de casa
com ou sem móveis a senhor ou
senhora que trabalhe fora. Tratar
na Estrada da Água Grande, bio
co 21-A, ap. 402, com o Sr,
Renato, na parte da manhã.

ALUGA-SE um quarto pequeno a
rapaz soltairo ou senhora que
trabalhe fora. R. Capitão Vieira,
225. Turiaçu.
ALUGA-SE uma meia-águe. Pre
ço: 100 000, na Rua das Opa-
los, 13Ef — Rocha Miranda.
ALUGO ap. frente. Av. Monsc-
nhor Félix, 349 — Irajá — Acei-
to desconto em folha — Chave
casa 3.
COELHO DA ROCHA - Aluga-
se uma casn. sl., quarto, copa,
área e cezinha e loja — Aveni-
dn Amaral Peixoto, 76. — Tel.
34-9311 - Preço 130,00 cruzei-
res novos.
HONÓRIO GURGEL - Casa, alu.
ga-se cl 1 e 2 q., na Rua Cô-
nego Boucher Pinto, 153 de
fronto à Estação. Preço 100,00
desconto em folha.
HONÓRIO GURGEL - Rua Leo-
cídio Figueiredo, 703, ap. 201.
Alug. c] sl., 2 qts. e dep. Cha-
ves no n.° 380-B. Tratar na
IGAB . Est. Portela, 24, »| 401
- CRECI 183.
IRAJA — Alugo casa, 2 qtos.,
iala, coz., banh., quintal. Ver
Rua Anhembi, 115, chaves 181.
NCrS 160,00. Traiar na Av. P.
Vargas, 590, s. 311. T. 43-7095

IRAJÁ — Aluga-se 1 casa de sl.,
quarto, coz., bonh. — Rua Mu-
piá, 174 — Transversal à R. Co-
ronel Vieira.
IRAJA' — Rua Honório Pimen-
tel, 174, fte. — Aluga-se ótima
casa c[ 3 quartos, sala, cozinha,
banh. comp. e duos varandas —
Chaves local. Tratar Imóveis San-
ta Rita — Av. Rio Branco, 131 -
15.u - Tel. J2-4546.

LINHA AUXILIAR - Alugo ap.
c/ sala, dois quartes, banheiro,
cozinha e area coberta c/ tanque.
Ver Rua Inibe, 37 M. H. Gurgel.
Tratar tel. 52-5562, das 14 às 18
horas.
PILARES — Aluga-se casa Trav.
Vaz da Costa, 42, com sala, 3
quartes, varandas de frente. CrS
250 000 mensais.
ROCHA MIRANDA - Alugam-se
casas, tenho diversas. — Trntar
Rua Conselheiro Galvão, 1002,
sala 201 — Rocha Miranda.
ROCHA MIRANDA - Aluga-se 1
qunrto e cozinha conjugado —

,,¦,,,,¦¦..- .Prop» NCrS 80,00 - Rua dos
ALUGA-SE essa c, sala, 2 quar-,Di„man}e!i m fdcI._ casa M.
tos, cozinha, banheiro, 2 vann-j --——---.—'i?;kT_ÃnA 1—
das, saragom. Ver na Rua Pache- r?°ÇHA 'í 

?A or,7 AI?,?,
co Jordão, 70, depois das 13 l.»H«noi. 753, ap 206 -- Alug

heras. Tratar na Rua Buenos Ai-\<> »'• .' -I»»,* ' df£_„cha1V- 
F"°

re-.. 217, sobrado. Sr. Hugo. !aP- 408- Tral- na IGAB' a Est

Branco, 131 • 15.°
42-4546.

Telefo

JACAREPAGUA - Aluga-se casa.
Rua Jecerandi, 832. Av. Rio
Branco, 156, s; 706.
TANQUE - Aluga-se: CrS 
130 000, casa c] 4 cômodos, lu=
e muita água, 5 minutos a pé
mercado Iccal. Tratar H. BarSo
do Bananal, 132, em Cavalcanti,
(GB).

CENTRAL

CASA de família aluga duas
vagas a rapazes dt tratamento.
Aceita estudantes. Perto da
praia. R. Bento Lisboa, 16. —
Tel. 25-6644.
FLAMENGO — Aluga-se vaga em
apart. do luxo com direitos.
Trator 45-3908. 80 000 cada.

FLAMENGO - Alugo o ap. 509
da Praia do Flamengo, 402, de
frente, cl qto. e sola, banh. e
coz. Aluguel 170 000. Ver' com
o port. e tratar cj Olynlho Ri-
beiro. Rua Júlio de Castilhos
25, ap. 1202. Telefones 47-1841
o 47-5885.
FLAMENGO - Alugo-se ap. dc

Ia e dois quartos com arma-
rios embutidos, banheiro social
com louça de cor e azulejo até
o teto, cozinha e area azulejadis
até o teto e dependências com-
pletas de empregada. Rua Cor.
rea Dutra, 137, ap. 201. Chaves
com porteiro. Tratar Rua Debret
79, a. 205/6. Tel. 22-9831.

Apartamento cober-
tura aluga-se Rua Icotú, 39, ap.
C-01, tendo sala, quarto, cozi-
nha, banheiro, terraço, ar condi-
cienado, geladeira a telefone,
lindo panorama, aluguel, Cr$
350 mil cruzeiros. Tratar Av. Rio
Branco, 156, s| 909. Telefones:
32-5735 e 225814 - CRECI 480.
MCÇA cem ap. aluga 2 ou 3
vagas a moças em quarto. Praia
Bctifogo, 360, ap. 226. Bloco 3
PRAIA DE BOTAFOGO. 356, ap.
734 - Aluga-se, preço NCrS 80,00
- Tratar pelo tel. 27-1763.

QUARTO — Aluga-se p| senho-
ras ou moças. Preço razoável,
casa casal respeito — São Cie-
mente, 250 ci 22 — Botafogo.
QUARTO — Aluga-se grande t/.
varanda, frente luxo anexo ba-
nheiro, Sinteco, mobiliado, tel.,
gel., direitos coz. p' casal ou
senhor de trato — 46-4721.
SENHORA que.trabalha fora pro-
cura quartinho em casa de famf-
iia, 40 mil. Botafogo. Tel. 25-4872
Alice.
URCA — Aluga eu vende-is ap,
com 4 q., 3 *., cop.r cox., dtsp.,
banh. compl. * dtp. emprag. c]
grande tarraço. R. Otávio Cor*
ri», 273, 5. T.l. 2MÍ6S,

ip. 904, da
Raul Pompéia, 149, cciti 2 quar-
tos, sòIg, crzinha, banheirc co-
ciai, dependência! de emprega-
da completas, érea c! tanaue.
Chaves e tratar na "Adalma" —
Av. Almte. Barroso, 90, ss610-12
- Tel. 22-0798. . , .

ÃLÜGA-SE um quarto, coíinha,

rj varanda a casal sem filhes, na

AlUCA-SE 1 cu 2 m.s.s, ap.
mob., 2 salas, 3 qts., 2 banhs.,
garaiem, tel. o utensílios. Inf.
tol. 37-3903 - 364959.
AVENIDA Copacabana, 1 032 -
Alugo por temporada ap, con-
]ugado, mob., com geladeira,
roupas do cama, informações na
portaria.
ALUGAM-SE salas 905/906 da Av.
Copacabana, 435, fins prefissio-
nais, l.a locação. Chaves local.
Tratar: 32-6753.
ALUGO maçjnlf. ap. frente. 3
qtos., salão, copa-coz., 2 banhs.
sociais, dep. compl., l.a locação.
Edif. luxo. Ver ap. 501 na Rua
Bolivar, 80.
ALUGAM-SE em Copa, 2 vagas p/
moças. Podem lavar e cozinhar.
R. Min. Viveiro: de Csstro, 104,
ap. 302.
COPACABANA - Posto 6 - Acei-
ío em meu apart. mob. com re-
f rigerador, pessoa responíáve-l.
Tratar Ru» Bulhões de Carvalho,
547 - 1 005 ou 42-1386. Horário
comercial, Sr. Paulo.

Rtra Consorneíro Galvão, 16Ó. Mn-
durelra, 80 000 - Depósito.

APARTAMENTO - Aluga-se, 2
q., s., c. e uma car-a grande -
Ver na Av. Ministro Edgar Ro-
mero, 351, c' 35 — Madureira.
ALUGO ap. 2 qts., 2 s., coz.
e banh. NCrS 170, - R. Mo-
reira, 480j 201 - Abolição.

ALUGA-SE apartamento Rua Fran-
cisco Bernardino, 331201, fundo».
Estação do Riachuelo.

Solução na Hera. Av. Rio
! "ranço 185, Ml* 604.

FIADOR — Para casai, aparta-
monto e loias irrecusáveis, terno*
proprietário i comerciante. Solu-
çio rápida »m 24 horas. Av. 13
d. Maio, n. 47, sala 1603. T.l.
42-9957;
GALPÃO — Aluga-se com frente
p| a Ay. Brasil no Realengo.
Grande área ceberta e muito ter-
reno vazio. Tel. 31*0807 ou à
noite 54-3262.
GUADALUPE - Rua Oito, Quo-
dra 22 n.° 14 op. 102 - Alug.
c] sala, qt. e dep., chav. no
ap. 10T fds. Tratar na IGAB na
E-ir. Portela, 24 Sl 401 (CRECI
_8__.
JACARÉ — Aluga-ie casa, com
saia, 2 quartos, copa, cozinha, ba-
nheiro, irea e quintal. Ver no
local na Rua Alvares de Aze-
vado, 255, casa 1, não £ vila,
des 10 às 13 hs. Chaves na Rua
Paz de Siqueira, 44 ou tratar
pelo telefono 32-8767.

Chaves na c| 27 e tratar no Ban*
co União, Rua da Alfándegc,
98-A -' Tel.: 43-6212.
MEIER — Aluga-se apartamento
com sala, 2 quartos e dependên-
cms de empregada. R. Josó Bo-
nifacio, 50D.
OSVALDO CRUZ - Aluga-se sl.
2 qtos., coz. banh. t quintal.
Rua Andrade Araújo 151, apar-
tamento 101.
OLINDA - Alugam-lc 2 casas,

—r.— 
["quarto, s* "l* uma- "ua Manuel
Reis, 498, 65 mil, oulra Abou-
ção, 150 mil. Tel. 29-715S.

¦ . , .„. ,,.,, ,, BRAZ DE PINA - Rua Louis
OSWALDO CRUZ - Alugw» Bfall!*>, ,30 „„. 201. Alug. e!
uma casa a Rua Cananeia, l/y*.'

ALUGO apartamento na R. Cia-
raiba, 6961101. Ricardo de Albu-
querque. Tratar Clarimundo de
Melo. 288.
ALUGO Rua 24 Maio, 461. Est.
Riachuelo, sobrado com 5 qts.,
2 sls., 2 banheiros, copa, cozi-
nha, área serviço 8x15, Nôvo.
Trator 56-0724. Katia.
ALUGA-SE sala, quarto, cozinha,
banheiro, Sinteco l.fl locação —
Rua Sousa Arjuiar 456 — Méier.
Tratar no local.
ALUGO étimo ap. 201, frente,'-]', 2 quartas e deoendências.
Ooerírio Sadok de Sí, 100 —
Madureira. Aceito desconto em
folha.

FIADORI Apsl Solcciono loca-
lio de quilqutr pre<o, 24 hs.
Barata Ribeiro. 636 ap. 603. —
Ttl. 37.7534.

ALÜGA-SE uma boa casa com
tedo conforto. Rua Maria Infan-
te de Oliveira, 35. final do ôni-
bus Cabral. Estação Olinda—
Cabral.
ALUGA-SE sola, quarto pessoas
trabalhem fora. adiantado 80 mü
— Rua Barbosa Silva, 84 -•* Es-
tacão Riachuelo.

MADUREIRA — Alugo ap. novo,
3 qtos., sala, coz., banh. esta-
eionamento p| automóvel, fren-
te. Ver Rua Henrique Braga, 230
ap. 303. Chaves no ap. 401. —
Tratar Av. Pres. Vargas, 590,
sala 311. Tel. 43-7095.
MÉIER — Alugo aps. quarto «
sala separados banh. c coz. Tra-
tar na Rua Dias da Cruz, 47 —
304, das 14 òs 17 horas.

MÉIER - Aluga-se o ap. 403 da
R. José Veríssimo, 18, c| sala,
2 quartos, dep. de empregada.
Chaves c! porteiro t tratar na
Av. Rio Branco, 156, sala I 714
(Iel. 52-5917) (12 às 18 hs.)

MÉIER — Aluqa-se o ep. 404 da
R. Diai da Cruz, 499, c! saia,
2 qts. e dermis dependências.
Chavei c' porteiro e tratar na
Av. Rio Branco. 156, j| 1714.
Tel. 52-5917 (12 as 18 hs.)
MÉIER - Aluga-s. o «p. 604
dt R. 24 de Maio, 263, cl sala,
2 qts. a demais dependências.
Chaves e| porteiro o tratar na
Av. Rio Branco, 156, solt 1 714,
Tel. 52-5517, 12 at 13 horas.

cio ac.ibado de construir na
Av. Brás de Pina, 1076, confor.
taveis apartamentos de sala e 2
quartos, banh., completo, ampla
cozinha, area de serviço com
tanque, grande terraço para re-
creio das crianças. Muita condu-
ção na porta, junto à Praça do
Carmo. Aluguel a partir de CrS
180 000. Chaves com o Sr. Guin-
tino na obra ao lado de seg. e
sexta-feira — Tratar Imobiliária
Zirtaeb Ltda. Rua da Alfândega,
81-A - l.o andar. Tels. 23-3996
e 22-9877, de 11,30 às 16 horas.

Fundj)j_.__ConfortáveI.
OSVALDO CRUZ;- Rua João Vi-
cente — Aluga-se p3ra grande
firma deposito ou fabrica, area
const. 6 000 m2 — Informações
29-5327.
PIEDADE Aluga-sa casa com
sala, quarto, cozinha, WC — R.
Teixeira de Pinho, 184. Trans-
versai, a P. Nóbrega — Cr$....
120 000.
PIEDADE — Aluga-se ep. grande
c| 3 quartos, sala, cozinha e mali
2 quartos de empreg. Rua Padre
Nóbrega, 60, tp. 405. Chave.
ap. 102.
PIEDADE - Alug. casa indep. 2
quartos, sala, coz., banheiro, área
e depend. R. Artur Vargas, 99 ¦
ônibus 279, 650, 678. Saltar na
Cardoso Quintão.
PIEDADE - Rua João Pinheiro,
256, ap. 102, aluga-se c! 2 qts.,
sala, coz., banh, em côr etc.
NCrS 240,00. Tratar Predial o
Administradora Resnikoff Lida.,
Rua Ouvidor, 130, 9.0 and. Tels.
32-1675 e 22-9435 (D-81.
PIEDADE - Aluga-s. ou v.nde-se
ap. p; pira casal de noivos. Rua
Almeida Nogueira n. 137. Tra*
tar «: o Prut. Sr. COSTA. Fica
em frente ao n. 580 da R. Cia.
rimundo de Melo, c ponto de ôni'
bui pj os doi» lados.
PIEDADE - Aluga-se, 140,00 e
mais taxas, quarto, iala etc. Rua
Gonçalo Coelho, 273, Silva,

sl., 3 qts. e dep. Chaves no
n.o 199. Ap. 101. Trat. na IGAB
na Est. Portela, 24, sl 401 -
CP.ECI 103.
BONSUCESSO - Rua Miraluz,

250, alug. ap. 202, ite. e 101
fds. cí sl., 2 qts. e dep. Cha-
ves no ep. 201 fds. cl Do. Rosa
Trat. na IGAB à Est. Portela, 24
s| 401 - CRECI 183.

CORDOVIL — Rua Dr. Rufino do
Almeida — Aluga-se cl qt., sala,
ccz., dependências. Chavei lo-
cal. Tratar Imóveis Santa Rita.
Av. Rio Branco, 131 - 15.» -
Tel. 42-4546.
CORDOVIL - Alugo casa de
quarto, sala, cozinha e banheiro
e quintal. Aluguel CrS 100 000,
Tratar Ararê — Tiradentes, 77.
1.° andar.

Aluga-sc loja

Portela, 24, s/ 401 (CRECI n.°
183).
SÃO JOÃO DE M1RITI - Alu-
ga-se casa 2 quartos, sala, ba
nheiro, cozinha, copa, grande
quintal. NCrS 90,00. Rua Na-
bucodonozor, 17 — Jardim Glau.
cia. Tel. 26-6365.

TOMAS COELHO. R. Itaocara, 48.
Aluga-se casa de sala, 2 qtos. e
dep. por NCrS 230,00. Tem te
leíone. Chavos na loja A da R.
Cardoso Quintão, 92j, com Sr,
Antônio. Tratar_42-9948.

TURIAÇU - Aluga-se I casa de
madeira, nova, toda independeu-
te, na Rua Rodrigues Pereira n
137 — (Bairro Jardim Madurei-
ra , com 2 meses adiantados. Es-
ta rua fica em frente a Fábrica
de Biscoitos Piraquò.

VAZ LOBO - Alugo ap. na Rui
Icai, 158-A, ap. 202 fundos, de
iala, 2 quartos, co:. banh. Cha-
ves no ap. 201, frente. Traiar
22-6466.
VAZ LÔBO — travessa Salina.
67, aluga-se casa com 2 quartos,
2 salas, saleta e demais depen^
dèncias.
VAZ LÔBO — Aluga-se casa na
Travessa Guam< 80, fundos.

ILHAS

GOVERNADOR
ALUGAM-SE 2 casas de 3 quar.

n uieiNUt-ULia - «iuga-=o .o,a . h banheiro e ga-
______??&_&'ld&___ fe"; ragem o demais dependências J
dèncias. Ver e tratar Rua Ramos
dc Queiroz, 40, ap. 201.
HIGIENÓPOLIS - Aluga-se Rua
Tamiarana, 11, ap. 203, esq. da
Rua Darke de Matos, cí 3 quar-
tos, zalão, cozinha, banheiro e
área de serviço de frente. Tra-
tar Av. Rio Branco, 156, s] 909.
Tel. 22-5814 - CRECI 480. Alu-
guel Cr$ 220 mil cruzeiros.

FIADOR — Casas ap. aluguel —
Proprietário, comerciante, aprova-
(ão no mesmo dia. Tem 80 mi-
lhões em Imóveis, largo da Ca-
rioca n. 5, Stla 614. - tú. Ca.
IÍ9CI.

ragem o demais depei
Rua Rua Don Duarte Leopoldo, 94
transversa! à Rua Carmem Miran
da — Praia da Bica — Jardim
Guanabara. Tratar na Av. Brasi
8 382 — Posto Shell cm Ramos

Tel. 30-5709

particulares. Infs. tels,: 52-3922
e 52-3311 ou Trav. Ouvidor, 36,
4.o_-CRECI 692.

ESTADO DO RIO

NITERÓI
ALUGA-SE uma casa em Niterói

Av. E:t<5cio de Sá, 400 casa
2. Chaves acs interessades, na
casa 4. Tratar Tel. 22-3808. Sr.
tramar — Rio.

ICARAI - Alugo o ap. 301 da
Rua Desombergadcr Itabaiana d»
Oliveira n. 15, cem tal., sl., 2
qts., banh. e depend. emp. —
todo a óleo — Ver no local. —
Chaves no 302 — Tratar H. L.
Borba - ADM. DE BENS - Av.
13 do Maio n. 23, sala 608 —
Tel. 22.7969 - GB.

PETROP. - CORREIAS -
ITAIPAVA
PETROPOLIS - Alugo casa, 3 q.
2 s., teleione, mobiliada. Tele*
loner,_32-lS21_ou 5483. _

TERESÕPOUS-FRIBURGO
APARTAMENTO coni. mobil., aco-
modando quatro pessoas, aluga-
-* 1 mês ou mais. Rua Coroncí
Antônio Snntiago, 65, ap. 8 —¦
Chavi-s com o zelador. Inf. Rio
27-3759 ou 57-0015.
ALUGA-SE ap. alto Teresópolis,
mob., 2 qts., sala, mês de março
— Ver dominno. Oüveiro Botelho
n.o 511, ap. 304 - Tels. 57-6390
e 37-6923.
FRIBURGO — Aluga-se para fim
de semana ou temporada apar*
tamento casal — 57-3179.

TERESOPOLIS - Aluga-se apar-
tamento mobiliado para dias oi»
temporada. Tratar segunda-feira
pelos tels. 27-2923, 47-9545.

TERESOPOLIS - Aluga-se apar.
tamento de sala e qto. separa-
do, Indo mebiliado. Várzea, inf.
36-6572.

CAXIAS - N. IGUAÇU -
NILÓPOLIS
APARTAMENTO - Aluga-se, Ca-
xias. Sala, 2 quartos grandes, co-
zinha, banh., área c/ tanque —
Rua Municipal, 283 ou telefeno
25-5781.
ALUGA-SE 1 apartamento Ave-
nida Duque de Caxias, 672, ap,
303, 2 quartos, sala, dependên-
cias. Aluguel Cr$ 150 000. Ver
amanhã de 7 ás 13 horas.

CAXIAS — Alugo casa, sala, 3
quartos, quintal. NCrS 150,00 —
Ver R. 25 de Agosto, 675. Tra-
lar BRUNO, 52-8765, das 7 à.
16h.
CAXIAS - Alugo casa c/ gde.
sala, cozinha, dep, R. 5 Maio,
251 cond. Bar Cavaleiro, 40 mi!,
fiador.
CENTRO de Caxias, aiugo cu
vendo casa com agua e luz. Vor
Rua Izamauro, 53,* chaves n. 42,
D, tina. ,
NOVA IGUAÇU - Casa, sl., qt.,
coz., banh., ônibus Pca. Maua.
M. Couto na porta. Estr. Luis
do Lemos, 1556. Aluguel 55 000,
o fiador, água e luz — Ver hc|ft
da; 14 às 18hs.
NILOPOLIS - Aluga-se na Rua
Antônio José Bittencourt, 876
uma casa. 50 000. Contrato 

' o
fiader.
NOVA IGUAÇU - Aluga, vende-
se, facilito, casa cj 3 qts., sala
ccnfcrrável. Chaves na Rua 13
â_ Maio, 1256 - Tel. 27-1871 —
Rodrigues. (

MANGARATIBA -
ANGRA DOS REIS
AGÊNCIA Mig. Couto, 27, sala

03, CRECI 743 (3 às 19h), aps.
a partir de NCr$ 150, 180, 200.
250 e 300. Fiader ou 1 mês ern
dep6silo (gdes. e peqs.). Tels.;
38-1031 hoie 52-1512 - 42-8942.

MURIQUI — Aluga-se uma coso
beira de praia. Telefone 34-5595.

LOJAS
CENTRO
ALUGA-SE loja a andar, com 140
m2, cada, sem colunas, à Rua
Conselheiro Saraiva, 11, próximo

Ministério da Marinha, Ver _
tratar no local com o Sr. Lopes,.
no horário ccmercial.
LOJA, 60 m2. Estácio de Sá. —
Aluça-íe cj 60 rn2, na R. Pcrei-
ra Franco, 95, c' v/cs no n. 86.
Tr,it,v_tcl. 36-7748.
LOJA CENTRO - Aluga-so • Rua
da A-.sembíéli n. 40, em «difi*
cio novo. Ver no local.

ZONA SUL
ADAiINISTRADORA IMOB. I. H.
Alugo leia 200 m2 - Rua Visccn-
de de Piraii, 431-A. Serve qual-
quer ramo. Tratar Gcnç. Dias, 84/
602 - Tel. 52-0982 - CRECI 636.

LOJA — Av. Copacabana — Passo
contrato nôvo, al. 4 ais. mín.„
excl., Icja finamente montada
arts. Sras., com tel. NCr$ 
60.000,00 curto prazo. Tratar Sr.
José Augusto. Tel. 27-0124, R. 12
das 9 às 14h.

LOJINHA DE GALERIA - Aluga.
se edifício nôvo de luxo, ótima
para cemércio fino. Av. Copaca-
bana, 1072 do 10 às 12h.

LOJA — Ipanema, de perfumaria
e produtos cabeleireiros, p3ssa-se
cem mercadoria ou vazia — Vis-
conde de Piraiá, 318.

ALUGA-SE ap. sala c quarto. R.
Barbosa de Castilho 555, Cocotá.
Ilha do Governador.
ALUGA-SE ap. 204 na praia d»
Olaria, 101 — Chaves ap. 107
- Tratar 47-7701.

ALUGAM-SE 2 ótimos qts. para
estudantes. R. luiz Vahia Montei-
ro, 206 — I. da Governador.

LOJA - Flamengo — Passo con-
trato 5 anos, amplas instalações.
Serve para qualquer comércio Iim-
po. Ver e tratar na Rua dos Ta-
meios 7 lei« C em frente a*
cinema Paissandu. Hoje das 9 à*
12h. - Sr. Pedro! ^_^
PASSA-SE loia em galeria muito
bem montada, fino gosto, parte
financiada. Rua Miguel Lemos n.o
51. a, t.

<!/
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ZONA NORTE
ALUGA-SE (jrande loia 150 m2,
aproximado no Edifício Angola
Maria — Rua Joaquim Palhares,
293-B — Aceita-se oferta. Tratar
na Rua da Carioca, 75 — Sr.
Cândido.
ALUG.A-SE ctima loia na Rua Ura-
nos, 1449, Olaria. Serve para pa-
daria, mercearia,, açougue ou para
qualquer ramo de negocio, com
telefono. Tratar na Estrada Vi-
cento de Carvalho, 1481 Loja
ile moveis.
ALUGO grande loja vaiia paraagência automóveir, peças ou ou-

. tro ramo c| força, contrato 5
ano:. 80 m2. Ett. do Portela, 66.
Sr. Raui — Madure ira.
CONTRATO - LoiaTTaiiõTóSo;
sem colunas, alg. 40 000, melhor
ponto comercial na Praça Vicen-
le Carvalho. 3-B.' Base 4 800 fa-
cililo. tem tel. 91-0483, Cetel.

ALUGAM-SE duas salas do fren-CINELÀNDIA - Alugam-se 3
te, alapeladas, ccm ar condiciona-
do, na Rua Rosário, J08, sala
•104. Chaves na sala 107. Tratar
Rua Uruguaiana n. 104, gr. 207,
ALUGA-SE 2 salas frente. Rua
Larga, 157.
ALUGA-SE um ou dois andares
corridas, com 400 m2 cada, bem
eni frenle ao Ministério da Mn
rinha, e um andar corridq, ccm
250 ni2, na' Avenida Passos. Tra
tar ccm o Sr. Lopes, à Rua 1.°
de Março, 149, no horário co-
nicrci.il.
CENIRO - Lg. SSo Francisco -
Aluga-se no n.° 26, sata 707,
para fins comerciais. Alug. 130
niíiis encargos. Fiador ou depó-
sito. Tratar Rua Assembléia, 45
— 5.° andar.

DUAS LOJAS GRANDES - PE-
NHA, iunto Av. Brasil, p| contra
»o, ambas p| 3 milhões - Alu-
gue 20 mil, restam 8 anos cont.
Tol. 30-1369.
ENGENHO DE DENTRO - R. Adol-
fo Bergamini n.° 316 - Alugo
ou vendo lojas A, B e E. Ver no
local pela manhã.

CENTRO - Aluga-se na R. Migue
Couto, 23, o conjunto 301 — Fren-
te, d ampla saia • banh. Tratar
c| CORRETORES ASSOCIADOS -
Tels.i 32-6750 e 42-0425. CRECI
307.

HIGIENOPOLS - Aluqa-se loja
.Av. Alem Paraíba, 530. Tratar

com proprietário, tel. 25-6723.
Izak.
IRAJA — Aluga-se ótima loja c/
residência anqxa. Perto estação.
Tratar dom. e seg.-feira, 9/!3h
— Fcne 25-3628.
IOJA — Passa.se pequena, aT
barato, cont. bom, aceito oferta.
Rua Bonfim,' 294. S. Cristóvão.

CENTRO - Aluga-se ólima sala
Ed. Lisboa. Ver Av. Pres. Var-
gas, 590, sala 1.917. Alug. 200
nmis encargos. Tratar Rua Assem-
bléia, 45 - 5.° andar.

Ias de frente, com um telefone
exclusivo, banheiro e varanda.
Rua Senador DantaS. Tcl. 22-2902
o 22-1666.
CENTRO - Av. Rio Branco r
9 — Passo o contrato de 3 s
las el telefone — Tratar com
Sr. Christo. Tel. 23-4780.

CENTRO - Alugo salas Rua Uru-
gua|ana,_16ó. Milton. 42-6617.

CINELÂNDIA - Aluga-se exclu-
sivamente para fim comercial a
sala 61 da Praça Flcriano, 19 —
Ed. Império. Pode ser vista. Tra-
tar: Bastos de Oliveira, S. A.
Av. Rio Branco, n.° 114, 3.°. Tel.
42-7595 - CRECI 291.

LOJA Niiópolis - Aluga-se r.a
Rua Antônio José Bittencourt,
870, um prédio montado parncinema, pede servir p| super-'
mercado, fábrica ou bilhar. Tem
220 metros quadrados.

CENTRO - Alugam-se j| 1003J4
da Rua 7 de Setembro. n.° 81.
c| saleta e banh. Chaves s| 10011
2. Tratar R. Urucuaíana, 24—1.?
andar.

LOJA — Passo contrato para qual-
quer ramo, funcionando atuai-
monte com sapalaria. Entrego va-
zia ou c| estoque. Rua Divisória
55-A - Bento Ribeiro - Tratai
terça-feira.
IOJA GRANDE, 160 m2 - Contri-
to novo de 5 «nos. Passa-se, va-
»ia. ótimo ponto para móveis es-
lotados, aparelhos elétricos, mer-
cearia, ag. bancárias <iu qualquerr»mo de negócio junto ao maior
«onlunto tesidimcial da Guanaba-
" i» «m algumas unld.d.s ha-
bitadss — São 3 SOO ooarlamen-
?*?•- a"° Álvaro de Miranda, 30.
PASSA-Sf"contrato-ioia para oii"
•o peças, com residência. Rua
Escobar, 47. Sáo Cristóvão.
RICARDO DE ALBUQÜTrqÜT
Alugo ótima loia na Rua Cia-
raiba, 760. Ver no local. Chaves
na loja A — Tralar 22-6466.

ILHAS ~

CENTRO - Aluga-se à Presidente
Vergas, 446, sala 1001. CrS 150,00.
Chaves na Imobiliária Góes. Fo-
ne 22-7812. CRECI 202.

CENTRO - Aluga-se na -R. Acre
71-77, salas 901 e 1104. Tratar
Av. Erasmo Braga, 255, 12."
andar. Tels. 22-8027 e 32-7450.
CENTRO — Alugamos em l.a lo-
cação, as salas 1413-14, separa-
das ou iunlas, cl 37-47 m2 cada.
Ver Av. Pres. Vargas, 583. Cha-
ves com encarregado. Aluouel
Crt 250 000, casa e taxa:. Tra-

Imobiliária Zlrtaeb Ltda. R.
da Alfândega, 81-A, 1.0 andar.
Tols. 23-3996 c 23-9877, no ho-
rário do 11,30 hs 18 horas.
ESCRITÓRIO AVENIDA PRESIDÉN-
TE VARGAS — Aluga-so uma sa-
Ia luxuosamente montada (parte
de üm conjunto} c| banheiro pri-
vativo, mobiliada podendo usar
dois telefone:. CrS 400.000 por
mès. Entrsvistas pelo telefone
43-0707 - Sr. Gomes.

UTILIDADES
DOMÉSTICAS

Carf., CLASSIFICADOS, Jornal do Brasil, domínio, 5, . J.^feír», Í-3-Í7 _ 5

MÓV. - DECORAÇÕES MOTIVO de mudança vendo to-
dcs o% meus moveis de quarto,

Vendo bar». s'?'3'- «modas, armário do cozi-
nha eir. Ru» Duvivier, 99-5.

ANTIGÜIDADES
tíssimns p| motivo obras ap.,
também proietor xfides 35 mm - MOVEIS
Tel.: 27-2674.

ESCRITÓRIO - CASTELO - Alu
ga-se, 3 Balas, WC, esquina* la-
do da sombra, 630 000 mais des-
pesas. 20% acréscimo anual, 3
anos e fiador. Jorge, 42-6729,
das 10 às 12 horas

ARMÁRIOS EMBUTIDOS - Fecha-
monto de varanda diretamente
da fábrica, financiamos — Orça-
mento grátis sem compromisso,
Tol. 52-8614.

VENDE-SE borco, 1,30 comp., do
viagem. 57-0325.
VENDB-SE, melhor oferta, sala d'
hntar Chipendale, mad. jaenran
d». Tel. 37-6559.
VENDE-aE uma cristaleira colo.
nial da fabrica lamas toda es-
pfilli.ida.Tjil. 28-6511.

E ESTOFADOS - Ar
rs no Centro da Cidade na Rua} Rua Med In.

7 de Sel.mliro, 207, p.lo vito-iVÈNDEM-SÊ
Luso Braiiletroícopa,

VENDE-SE um armário Copa
Fiel, duas poltronas Gelli e uma
sala de jantar em caviúna e' for-
rnk». Tol. 28-1575.
VENDE-SE 'dormitorto 

moderno.
116. Méier.

toma la da cí, scf.-cama ern; trans 2Ç-6715nap» ou vulcouro nas m.is lin- wÊMnFêF !—J 1das cor.s ri. 110,0(1 oor 54,90 tYfcNUc-SE ym dorm. para casal
Maravilhosos cjiupos «itofodot dol'00 americano com duas camas

c v^'nc^o t.»:.oiu3^!í^i»-„:ff - v9'00 í -«%u&r203- ep-
rativa cI IUZ, NCrS20. Urgente. „m. . 

'j„.. 
—Iii  ' Ai- VENDE.SF .nl. d» l.n»„ - D„..t..

A. Torres
Decorações

Decorações em geral, refor-
ma de poltronas, confecções
de cortinas e capas. — Rua
Carolina Machado, 622, Madu-
reira. Tel. CETEL 90-1538.

U3 Xavier da Silvoira n.o 40,!isn „„_
eam» . duas poltronas camalVENDE-SE sala do iantar Rustli

ap. 401. Tel. 36-3652
A PARTICULAR - Vende-se um
guarda-roupa Chipendale, um su-
mier casal, um cercadinho novo,
Om tapolo de sala Shirvan do 1,70
k 2,40. Rua Mariz o Barros, 1 025,
np. 311- Bloco C.

ESCRITÓRIO c/ telefone, ar con-
dicionado, ótima apresentação.
Alugo melado a única pessoa p/
150 mensais, c/ depósito, — R.
México. Tel. 32-6775.
EDIFÍCIO AVENIDA CENTRAL -
Alugo mesa em escrit. modurno.
instalado c/ telefones, seiretária
e boy. Ambiente tranqüilo. Tra-
tar c/ Sr. OLIVEIRA. Tels
42-6437 o 42-2827.

CASTELO — Alugam-se duas fa-
Ias (Juntas ou separadas) para cs-
critórios, à Av. Erasmo Braga,
n.» 255, 4.0 pav. Tratan Av. Ni-
lo Peçanha, 26, si 1201-203 -
Tcls.i 42-0448 e 22-7259. CRECI
122.

ESCRITÓRIO com telefone na Ci-
nelândia. Alugo-mesa. Tratar Edj-
ficio "Odeon" 8." sl 807 c| Dr.
F. Teixeira. Tcl. 42-0468.

CENTRO - Alugam-so s| 808 e
1501 da Av. Rio Branco, n.° 25
o s| 1.011 da R. da Quitanda, n.°
30. Chaves e tratar R. Uruguaia-

24.- l.o andar.
CENTRO — Aluoa-se grupo de 2
salas 2115 na Av. Presidente Var-
gas, 542. Tratar no mesmo en-
derêço na sala 2106 ou pelo tel.
23-1077.

ESCRITÓRIO _ Aluga-se otlma
sala de frente ou duas vagar,
moveis e telefone. R. Senador
Dantas, 3, 5.*> andar, esq. Passeie
— Tratar Souza.

ANTIGÜIDADE! Vendo conjunto
de mesa e estante om [acarandá
eslilo colonial. Tralar tel. 34-9130.
BARZlNHO do laçara....
trabalhado, belíssima peçi
600, vende-se somente por 200.
urgente. Tels.: 37-2071 e 31-0820
— Também outros moveis

240, lèti.lantlgaCrS 200 000 Tal. 27-8889.
VENDEM-SE sofá e cama Patente,
Tal. 46-5450.
VENDO dormitório marfim, casal
e sala maciça e ío^ão gás en.
garra fado. Tudo perfeito v ba-
ralo. R. Fo.-reira Pontos, 1Í4.
Tol.: 58-2330.

flox de 36, por 24,00, bi-
lichos com escada mnjica de
?9,00 por 54,00. Assim como
dormitórios, >a!»i, armários du-
P-nx, arcai, cama marquesa, cô-
modas, mesas em jacarandá, fór*
micos, <opa, cozinha « muitos
artigo* para conforto do seu,,
lar. Tudo petos preços mais bai- VENDE-SE 1 dormitório do se
xoj do Brasi'. Móveis Joleite - ,eir"' ' '""'¦ • »»!> dc visilas.- ¦ ¦ - Ver e trotar Rua Conde de Bonndí—t3di I í?"r"r',a das Lcnas - Rua 7 do

»°a, custa 
5o'°mbro, .207 '- 

Tel, 43-3664,

CONJUNTO de sala, sofá e 2
mayples barato. Rua Duvivier, 99
apto. 5.
CRISTAIS e pratas — Vendo, par-
ticular, por metivo d» transferôn-
cia: cristais importados, íncrus-
tades a curo, e porcelana em re-
levo om coros. Jogos completos;
chá, café. Bolo, uísques, vinho,
refresco. Rara beleza, inexisten-
te no País. Balxelas e faquelro'
de luxo, ludo sem uso. Rua da
Laranjeiras, 103, ap. 601.

MÓVEIS - Vendem-se 1 sola cio
iantar de caviúna onfeitada com
fórmica, 1 mesa fórmica ccm '4
cadeiras, 2 guarda-vestidos e ou-
tros obietos. Av. Alauiío de Pai-
va 1 004 ap. 301 -Tel.: 47-640J I VENDO mobil
MOVEIS

fim, 406-A, ap. 301.

Armários
embutidos

F.iço qualquer tipo de ar-
mários, estantes, reveií. etc,
a preços bem econômicos, de<
senho ao gosto. Eiboço c or-
çamento na hora. Facililo o
pagamento, 23-4693.'

Desenhos de
parede

ImltaçSo de papel pintado,
rápido, econômico e de fino
efeito decorativo. Orçamento
sem compomisse. Tratar com o
Sr. Gilberto. Tols. 26-1358 e
46-1780.

Armários
embutidos

Estofádor
reformas

GELADEIRAS - Vendemct ver!.,,
conto Kelvinator, Brastemp, Gt

jCiviiax a outras, a partir de OS
1140. mil. Rua do Conceição, 145
sobrado, ao lado do Colégio P«'ro II.
MECÂNICO reíiiyerição precisa,
se. Klystron Uda. R. Carvalho
de Sousa, 262, Madureira. Tratar1
Senhor Carlos, tel. _287617.
VENDE-SE un-a geladeira frigorfl
fica, trèr. metros e quarenta" pcfum_e_vjnte. Telefone_22-3914.
VENDO URGEN! E 

' 
- Motivo cta

viõijem. Geladeira Clin-.ax, nova,
jíO mil. Máq, lavar Hoover. —
Barata Ribeiro, 80, an. 904. Co.
pccaljâna.

t Firma Idôneo. Não recebe si.
nal. Executamos serviços na.i
residências e na oficina. Rua

. I Hilário de Gouveia, 66, Gr. 411
5e você deseja uma técni- r!-1n-.i-/i!>-M^ tqi«í  <r «-..i v-opocooufin. leletone: 45-53oo

TODOS OS TIPOS E
fAÂRCAS DE FOGÕES

ro* peíeitn, acabamento de lu-
xo para o conforto do lar níio
vacile. Campeio resolve eíu

VENDO coniunto lafia, estilo an-l problema. Fábrica, Rua Olga,
tigo, madeira trabalhada, forra- — - •
do cm veludo' azul marinho -
Tratar Rua Belfort Roxo, 231 ap.
404.

antigos, pratís, ooalinas í,s: '
vondo — Io!.: 2ó-.'i407 lno|c!

raia

sala iantar an-
peia mefhcr oferta. ' Ver

CASAL Vendç-sa
ç| cama, colchSo Epèdá VfNPEnS5 um. d"rmitó>iõ d.

GRUPO salas - Alugo na Av.
Graça Aranha, 1 ais. salela o
banh. Aluguel 500 mil. Tralar tol.
22-2330. Chaves local ha Av.
Graça Aranha, 19, gr. 1201.

CAMA-BELICHE - Vcndo-so no-
va com 2 colchões de crina ve-
gotal novos. 95 mil -- Praia do
Flamengo, 9B ap. 1007 — Tol.
25-0132.

MOBÍLIA
maciça
em otinw ostado, 7. mesas cab"
ceira, camlseiro cj espelho e 2
cadeiras. Ver hoie cl o porteiroR. Marques de Abrantes, 219
IBoInfogo), Tratar Iel. 26-3443.

das 14 à; IS h
Ribeiro, 673 - 602

03. Tel. 30-1798, Bonsuces-,o

Armários

Esfofador

embutidos

MÓVEIS rústicos, vondo sala o
mais o quo doseiar, a fin, de
desrcupar o apartamento. Tratar
na Rua Fábio Luz, 438, fund. ap
térreo. Tratar segunda-feira com
Sr- Milton.

sa! foliado. Tratar:
38-8032.
VENDEM-SE móveis saln e quar-
to, motivo vlagom — Rua An-
direba, 122 ap. 301 — Pamos
— Lado do Correio.

Bom acabamento, projetos a

p| teiõíoncl^ô310 ^° cliente, pontualidade
na entrega. Peça orçamento

VENDEM-SE 1 sala iantar Chi-
pendale completa, 1 bonita estan-
tn, 1 pcltr. Drago; tudo bom -
NCrS 150,00. Tél. 57-3852.
VENDO -~_Sofá, hófá-camo Pro.
bsl est. nóvo, yrupo varanda,
mesinha, elc. — Tel. 46-3934
52-4414.

CENIRO - Aluga-se andar para LOCAÇÃO COMERCIAL

CAMAS DOM JOÃO. V - Von"lMÓVEIS - Vendo dormitório, sa-
den>so_2_boli;sim,is. Tel. 27-06331la de fórmica e oulros. Urs/onle
DÊCAPE - JnTTJTAT—^—)— .« baratos. Tel. 48-0980.

LARCO DA CARIOCA -'í-'i»i—ÍÍTS"|'° **' m9,as com 'ampo d* mar-! MOVEIS — Vendo dormitório, ia- VENDEM-SE móveis eslado no
42-5622 - Aluoo ™. m,,, 3o.' """*' "*" comí>ro som verificar I"' de iantar, semi-novos; como vos' ""-•', colchões, camisoiros,

pachãnte esc Cor inióvei! Cr.oi 
no?,os p.'0,c'"- Soli"'"> vendedor jJjfB.em anarelhos olótricos. Rua ,uí,' e ' outras peç.i.s avulsas,witnanre esc. i.or. imóveis. Creci p,lo, fo|efon„ CT8 30.6412. -Garcia Redondo, 137, ap •>! I _ desde «a!n o dormitórios. Vdo.

JCETEl 91-0188. Cachambi. [barato - Prf3. Vatgis, 2963-A.

Tel. 49-6136. — Fábrica Rua
Aquidabã, 1 093 — Lins

ILHA DO GOVERNADOR - Lo-
ias - Alugam-se três para lan-
chonetes, padarias, churrascarias
elc, ponlo de progresso, esq.
do Tubiacanga com Adolfo. Pôr-
lo - Tcl. 54-1369. 
LOJA — Passa-se contrato cm ini-
cio, loia grande, ótimo pento, fi-
na Instalação e estoque, na Ave-
nida Paranapuan, apenas por seis
mil cruzeiros novos. Tratar na re-
sidência à Avenida Paranapuan,
1341 casa 2 — Tauá ou pelo rei.

ESCRITÓRIOS .
e CONSULTÓRIOS

comercio ou indústria no melhor
ponto ccmoicial do Rio, com 80
m2. Tratar Rua Senhor dos Pas-
sos, 105 - 8.". Tol. 43-3716

ÇtNIRO 
- Alugaam-se várias sa-

Ias, para fins comerciais, à Rua
do Senado, 159, chaves c! zela-
dor c trotar no Banco União, Rua
d.i AHS^dega, 9B-A. Tel. 43-6212.
CENTRO - Aluga-so a sala 1006"
sita à Avenida Presidenta Var-
gas, 435. Tol. 43-4071.
CENIRO - Aluga-se grupo 20617,
a Rua Senador Dantas, n.° 20,
com extensão. Chaves no local.
Tratar no Banco do Intercâmbio
Nacional S|A„ à Rua l.o do Mar.
Co, n.° IB - Tcl. 31-2145.
CENTRO ,— Sala para escritório.
Av. Rio Branco n. 9, sala 247.
As 2.as, 4.as o ó.as-feiras. Pas-
so contrato. Aluguel barato.
CENTRO - Aluga-se sala de fren-
te, cem 22 m2., com possibilida-
dos de telefone. Ver e tratar na
Rua México, 90, sl. 609. — Tol
42099:.

CENTRO
AlUGO — Ponto ou vaga com
tel. 42-5571 á Rua 7 de Setem-
bro, 83 sala 311.
AlUGA-SE sala com sala de es-
pera de frenle. Av. Churchill -
Tel. 57-8528.
AV. MAL. FLORIANO, 199 -
Frente a Light com 120 m2 divi-
dido em 4 «Ias e 2 banheiros,
la. locação ou 1 grupo d» 60
m2 com 2 salas • 1 banheiro no
mosmo local. Tralar Sr. Milton
23-1136.

CENIRO - KAIC aluga na Av
Prós. Vargas, 482 a al. 324, c/
K'tch e banh. Chaves c/ porteiro¦- Tralar na Rua do Carmo, 27-A.
Icl¦ 32-1774. CRECI 233.
CENTRO - KAIC aluga p/ fi„.
comercieis o gr. 2 001 de frente,
na Av. Pres. Vargas n. 583, c/ 2
sls., banh. Chaves c/ porteiro,Tralar na Rua do Carmo, 27-A. -
Tel. 32-1774 - CRECI 233.

Av.
13 de Maio, 47, ap. 1 602. rr»n-
to. Tratar IGAB. T. Olôni n.°
72. 23-1915; J- CRECI 183.
LAPA — Aluga-se na Rua da La-
pa, 120, sala «íOó p/ escritório.
Chaves na sala .107. Trntar Av
Erasmo Braga, 255, 12.° andar'
Tels. 22-8027_ e_32;745^
NCr$ 90,00 - Alugam-se salas
comerciais em ólimo ponlo na Rua
Carlos de Carvalho n. 49. — Ver
2a.-feira.

DORMITÓRIO CHIPENDALE"- c| i'*-'."VEIS - Vendo-se sala e dor-
5 peças, maclro, e sala .Cimo, c| nulórlo. Rua Jcsé Higino, 352
7 pecos. Vendem-se 300 OOP. R. '19''-
Marquês do Horvol. 180. Bairro NEGOCIO ocasião
25 de Agosto. — Caxias.
DORMITÓRIO,'sola de Iantar Chi-
pendale, bureau fórmica, tudo

Ver'do 2
poltronas veludo ;clá C-!i, me-
flnna, mármore, 3 colchões mo-la,- cama, elc. Inf. Tel. 57-8015,

bom ostado, vendo iuntes ou ic-^OLTRCNA CAMA - Vendem-sõ
parados. Bem prero. Rua Miguel duas, cjuas» novas. NCRS 65 cõ
Lemos, J06,_ ap.__201 0;p=:. «da. Avenida Copacabana 314
DIVERSOS ...Av»i. i. ;r,an- 301moveu. Vendo

VENDE-SE - Esfielho Carro 3,40
y. 2,80 m. Ver e tratar a partir
de 2a.-feira i" Rva Sr,,-,tn A'e-
^•¦incir^a. *06 - Rio Comprido.
VENDEM-SE móveis usados, quar-
to de casal o ra.'.-. Trntar Vilela
Tavarc3, 176 — Meier.
VENDE-SE grande ccíá e surriier
ccm mala — Pua Vi?ronde de
Plraji, 419 ,-,p. 602._Tel._47-lMl
VENDE-SE mobília •! iantar |a

Armários
embutidos

Instalações comerciais, aca-
bamento e materiais de ln.
Preços módicos. Tel.: 42-3852
— Sr. /Manoel, claâ 9 às 10
horas, dou referências.

CAPAS - CORTINAS
Rdormo móveis estofados

cm ciuaiquer estilo. A domicí
lio. Alencio em qualquer bair-
ro. — Tel. 23-3652.

Armários
embutidos

Lustrador
Gabriel

Mudo côr de móveis, ence
rado ou lustrado. Escrilório,
piano etc. Tel.; 46-8698.

Lustrador de
móveis

Luslro, faço decapé e doura

VENDE-SE ijelcdeira Admirai. -
Prudente de Moraii, 1 479, ss-
gunda-feira.
VENDE-SÊ cefsdeira GÍ, íTriTT
dense, 9 

pés. 
TV 21 polegadas,

OE (;[po largo), ambos bom ea-
tado. Tel. 27-6393_.
VLNDE-SÊ geí.idoir.i Gelomatic
Ibeslnha nova. NCr$ 110.00.

jRua _Sá__Fer.-eiríi_234_apto. J.
VENDE-SE uma geladeira Cônsul,
9 pus e meio, I máq. costuro.

|Rua Domingos Ferreira, 219, ap.

iVENDE-SE por motivo d» viagem
igoldd.in Fiigidaiio 6,5 pis, .n-
jjaixetjda tem uso, livre . delem-
i podida qualquer ónui. — Var *

*".p-i a «. tretar com Sr. lnfavot» na Bu»
GELAD. — AR CONDIC |ín"9'»»hilro Brotero, 26, fundos,

ao lado do n. 136 — Lins Vas-
AR REFRIGERADO — Morei centeio»,

stlnshouse. Modelo MOBI LAIR.
Totalmente re:onaÍcior,:do pj £0-
ò0 ciclcs. Em perfeito funcíon.
mento. Bue £50 mll. Tratar tolj.
27-0.171 ou 52-9Í33. Ver na Pra.
co Almirante Beirc-t Vieira, ó, ap.
102, no Leblon.

dos diver:
a domicílio,
SILVA.

Conserto móve^
38-5683. — Sr.

PRESIDENTE VARGAS, esquina de
Conceição. Alugam-so 2 ralas pa
ra escritório, banheiro e kitch.
independentes. Rua Conceição n.
105, sala 2 0)3. Tratar sala n<
2 004. Tel. 43-7966, Sr. Jayme.
SALA para escritório — Alugo
na Rua Imperatriz Leopoldina, 8
Sola 1503. Chaves ecm portei-
ro Orlando — Aluguel 150 000
mais taxas. Tratar com Dr. AI-
berto das 8,30 às 9,30 — Tel
23-4974.

ALUGA-SE o andar ou sales ?c-
parados, p| comércio, tm sobra-
5!?_.n.í_1-_iíP'!_r_ Tel. 36-463A.
ALUGA-SE ótimo coniunlo d^
salas parn escritório ou coníul-
torio. Rua México, lll, sala
2004. Pióximo Av. Rio Branco.
Tratar 34-0278.
AVENIDA RIO BRANCO, 156 -
Avenida Cenlral, sala no 21.0an-
dar, 315 cruzeiros novos, mais cn-
cargos. Tel. 54-3747, com Osó-
rio.
ALUGA-SE barato, sala c| tal., e
•m escritório, parto do mesmo,
c| telef., alvará, etc, edifícios
mistos. Tratar: 13 de Maio, 47,
4.", «jr. 403. Tel. 22-8730 _
CRECI 256.
ALUGA-SE a sala 844 do Edif.
Santos Vahlis na Rua Senador
Dantas n. 117 - NCrS 200,00 e
encargos — Tratar no local, 2a.-
feira das 12 às 13h.

CENIRO - KAIC aluía p/ fihs
comerciais, na Av. 13 de Maio,
47, a sl. 2 613 c/ banli.. Ch,-,ve;
c/ porleiro. Tratar na Rua do Car-
mo n. 27-A - Tel. 32-1774. -
CRECI 2B3. _
CENTRO_ - KAIC-íru"çj7~n7~Rl^
São José n. 46, al, 401, írente,
sombra, óíimo, escritório. Telofo-
ne. Chsves pórl.-iria. Tralar Ru.i
do Carmo n. 27-A - Tel, 32-1774
- CRECI Í03.

SALA - Aluga-se Presidenta Var-
gas, 583, sala 503. Tratar no lo-
tal hoje, até 12 heras ou 2a.-
feira, Senador Dantas, 117 — Sa-
ta 213.

27-9090.

casal estilo inglês Sheraton, emílANCÈTTI — Vendo-se marinha carar>dá 0 quarto tle iacarandá
mojino Cr$ 350; qt. mô™ do;c,l! "53, llapoi. Inf. telefone'V,r h-i° Av- Rui Br.rbcsa, 60
cape ouro CrS 250; mesinhas, 4ó:7305._ '[ap, 301.
puff, elc, durante a semana -QUARTO do ült.lro. tora, poitronas, mesinha de chá etc' Ven-

S«!c'; 
Se!J'i":;a-'>i'a. Telefone;

36-3856- ou 27-4044.
PUF oriental legitimo couro"-rí

DORMITÓRIO - Vendo urgente,
em legítima caviúna, nóvo sem
uso, por apenas 225 mil. Rua
Catete, 46, ap. I, dc 2.a a ó.a
fum a qualquer hnra.

d. v VWWI u ld.
e, preto unico, 60 000 via

gem urgente. Tel.. 52-5856.
RELÓGIO anlitjo, vdo. lindos ím-
pcr.o "B- 

oltav. ci carrapetas.
Sm restauro. Domingos ou

VENDE-SE dormitório completo,
em chipendale, com ó peçtts, em
cór clara, em perfeito estado.
Sala c. ó peças em caviúna,
vísslmo, baratíssimo. Xavier da
Silveira^lO, ap. 703^_^
VEM DO bem scumier 00, mesa
fórmica cj gavetas 60. Rua Al
berto Campos, 232, ap. 3 — Ipa-
nema.

Nõo aceitamos sinal em mr;
deira de cedro, preços de fií
brica, grande facilidades dí
pagamento, desconto à vista,
atendemos neste tel. 30-5536,| Informação, tel. 52-2673
domingo até 11 Itoraa.

Móveis
Vendo avulsos. — Coisa boa,

AR REFRIGERADO - Carrier, 7,5
HP original, ótimo ,c;iado. Base
3 mil, aceito oferto. Lúcio —
49-9444.
ÃÍF REFRIGERADO-Filio, 1 HP„
sntlfloj porém funcionando bem,
vendo por 250 -_Tel._29-7673.
AR REFRIGERADO Hotpoint, ame-
ricano 3|4 HP, 220 v, com tram.
formador separado, Estj corn de-
feito botões controle. Vendo ..
NCrS 250^ Tel. 45-6060
ATENÇÃO -Geladeiras - Liqul-
damos urgente, 60 geladeirasconefando as marcas mais famo-
sjs desde 150 000. Muilo cjéio.
Pinturas novas. Rua da K 

"
oo, térreo.

lajao

AR CONDICIONADO"- V~er.áZ su.
cata com várias peças e alé com-
pressores' aprovei*áveÍB. Vende
por cciib.ir a oficina. Rua F;r-
naiideí Guimarães, 99-B — 2.c

ENCANTADO. Vende-se sal» jan.tar Chipendale, bem estado. R.
2 fevereiro, 1197, c. 13. Tel.tlíambá:
49-9S92.  '"'U^1!. — Copacab.,"'Í33^not5U'v'N'5^"s^ moveis de quarfo em
ENGENHO DE DENTRO - Ven- SALA D>= JÃNTÃP ¦¦ , Upau marfim. Ruo Dois de De^em-
dem-se baratlsslmos por motivo em b.m eftado no7 J„e"';ll!-5,,!;'"' « «£ =04.
de viagem; móveis de quarto ' 

VAGAS c| telefone: - Ainda te-
mos vagas ,p| médicos {p»nicolo-
gia e clínica aerni) e.n preçosmódicos ao encargo dn Dra. Ma-
ria José - Tal. 42-2202 - di 11
lis. as 13 hs. — nl damos defa-
lhes por tel. f| diriqir-se ao le-
cal._ALCINDO__GUAIMBARA, 15.
ZONA SUL

CENTRO - KAIC o"luna nn Rua
Senador Dantas n. 117 a si. ..
2 030, c' saleta, copa e banh.
Tratar na Rus do Carmo, 27-A.
Tel. 32-1774 - CRECI 283.
CENTRO - KAIC aluga"' na Av.
Gomes Freire n. 55, as salas 

'13,

17 e 29. Chaves c/ porteiro. Tra-
tar na Rua do Carmo, 27-A. Tel.
32-1774 - CRECI 283.

ALUGA-SE. Av. Copacabana 613
707, 2 solas, comercial. Cha-

Cl porloiro. Trntar telefonei
36-7748. __Aluguel 200,00.
ÀIUGÀ-SE unia- sa|a de. frente
pBr,-, escritório ou comércio. Sua
Peqfo Américo, 82.

Chipendale e quarto de' liaria 53.
Telcfcne;

do por p.-co doc ocasião. Prof. Gastão Ea,
teiro, em pau marfim, tudo em 57-7907*' 

Ccpacabana-

estauo ile novo na Rua Dr. Nle-èan ne i.ti-.-meier, 280. !í.ALA °c JANiAR em pau mal-nm, 6 peça.:, bufê-bar, mo-.i elas-
cadeiras, C.-S I7ü OCO.

ESPELHO Dc CRISTAL - 160x70,'ii'o . 4moldura dourad.i a ouro, toda Farllll, -. •
trabalhado. Custou 400. Vendo Si™íi a""??'le- ,0'|,r,í
nor 75 Tol- 56 1751 

esnayrvífJo. Av. N. S. de Co-

ESPELHO DE CRISTAL - ÍM^Õ Telefonar antes. -e-'^-*-
moldura dourada a num tAcU t»J7K7"7—rr~r. ——moldura dourada a ouro, tfida tra- srfa' r,li.it,» 

'..' 
i"*imbalhada. Custou 460. Vendo norf-i P " • *~u" "nl»»lmo -

75. Tel,: 364951. \52%U° ° V'a3°m l^000- 7
ESCRIVANINHA - Vendchvss
duas em ótimo estado para de-
iòçupar iLçiar. Av. N. S. Copa-

ESPELHQ dé 
"cristã! 

180x70,
moldura dourada n curo. Custou
450 - Vendo por 70 - Tel.i

r- 26-9864 MotlvALUGO saln 604 da Figueiredo
Wagaibáes, 219, esq. Ccpnciba- FAZEM-SE armários
na. Ver com porteiro e teleío- desmontáveis', lüadelr

SOFA-CAMA com estrado de lá-
minas át a;o e coitiiõo de n-.-.
.« embutidos. Eycslente esma decoin., preco Cr$ 250 000. Tel.

27-14o9._PÓ!ío 6.
SALA de jantar coloni

, pleto, bom est. mot. rr. ,; ¦ - ¦¦-.• ¦ ¦ v^«"' I urgente, baratlsslma, fZ R
embutidos[SlQueifa Ompos, 33 spt. 120

FAMÍLIA éstrotigelra vende vr-' dureira.
gente, 1 topete; persa 14m2 "Klr-ihOl-A-CAMA 

da casal em vulenuman". bom estado, NCR$2 000,00; ro, vendo novo u o p-r n"ttomodos e outtos utensiile; »» •** --I...J- -i"r — H . ¦ ?'¦
tudo europeu — Ver R. M. Vi-
veiros de Castro 12è-1201

VENDE-SE sola Iantar
svuíscs qualquer preço.
37-7524.

» movei»
Telefone:

Cortinas

japonesas
Diret. da fábrica pelos me-

nores preços da praça. Orç.
sem compromisso. Tel.t ....
29-6790.

Cortinas a
domicílio

Cortinas porá

Mobília antiga
Vende-sc de sala com 19 pe-

çaj áe jacarandá. Tel. 42-4978,

ATENÇAO - Geladeira! Brastemp- Nem» — Clímax - Elege -
Gelomatic - Hot Point, desde
CrS 200 000, NCrS 200,00 temo:
poucas unidades. Rua Buenos Ai-
rc:, 013, loja. Pe;a ao vendedor
sou brinde surpreso, nosso ofor-
ta em cada compra.
ATENÇAO - Compro oeladeira,or condicionado a máq. do lt-
v.r - Atendo a qualquer hor>.
Telefono 317-5774.

VENDO -2 poltronas nnul e bran-
cc. 80 000; um :-.fá Golli arul,
30 000. Ver a parlir das 12 ho- .
ras. Bardta Ribeiro, 200, ep. <-ortinas para portas e ja-

.1 237. i nelas em última novidade em
VEIIDO, motivei mudança, sofá-ca- t«eldos.
ma veludo, 150 mil, Grupo 250,.» Orçamento qrátis.arca |ac, 1Í0; quadros óleo de;.'

CONSULTÓRIO MEDICO - Edif.
C. C. Copacabana, ótima instala,

ao com tel. Alugo manhãs 2.",
4.a e 6.°. Tel. 57-1232.

AlUGA-SE con|. de 2 salas -
Edif. Municipal — Tel : .,
52-8462 - PERROTA.
ALUGAM-SE ou vendem-se as sa-
Ias 209/10 do edificio na Rua
Visconde de Onhauma; 134. Cha-
vm' na s/ 207. Tratar em A. Jar-
dim Imóveis, na Av. Pres. Var-
cas, 590, %l 303. Tel. 23-9437.
CRECI bS^
ALÜGÒ porte de sala no CentrõT
Tel, 31 -09£5J_

ALUGA-SE a advogado parte es-
critório mobiliada e c/ tel. Ed.
Marquês do Herval. Tel. 42-9552,
das 13 às 13h.
ALUGA-SE snla 713 da Rua Al-
cindo Guanabara n. 24. Tratar p/
lei. 22-3313, Dr. Lui:.
ALUGAM-SE salas cu grupo de
salas para pequena indústria, per-
to da Rodoviária Movo Rio. —
Tratar com Dr. Antônio. — Av.
Mol. Floriano n. ¦ 38, sl. 605.

CENIRO - Aluqo as saias 501
c 502 da Rua Anfilófio de Car-
valho, 25, mobiliadas e monta-
das pl consultório' médico. Alu-
guel 200 000 cada. Ver c| port.
e tratar c| Olimthn Ribeiro, na
Rua Júlio de Castilhos, 25, ap.
1202. Tols. 47-5885 e 47-1841.
CONSULTÓRIO Dentário - Alu-
ga-so na Av. Rid Branco, horário:
manhã ou tarde. Trotar telefonei
57-5121. .
CENTRO - Aluga-se na Rua
Araújo Porto Alegre, 70, conjun-
to de salas, 211, 12, 13, 14 p/
escritório ou consultório. Tratai
Av. Erasmo Braça, 255, 12.° an-
dar, tels. 22-8027 e 32-7450.
CENTRO - Escritório - Aluqa-
se o «p. 306, Rua Imperatriz
Leopoldina, 8, sala com cofre em-
butldo, banheiro e telefone. Alu-
quél: 180 mil c taxas. Choves
na portaria. Tratar tel. 28-0989,
com Hilda ou Avenida Marecha
Flcariano, 10 - l.o índor -
Alencar.

COPACABANA - Alu.ja.se boa
sala ci banh. e kltch. - Aluguel
250 mil e taxas — Vor c! por-
teiro Antônio —Av. Cop 1072
s| 807. Tratar c| CORRETORES AS-
SOCIADOS - Tels.; 32-6750
42-0425. CRECI 307.
COPACABANA - Aluga-se sala
921, à Rua Sanfa Clara, n.» 33.
Chaves no local. Tratar no Ban-
ço do Intercâmbio ílncicnal S/A.,- Rua Primeiro de Março n." 18

Tel. 31-2145.
CONJUNTOS COMERCIAIS. Alu-
gam-se. Sala ampla, w.c, kitch,
sala de espera. Edifício nòvo. Av
Copacabana, 1072 de _10_às 12h.
COPACABANA - AÍug"am«~Talã

duas cômodos e outros_ utensílios vo do noivado desfeito/só hoie'
Urgente, barato — 29-1914.
SOFÁ' somi-circ.,-2 camas solt.,
colchão molas novo, estante, bu-
reau - R. Gvo. Sampaio, 260
Íp:_?0?_r_kei™_^_57-473 4.
Só ESTA SEMANA - NiTí^r.
lagro. Mas i para liquidar me»,
mo. Precisamos da dopósito va-

 _ _ ,l0- Grand» chanca pl quem cho-
GUARDA-ROUPA de r;clteii-o, 3" 

•!" ,#mpo - grupos estefa-
vendo-se, 3 portas, estado nòvo, ", 

™ 
,ofi-"ma • 2 poltronas

preço módico. Rua Jardim Bctà- ¦ , x ,e0 mil- Sofá-cama su.
nico, 579, ap, 301. perluxo d. 220 x 98 mil, do 160

x 69 mil. Scfanet. *d. vulcaespu-
ma cj masas laterais, formando
cama, da 160 x 77 mil. Poltronas

GRUPO E5TOFADO - Sofá,' 2 poi-tronas_q^_ncvos. Tel. 47-8662]
GUARDA ROUPA, secretaria c| 5
Siavetas, cama c| colchão, mala
couro, por qualquer preço. Ver
hoie tarde. Rua Viscondessa Pi-
rasjinunga, 34, ap. 301.

cuietes, adornos — Copacabana,
583, ap. 702; das 10 is 18 hs.
VENDE-SE um grupo esíoísdo de
ors « 2 poltronas, em perteltc

estudo, na Av. Engenheiro Ri-

VENDE-SÊ uma penteadeira, ca-
mo com colchão para cq;ü!. —
60 000 - Tel._30-7Jí8.
Vü\'DE-Sí per motivo d* v!a-
gem, um cnniunto ds scfá e pol-
trenas PROBEL. um» cama de
metal c;>m duas mesinhas czn\\
tampo d* mirmexé, e vãrfoí ou
tra» utilidadet. Rua Voluntário)
d,-, Pítria 31, ap. 501 - Te!'6-1268.

Colocação grátis.
Serviço rápido.

Rua Dois de Dezembro, 87
Tel.: 23-1155

Persianas
reformas

_ 
Novas, consertos, em seral

Pintura porcelanizada em má-
quina alemã, orçamentos ,:orn
compromisso com o Sr. Ante'
r-2.L.Ie,-: 22-5959 . 57-8541.

R CONDICIONADO l"MLCO~
Novo - 27-7163.
AR condicionado Westlnghouse,
quase nòvo. otimo funcionamen-
to. Rua Senador Dantas, 19, ia!a
¦105. Tel. 22-57C0, 45D cru-
leiroa novoi.
AR CONDICIONADO Fede.-s, em
Citado de nòvo, ótimo funcio-
namento. Cr$ 300 000. Barata
Ribeiro, 185 ap. 691. Pr. Arco

Calafate
Super-Synteko

Persianas
reformas

VENDO — Mesa COflíoIe Impe:
com 4 cadeiras, arca j-acarandá,
dormitório iníaniíl e outros m
veis. Paula Freitas, *ó!509.
VENDO — Urgente — Quarto ca-

sa!o, fogão 4 bocas, armário
e um berço. Preço 340 tudo. Rua
Senador Munlz Freire, ló, caio 5.
V. Isabel.

Novas, consertos em geral,
pintura porcelanizada em mó
quina alemã, cordas", cadar.-os
carreteis etc. Orçamentos sem

Ra:pa-se p| cera, Vulcapiso.ícompromisso. Tels. 58-2315 c
gráll». Facilita-se pg. — 23-6226, com Artur ou Anlò-Or.

Tel.: 57-S583.

GRUPO estofado novo. Vendo
forrado em plástico. Tretar na
Rua Barão do Mesquita, 582, so-
brado.
GRUPO ESTOFADO, forrado,? &r:b'W* ??.}j *'? ^ « s r^o,x ,3 ed5è

ta Clara. 33. Aluquel sala CrS
150 000 o loxas; s loja Cr$ 300 000

taxas. Chaves com porteiro.
Tratar Imobiliária Zirlaob ltda.

Maio, 23, 2134 Tol. 42-7750.

VENDO — Sofá cama solt., xa-
drez "Gelíy". NCrí 80,00. R.
Só Ferreira, 228-1 028.
VENDE-SE urgente ] guarda-rou-
pa c| 5 portas marfim, pé pati-

, ,„  to, 1 cama casal do mesmo es-avu.sas do 60 x 29 mll. Colchões tilo, 1 colchão Eoéda. Preço:
¦•.m"'" para casal, da 120 x 68 200 COCl. Rua Sla. Luzia, 776,mil cl lado p inverno e varão,Mo. 901.
10 anos garantia. Cama casal VÊNÕFÇp mcbíl

Rus Grajaú. „"..» colchão de milai a í0.r:-, j,,,, ,-,.• ,.,,
LIQUIDAÇÃO - Sob melhor ofer: ?"• 

Jono 
Í* ,i°1"'í cl 3 P«5»a ?!!,:»""'!'"-,12vta, estofados, 3alns ucadas, mar-!?* con"c, *_ do lado t 55 mil —jVfcNPO tapeie chinês otimo es-

M.jtado e um armário estile Paler-

CENTRO - Rua Imperatriz Leo
poldina. 8! 1507 - Aluga-se sal;
pi escritório c! telefone. Chaves
na portaria. Traíar Imóveis San-
Ia Rita — Av. Rio Branco, 131

15." - Tel. 42-4546.

Pessoas
desaparecidas

Alfir.doo. ÍI.A 1 o ,"j"7 -í.1 li1".1' ,U"IC° etc. V7a cy MAvels *™« «mnem o mormoro ¦ «s. raao e um armário estile P,
234996 1 239877 ÍTSmSF' Ru" Aristides LSbo, 198 _»">•' ,- 'raj. On-e, 445, em mo, perfeito-, Pono, 57-2859.
I8?h.rás? ' 

"i-1-0^-^--. frente à Cia. TelefShíck.  VÉNDE-SE me» ferro, ,tá
troca-se lSA1-A ^ iantar iacarandá, grupo

Doure-|e:fc,t5CI0' armário 4 portai,

18 horas.
ESCÍmORÍÒ _ losntn-j _ TodíLu"!-^""' ,«>"«">*¦?.

^!hV.re|„ílfô,Vh?n,À5l/ ? fflSSl.^.S.r-.-Sffil."^ 
«iPelj?o veniziaíoT-rVlacHo

365:-sni:e2oSa- ChaveiSCSr. En!^ ^iJa" 
^ S^'" ™" ''''' awi C 

fa=i'ld3C'e!- TcL
portaria/ prédic. *— - -—lí '-_-- >.

MÓVEIS d» snla coniugado, c.lSALA MARFIM pé palito, bufet,
mesa ccniole, chipandale claro'1 meaa cons-. ó cadeiras. NO$
muito bonito, e máquina de cos-' '.'WO- Rua Marechal Aguiar, 23,
tura Vit-jortüi, cemo ncv«, Vijin-tf!.',., -"¦""' ^*° Cristóvão,
do barato, de .particular p. par-

ZONA RURAL
C. GRANDE - SANTA
CRUZ - SEPETIBA

O Serviço de Utilidade Pública da RADIO JOR-
. NAL DO BRASIL relaciona, abaixo, o nome das

pessoas desaparecidas e que, até o momento, não
íoram encontradas por seus parentes. Quem sou-
bsr do paradeiro destas pessoas deve ligar para
22-1519.

ANIBAL DA CONCEIÇÃO, 14 anos, branco,
cabelos e olhos castanhos, desapareceu de sua re-
sidência, à Rua Natclis, 536, Jacarepaguá, dia 23
de fevereiro íiltimo. Vestia short, preto. Inf. para90-1363 CETEL. ALMIRA DE ALMEIDA SANTOS,
50 anos, mulata, desde o dia 18 de fevereiro saiude sua casa, na Rua Siqueira Campos, 164, ap.303, e não deu mais notícias. Informações para ..36-3194. ALVINA BRAGANÇA, moradora em Cam-¦ po Grande. Informações para sua filha, RosárioFonseca, na Rua Bolivar, 162, ap. 401, Copacaba-na. ANTÔNIA DANTAS, residente, na Rua Sena
Madureira, 166. Informações para Antônio Seve-r.no Pereira, telefone Í3-02Õ-2. ALZIRA CASTILHOda cc:;cs:ição e catarina nazareth coa-TINHO DA CONCEIÇÃO, desapareceram dia 15de sua residência. Informações nara a Rua DHelena. 374. ANTÔNIO MARQUES, português,.57 anos, sofrendo de doença nervosa, desapareceude suacasa em Vila Valqueire. Vestia calça azulc blusao caqui. Informações para 90-0051 CE-TEL. BERNARDINO MOREIRA DE LIMA veiode Minas Gerais e estaria em Copacabana. SuafamLia procura localizá-lo.' Informações para aRua Igramirim n. 83 — Vicente de Carvalho —
DOMINGOS SÉRGIO .DA CUNHA ALONSO 18

, anos, branco, cabelos e olhos castanhos, desapáre-ceu da Rua Fialha, 3, ap. 202. na Glória. Infor-mações para o telefone 52-50&6 — BIVINOFRANCISCO NASCIMENTO, trinta e seis anos,
preto, cabelos pretos e olhos'castanhos escurosresidente na Vila Guimarães. Telefone para45-1912 ou 22-5530. BRENDA MARIA DUARTERIZZO, 15 anos, branca, cabelos louros e olhosazuis e tem uma cicatriz numa das mãos. Saiua procura do pai que reside em Magé. Brenda saiude Taubaté e foi vista em Cruzeiro, rumo a Bar-ra Mansa. Informações para o telefone 52-8434CLOTILDE ALVES RIBEIRO, 11 anos, mulata, está,desaparecida de sua residência, à Rua Dois daDezembro, 77, ap. 501. Inf. para o tel. 25-6681.

DALVANIRA MOTA MBNDES, 14 anos brancacabelos castanhos, claros e lisos, moradora na'Rua Leopoldo Miguez. em Copacabana. Informa-
soes para o telefone 57-2663.

ALUGAM-SE 3 casas - Pedra Gua-
rstiba, 2 cit:., sl., dep. compl.
R. Barros de Alarcão, 935, caia
2 - Inf. Nelson 23-9628.
ALUGA-SE uma vaga mobiliada
2 quartci, sala, cozinha, em Se-
petiba. Rua Iara, 53. Tratar na
Av. Rio—Petrópolis, 1741 l.o
endar, sala 108, D. Caxias.'
CAMPO 6R4NDE ¦-¦ 

Alúga-se i
Rua Ferreira Bornes, n.° 26, casa
4, apartamento 101 c/ quari-3, e
sala lep.iredos, cozinha e banhei-
ro. Chsves com D. Dedê no ap.
ao lado. Tralar 22-6300 - Av. 13
rio Maio, 23/ sala 1 822 - Preço
150 000 e taxas.

I ticular. Tratar na Ru; Almeida
Nogueira, n. 7, Piedr.de.
MUDANÇA - 'Urgente 

- Quartosa.o rústico, 120 mil, um Chipen
dala, outro de solteiro, marfim
estante, bi"rço, colchão etc, na
Av. Suburbana, 9 521 — Cas
cadura»

Colchoaria

Lisboeta
Fábrica de colchão de mo-

las, crinaj e sofú-cama. Se o
seu colchão do molas lhe pre-
judica a saúde, troque-o por
um colchão críopédico, ou de
crina ou mesmo de moles, su
perduro. Qualquer estado que
esteia o seu colchão nós o re-
formamos. Orçamentos à do-
micílio sem compromisso. Rua
Frei Caneca, 279 — Telefonei
32-0679.

cristal 0,190x0,70. Telefonar
36-3745.
VENDO sofí, ferro nòvo; 3 mesi-
nhas, 1 mesa TV, 1 armário de
diiccs, 5 cadeiras; Tudo chípan-
dele - 57-8777.

Persianas
Venezianas

Pintam-se, trocam-se cordas
e cadarços. Reformas em ge-
ral. Rapider e garantia. Telefo-
ne: 23-2695, Sr. Brandão.

CONCERTOS da geladeiras, ar con-
dicicnados. Técnico conserta corn
garantia. Tel. 49-4387^ Edu.rdo.
GELADEIRA americana, 10 

~pè^

prateleiras na porl,-,, grande con-
gelador, vendo urgente por ....
NCr$ 160. Rut Gustevo Sampaio
n. 676, ap. 911 -_ lome_. _
GELADEIRA, nova, poria aprovai-
tavel, interior em còr, Cr$ 180
mil. Rus Viveiros de Cíitro, 71,
ap - 703 — tido — Copacabana,
GELADEIRA G.E. 7 

'». "conf.

iup. de luxo moderna. Est
nova. 175. R. Júlid do Carmo]
63, c|_50.
GELADEIRA G". É".' americana ou
Westinghouse, 185 000, ótimo
funcionamento. Motivo de viooem
na Av. Copacabana, 861, apar-
tamento 1 208.
GELADEIRA G. E. l^H
retilinoa, vendo por NCrS 450

int.

Ar condicionado

x tartaruga
Há tartarugas que vivem 2CO

anos. Não conseguimos, ainda, ia-
zer um condicionõdor com ca:co
de tartaruga... Fizêmo-Io, no cn-
tanto, de ACO INOXIDÁVEL, rJ0.
rantindo o .*eu gabinete por 10
(der) anos. Acreditamos que já e
o bastante para um condieionador
FRI-AfR, o único que realmente
aguaníc nisresia. Assistência lez-
nica direta do própria fobeierr.
Existimos dezds 19ÓO. Daqui h
194 anos diremos mais: o FRI-AIR
ou a tartaruga! Se ainda o Sr.
tem alguma dúvida telefonei
22-1778, 42-Ó0B5 ou 30-3024 poií
entendemos pcuco de tartaruga a
muito de ar condicionado. (P

Geladeiras
e armários

Pinturas, a pistola a domicí-
V.s, Cr$ 35. Troca-se borracha
15 rnil, consertei em geral —

Oficina. Rua Pedro de Carve-
lho, 727-B - Tel. -19-8539. —

Sr. Jorge.

Geladeiras

pintura 35 000
Pinía-sc o phtoía a domicí-

lío, com tratamento naval corv
tra a ferrugem. Troca-se borra*
cha, 15 mil — Atende-sa em
qualquer bairro. Telj.t 45-08241
ou 48-4864 — Sr. Alberto.

Geladeiras
ficam novas

Pintamos o domicílio. Cr»
35 mil. Oficina elpecialiiada,
com 25 anos de prática. NSo
ficando perfeita não precisa
pagar. Serviço garantido, ho-
nesto n durável. Cuidado com
imitação, Sr. Luiz. 32-5013.

Geladeiras

custa NCri 970, na Rua Xavier di
Silveira, 40, ap. 401 - Telefo-
ne 30-3652.

Domésticas e comerciais, co-
ocamos gás, ralé, automático

TÒ,i!,roc8 ''e motor e pintura; ser-
viço, 100% garantido. — Sr.
Aloide. Fonoi 43-2551.

CHIADEIRA GS - Vendo I su-
perluxo, 1967, med. Kotpoim,
12 pés, c| garantia 5 anos, ten-
do 1 mês do use — Ocasião.
R. Japeri, 95-B - Rio Comprido.

Super-Synteko
LEGÍTIMO

Com garantia, Pça. Floriano,
19, sala 66. Telefone 52-0316

a 30-7051. (Também aos do-
mingos no 2.° telefone). Fa-
cilitamos pagamento.

GELADEIRA Gibjon 12 pés. Amer.
mod. 1965, superluxo c| congela-
dor grande elc. Vendo 320 mil.
Pontes Correia, 114, fds. — An-
darei.
GELADEIRA Frigidaire - 9 pésVendo p. ninlhor oferla. Rua
Marquês de Abrantes, 138, ap.

GELTdeIRA moderna, 15 p. ba-
se 450 mil e TV 23 p. com to-
cadisco, ambas americanas. Phil-
co. Tel. 29-7159.

VENDO — Mesa console eláslf-
ca, 6 cadeiras, máquina de co-

(„;.,.,,,- ,, , --_¦ —'er. Artur Bernardes, 49, ap
CiS 20 000, precisando de forra- i7E"iTKK~S ',T-
Sãe. Trat.r n, Ru. G.n.ral És- S?,0 

2 «lcl'^?i de molas de
pirilo Sanfo Cardoso, 350, c!10.
SOFA' ci 2,30, almofadas soltas
em plástic? branco, p;ríeÜo ei-
rado — Rua dos Araújos 1 so-
brado, 2a.-feira — Walter.
SALA mcderna, marfim cj mesa
console, bufê, cadeira novinha.
vendo barato — R. Pontes Cor-
reia, 114. fds. Andarai.

1000 e taxas.
SEPETIBA — Aluga-se uma casa
nova com igua e lui, com ou
sem móveis. Rua 1.0 de Julho,
111, bem iunto à Rua da Fio-
resta. Tratar Rua Gita, 235 - Ben-
to Ribeiro. ;

DIVERSOS

MOBÍLIA de quarlo, 10 peças,toda espelhada, colchão de mola-
novo, còr escura, lindo modelo, .-
cl penteadeira do 3 espelhos, ca.|<f«x'ra»iA i,
deira) em veludo vermelho, ven- Í.T.j v o- í-no° 

"U b°T
de-se Cr$ 800 000, facilita-., o\TaV,1" 50?" ^f" S""^transperte. Av. N. S. de Copa-\-°' ,YVap' 

202' 2-*-"<™ das 14
cabana 1058 _ 602. Serve para 1 --3-1 B_!1HÍ5Í^

ÍÍLLv£ÍL_56J^4._Te]efcnar_anlesJsoi:A' 2 poltronas luxuosas em
MESA ccnsole 4 cadeiras \liip7nTj 

volud°- almofadas saltas em vul-
dale, lindos tudo 100 000 viageml"fpVma' J'™*0 "«sião. Barata
urgente. Tel: 52-5856.

solteiro, em perfeito estado. Rua
P.u-la Freitas, 45, ap. 1 

"003, 
G>

pacabana.

ARARUAMA Alugo casa mob.
15 Março a 15 *bril. Cr$ 250 000
- Tel. 36.J804.__
CABÃNAS PARK . Alugo mês de
março, casa acomodações 5 pes-
scas, prai. 

"

cruzeiros, Tel. 
'27-7271.

SÃO LOURENÇO - Alugo :casa
rnob. c/ nelad., eslac. auto para
temporadas ou ano inteire, três
qís., 2 sls. F. 57-5191.

MESA de fórmica c cadeiras,
custa 240, vende-se uro-.-nte so-
mente por 70. Tels.: 3>-2071 e
31-0820. Também outros moveis.
MÓVEL, ESTANTE - Vende-se es-
tado de nòvo - Prcçoi 100 mil.
Tél. 45-8832.
MÓVEL de criínç» marca Gor.ti,
laqucado, seminovo, 2 colchões
casa! • solteiro, Probel, luxo.
Vendo . urgante. Mudança, b.m
baralo. Av. Rui Barbosa, 300 ap.
1004.

Ribeiro, 59ó;802 - 36-0535,
SALA DE JANTAR - Vend^síT
Ver na Rua Domingos Ferreira,
31, ap. 802.

Armários
embutidos

Mantendo tradição 25 anos,
fabricamos com fino acaba-
mento modeiras lei. Facilida-
des de pagamentos. Orçamen-
tos, desenhos hora marcada.
Alfândega, 111-A, gupo 203.
Tel. 23-6359.

|Eip|Í|íp

Syiítèlcc)
!:*¦.." 

Jl,E(ífTIMp)- 
-> >

£.GertifÍi^,.'de 
jè'à>à'fifji

*srviÇos de K1 .<•.-¦ Çlayé t-
',V;Pa?a>n;cnto'_ 

Fítllitaa^^ 
t

', T|t 48-604>
¦^tend^se. 

ios dpJning^ ,

Synteko
A partir de 2 000 m2

pintura em geral. Tel.: ,.,
42-5924.

Super-Synteko
LEGÍTIMO

Dedctização, contra pulgas,
traças, cupins e baratas. Ras-
pagem c calafetação de assoa-
lhos. Tel. 22-6860 — 26-2040
— Orçamento grátis. Largo da
Carioca, 5 — 107 — 108.

GELADEIRAS F"rigidaire 7,5
pes, porta aproveitável motor na
garantia 195 000, Brastemp lm-
perador 10 pés, na garantie 300
mil, urgente para desocupar lu-
gar. Rua Paraná 1037. ap. 101- Agua Santa^ Pjedade.
GELÀDEFRÃS 8 pés, motor
garantia 100c/ó, poria aproveitável
vende-se urgente por motivo dã
vissem, 180 OCO. Ruo Paraná,
1037, ap| 101. Agua Santa -
Piogade,
GELADEIRA-77.5 ¦pitTTÃÕtXO--
00% e uma de 8 pés, 195 000

urgento - Rue Ms«do Braga 59
AboÜçõc.

Geladeiras
Pintam-se, trocam-se borra-

cha, armário, cozinha, máq.
lavar. Orçamento s| compro-
misso.1 Fone 49-9807.

GELADEIRA GE 10 pés e melo -
100^0, pint. nova, Dorta aprovei-
tvel vende-ie urgente, 250 000 —
Rua Macedo Braga 59. Aboliçin.
GELADEIRA Frigidaire 9", nova,
sem uso, retillnea, garantia in-
regro!. Av. Copacabana, 209,
ap. 807.
GELADEIRA Climax. - Vende-se
hoje, da 8 is 12. Edifício Sio-
per,_ap. 802, Praça Saem Pena.

ÚLTIMA OPORTUNIDADE - Von-
de-se dormitório "Kastruo". De
particular para -particular. P.ua
Engenheiro Ernâni Cotrin, 144,
ap. 101. De 8 às 14 hs.
VÊNDE-SE mobilia de sala e quar-to de jacarandá de alto estilo.
Rua_á?i__^r^i?sí_ZL- ao. 101.
VENDO URGENTE -Dormitório,
casal, bom estado: 160 OCO, bêrçc

Rerluxó. n-.cdelo 67, todo aspirnlisp. 204.

LIQUJDACÂO
DE

SÃO LOURENÇO - Reserve ago-
seus Bp$'è para março e abril

— r!oís liotélü próximos da -fonte,
c-ndução própria aos sábados,
nrluído. Representante: 58-9437.

Dia e noite alé 22h.

Loja Copacabana
Ótimo ponto4 Passa-se con-

trato aluguel 200 000 cj tele-
fone metragem 64 m2 com es-
toque ou sem estoque. Rou*
pas. Entrada 15 milhões, o res-
lo a combinar. Cartas para
portaria dêste Jornal sob o
n. 240553.

com espuma de Látex, custa 220
mil por apenas 120 mil. Sem
uso, uni sofanete de Vulcaespu-
ma ccm bandeijas laterais que se ,, , ...
transforma em cama. Custa 190 â5í£í™!Í?'70J_.tL.™mengo.
mil por 9GO0O, 1 jogo de me-!VENDO uma mesa fórmica 75T20
ias estilo Luis XV com tampo de,CC![> 6 cadeiras, por NCr$ 100
mármore, 1 de centro, 2 de ladoIRua Jalúarana, 46, R. Miranda.
por 9j 000 as três pecas. novo«! 

"

TeJ. 37-1050. I VENDEM-SE, com aoenas um ano
Ve"nd7TT7SSrs"7S^ld? u10' ume "]? de -ian,or «"

MUDANÇA DE RAMO
Bar.it., S^;'o 

'n."653-Jpo|fronas 
avu,sasdeCr$ ] gQ QQQ po|. C|.$ 5Q QQQ

MALAS
canos, tel. 45-2527.

Passa-se
O contrato da loia da Rua

Ouvidor 130-A. Tratar no lo-
cal ou pelo telefone 42-1861.

MÓVEIS Chipend., dormitório de
casal, 6 peças; sala jantar, 9 pe-
ças; bureau fórmica, estado ds
novo, preço ocasião. Rua Miguel
lemos, 106, ap. 201. Copaca
bana.
MOBÍLIA* quarto casal, Chipen
dale. Tel. 48-3355.
MOVEIS quarto marfim, 5 per-
tas sobrado - Vendem-se. Rua
Magalhães Couto, 297 — Meier.
MOVEIS - Vendo pela melhor
oferta — Sala: sofá e 2 poltro-
nas forradas c| espuma, 1 ber-
gere, 1 puff; Jantar: 6 cadeiras,
I armário cí bar, 3 gavetas e 2
portas, 1 mesa console e 1 me

vende-se i sumier casai, i melSiArcns Jacarandá de Cr$ 260 000 por Cr$ 150 000
caiei'' LSir,R. •»$SS 

de" Sofás-cama Vulca de Cr$ 300 000 por Cr$ 100 000
Grupo estofado, mesas redondas jacarandá,

cadeiras mineiras, medalhão, colonial, vitrine, so-
fanefes, cama marquesas, Luís XVI, Colonial Es-
panhol, Abat-jours.

SOFÁ-CAMA 200 LTDA.
200-E - Rua Barata Ribeiro n. 200-E

Aberto até às 22 horas
Telefone: 36-5141

pleta, em caviúna de 1.8, um
bslcüo, seis cadeiras, mesa redon-
da com duas faces, uma utilitá-
ria e outra para jogo. Niterói.
Tel.i 5821.
VENDE-SE mesa de centro, tam-
po de vidro, mesa fórmica con-
sole, coniunto de sofi e 2 poi-
tronas Probel-Presldência, à Rua
Paissandu, 35/601. Tel. 45-7026.

Trabalhos
em madeira

Armários, divisões, lambría,
fech. varandas etc. Consulte.
Seja qual fôr o seu problema.
Av. N. S. Copa, 782, 13.» and.
(Venha estudar conosco, n\ar-
cando hora pclo tel. 56-0331).

GELADEIRA Fria- - Am.ri.ans,
do 11 pés. Vendo. Rua Gustavo
Sampaio, 194 ap. 1206 — Tel.
57-3870.
GELADEIRA GELOMATIC super,
7Va pés, seminova, porta útil —
Vendo-urgente 105 000. Tua Tay-
Ior 31, ap. 624. Gloria

Geladeiras
Ar condicionado
Consertos e manutenções

— Qualquer marca, no local.
Telefone 42-0954. — .Técnico
Sousa. — Visita grátis.

Geladeiras
Pintamos, 35 mil, tinto porce-

lana, troca-se borrachas, 15 mil.
Especialista tm fechos. Conser-
tos e novos, mecânica em gt-
ral, relê automáticos, gás, do-
mésticat, comerciais e ar refri-
gerados. Consertos e montagens
— Orçamentos grátis. — Tel.
52-3238, Sr. Rodrigues.

GELADEIRA Brastemp Conquista-
dor, otimo «stado, prateleiras na
porta, maravilhoso funcionamento.
Vendo NCr$ 220,00. Rua Xavier
da Silveira 40 ap. 401. Telefone
36-3652.
GELADEIRA Frigidaire 7 1|2 pés,retilínes, nova, na garantia. Ven-
do urgente. 270 mil. R.'Hilário
de Gouveia, 30,'303 — Copaca-
bana.
GELADEIRA Goldsport retillnea
nova com garantia fábrica. —
270 000. Rua Siqueira Campos,
210, ep. 603.

VENDE-SE grupo estofado. Rua
Marquei de Abrantes, 119, .ap.
608.
VENDEM-SE moveis usados pela
melher oferta, hoie, Marquês de
Abrantes 77, ep. 44. Tel. 25-9786
VENDO colchSo de molas casal
Drago, seminovo, motivo viagem.

sa 
'redonda, 

tudo' M.Yandí, 
S| 

57"24f

Quartos: Cdma casal c colchão YE™?™-SE, feparad. ,,._.,, ,. _,.,, „,_ «meníe mobi-
anatômico, cômoda c| 3 gavetôes!1'8. Chipandele de casal, de sol-

200 m2
Loja - Centro

Aluga-se uma na Av. N. S.
Fátima 6-í-B c| jirau e sjloia
para depósito e escritório. —
Tratar no 42-A, Sr. Nilo.

e 2 gavetas peq., 2 mesinhas ca
beceira, 1 espelho, 2 camas sol
teiro c] colchão espuma e 1 nr
mário cj 3 portas e 3 gavetões,
Ver e tratar na Praja Almirante
B-lfort Vieira, 6 ap. 102 - Le-
blon, perto do Jardim de Alá
(Tel. 27-0471).

tíiro e d-» s-la de iantar. Ru
Torres Sobrinho, 9, fundos
Meier, de 9 ás 12 h.

FOGÕES - AQUECED.

GELADEIRA G. E. - 10,5 pis,
pavetas p| carne, legumes, conoc-
lador inteiriço, cí nova. Ocasião:
230_rnil, na Av. Suburbana S 796.
CUADfIRA Coldspot, eslado de
nova, 7V-1 fis, NCrS 220.00. Ba-
ml. Ribairo, 200, ap. 53). 1 '
46-9035.

Técnico de

geladeiras
Consertos a domicílio em

qualquer marco com garantia.
Visitas grálij. Tcl. 34-7473, Sr.
Santos.

RÁD. - FONÓG. - TVs
ALTO FALANTE University, 25
watts, modelo_ UXC 123. Exce.
lenie cx. acústica. Toca-disco»
Garard R. C. 88 c| Amplificador
Hi-Fi. Vendo p| melhor oferta.
Tel. 48-1105.
AMPLIFICADORES - Vendem-iai
True Raverber, Phelpa Reverber,
Delta (30 W), Ipame. Rua Pe-
reira de Almeida, 29 — Prac»
Bandeira - Tel.: 34-5895.
ALTA FIDELIDADE mod. 67 Stan.
dard Eietric, sem uio, 8 alto-
falantes, nova, 3tereo, custou ,*
1 380. Vendo 350 mil. Tel.i ..
26-9864. _____

AMPLIFICADOR Scott, ítimo ei"
tado de funcionamento, 100 watt*

(_ de goída, ótimo para residência,
. clube ou boite. CrS 300 mil..

Rua_ Fernandes Guimarães, 99-B.
GELADEIRA Frigidaire, 8,5 pis, ?-i'e'"-

í?fir'í'r\~í~r'Kr ü~~j r ólimo «lado, <)'elando bem. Von.j * VISTA compro 1 TV, 1 gela-rOGAO A GAZ -_ Vende-se «lido urs.nl. 200 mil. Riu. Edmun- ¦¦•»» moderna, 1 stereo. Pe,.buião por 20 000. Tratar Avenl-do lin"t, 38, ap. 503Ia Automóvel Clube 30o8, ap.lcímpo., Copacsba,
GELADEIRA ¦Philco

301 Irajá.
FOGÃO BRASIL — Luxo, usado,
çás da n/a, ótimo estado, por
NCrí 100,00. Av. N. S. Copa
cabana, 1 039, ap. 401.
FOGÃO Cosmopolíra, vende-Se
em perfeito eslado, 4 bocas, pre-
Ço módico. Rua Jardim Botáni-
co, 579, ap. 301
FOGaO — Brastemp, Imperador,
sem uso, gás rua, 6 bocas - Rua
Alzira Valdetaro, 180 - D. Ka-
lio - 49-2151.

Modernfold

VENDO fogão Cosmopolita, 4
bocas, perfeito funcionamento.
NCrS 40. 37-8585.

Vende-se
(Cortina plástica tipo sanfona, ccm

nalba, 507. Todos os
MOVEIS - Vendo urgento to-
doj moveis do meu ap. motivo
de viagem, a, particular. PraiaI VENDO um berço, a partir de
do Russel 344, ep. 508 - Bloco segunda-feira. R, Campoi da Pai
A, perlo Outeiro do Gloria. 1)8, ap. 102.

«ciiuwc uma escrivanmna de' r i_ ,
fórmica, côr creme, para deso-lTeCnadUra). ,., „cupar lugar, qualquer preço e _ -. __ •"•: 28-25SS
uma máquina portátil Leonaml Lom 2,50tTI de altura X 7,00 m de Gasistas Carlos e CastronmT' -C °P,d™ 

ISÍfonl p3e°!comprimento, em perfeito estado. fc ]* GT limLP/^a, 
da

Santos. , , ^ _ , |wa. co oaj, limpa, regula

VENDO fogão, 2 butiiões, col-
chão molas, moveis. Rua R«n»toi=i,-.„.
Meira lima, 405, Tanque - Ja-!eELADEIRA Frigidaire de 9 pis!—/ Iseminova, "»*«i»- «*i- ...—*-

America.
Vendo príciiando conserto. • CrS
120 000. Tel. 27-7271.

Próx. Síq.J ''°Íe * melhor pr«;o
do a qualqutr hora —
37-Í317.

Tel.t

GELADEIRA Cônsul pequena es-
lado de nova 150 000. Figueiredo
MagaTnãea 934 ap. 802.
GELADEIRAS - Atenção - Serão
liquidadas urgente 60 geladeiras
As melhores. Ru» da Relação, 55
térreo.
GELADEIRA FRIGIDAIRE FUTURA
MA, 8 p., gabinete em cores,
superluxo retilmea mod. 66. De
980 p| 280. Tel. 26-9864.
GELADEIRA Kelvinator, encera-
deira Electrolux no estado, Alm.
Guilhen, 55-102, Leblon, 27-7571.

ATENÇÃO — última novidade em
mlcro-ridio:, vitrolinhas c. pilhas,
vários modelos .. partir de 35
mil. Av. Copacabana, 610, fofa J-
ATENÇÃO TV Philco, 23 pol,,
mod. óó — Tela Ray-ban, custou
870 - V. urgente p. 240. Tel.i
36-4951.
ATENÇAO - TV Philco 23 pol.
mod. 66 — Teln ray-ban. Custou
870. V. urgente p| 240. - Tel.
56-1721.

Gás?
Gaste pouco

AMPLIFICADOR Stereo, 70 Wati
safda, mais 2 caixa* srereo colu-
na. e um toca-d's;o. 29-7972.
BLAUPUNKT - Derby 660 - Por-
títll, novo. AFC - AM -' OM -
FM. Som Hi-Fi. 57-0635.muito gelo, uraente,

85 mil. Rua Sâo Luis GonzaaaJCO^-PIO 1 TV, uma geladeira,
02S-A. SSo Cristóvão. Stereo • »r cond. — Telefon*:\_

GELADEIRA Frigidãi7êr~9 pés, e3.
lado Je nova, moderna, com ns-
rsntia, por 245 mll. Rua Beia
113-5. São Críjtovlo.
GEIADEIRA 7 pés estrangeira,
nsoderna c! prateleiras na porta.
Perfeita, 160 mil. R. Araúio
Loúião, 108, casa 11 Enp. Nòvo.

37-5774.

\/„_ „, n , -T | Oi An o r, ""' 
','"''--' ""-"" - GítÃDÜRÃS - Vale a pena'ver

Ver na KUã / de cetembrO, 4o' -ò.°l conserta, seu fogão ou eque-imeimo sem compromisso a maior

andar, com Sr. Martins. cedor garantindo economia _!!jsui,dasãe de todos os tempos.
lAton^»o-n. ...1». u Di-sdo 150000. Pinturas novas.lAtendemos todos oi bairros.'Rua da Relação, 55, térreo.

CAIXA acústica com toca-discos
e amplificídor. Só domingo. Rua
20 de Abril, 8 ap. .?02."CONSERTA.V.OS 

- Qualquer .lioo
e marc.i de gravadores e proiefo-
rei mudo cl« sonoro. Cnsa Oxfo;d
— Rua da Quitanda, 65-A.
ELETROLA STEREO. lindo m6vet,
nove, vendo baratíssimo 230 COO.
Um gravador de som 130 OCO. Si-
queira Campos, 33, ap. 601. Co*
pecabnni.

%

CfI

¦tm-'
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© DIVERSOS © UTILIDADES DOMÉSTICAS
EQUIPAMENTO ELETRÔNICO -
Transmissores Viking . Valiant H!
m-ic. Receptores Naticnal MC
183-D, Hammarlund HQ 100,
Simpson 260, Gravador e.tereofu-
nico Telefunken M-203. Rua Sc-
nador Vergueiro 167, apl 1 201.
Flamengo.
GRAVADOR Grundik TK 1 pilha-
elétrico. Vendo 200 mil. Tel.
36-4335.
GRAVADOR GRUNDIG - Modi
Io estéreo, TK 47, sem uso. —
Cr$ 800 000. Tel. 36-4897.
GRAVADOR Play-BoyT pilha o
tomada — Sem uso. Vendo pula
melhor oferta. Ver a partir de
setjunda"feira, R. Sen. Dantas; n.
117, t. 430. Sr. José.
GRAVADOR rio pilhas, som per-
íeito, portátil, nôvo, na emba-
loaem, vendo urg. .10 míl. Rua
Almeida Bastos, 303, Encantado,
esq. de Guilhermina.
GENERAL ELECTRIC TV, portátil
17", ótimo func. 5 canais, .70
mil. Av. Copacabana, 610-J.
GRAVADOR CrõwncordcT-Mace-
tendi ssimo. Detalhcs_46-671ó.
GRAVADOR - Fuiyia Corder -
Vendo cautela Caixa (Cr$ 120 000)
por Cr$ 100 000 - Não faço di-
ferença — Tcl.: 43-8270 - Luis
Carlos de Souza — Das 15 às 18
horas.
GRAVADORES E FITAS - lemos
grande sortimento do gravadores
desdo CrS 135 000, pagamento
cm 3 vezes sem aumento ol
maiores -facilidades. Fitas do gra*
var de todos os tamanhos e mar-
cas desde Cr$ 2 500. Recebemos
fitas gravadas com músicas clás-
sÍca.s e populares. Venci-emos car-
rateis vazios do todes os tam..-
nhos - CASA OX.ORD - Rua
da Quitanda, 65-A.
GRAVADOR SONY TC 357, 4 pis
tas, 3 v-, excelente Hi-Fi. Aceito
troca. Tel.: 49-9805.
GRAVADOR Ampex, duas caixas
com Bozak. Vondo, 58-4463.
GARRARD 301 - Côr cinza, óji
mo estado. Vende-se. Tel.i ..
47-0981.

GRAVADOR - Marca CROWN,
iodo transistorizado, controle no
microfone. Para luz e pilha. Au-
tomático (só grava c| som). Nôvo
na embalaqem. Base 650 mil. Tra-
tar tel. 27-0471 cu 52-9933.
Hl-Fl Philips,. 4 faixas, mod. ..
FR-669-A, ótimo funcionamento.
Tratar tel. 34-9130.
PHILIPS Holandês - Gravador
3 506, — Vitrola Luclct com rá
dio. 57-3280.
PARTICULAR - Vende, 1 televi-
são Semp 23 poieg.; 1 Hi-Fi Te*
ler park c| toca-disco Garrard me*
riê'o 210, automático, pela me-
lti_>r oferla. Tratar Rua Voluntá*
rios da Pátria, 97 — Botafogo,
c| .Sr.: Pedro,
RADIOFONO Semp, mod. W-fí,
marfim, 145 mil. Aceito oferta
Av. Paulo de Frontin, 26D. Tel.:
48-7929.
RADIOVITROLA Standard Electric,
vende-se, com amplificador, sem
formidável. Preço CrS 270 000
velhos, por motivo de viagem.
Rua Getúlio, 274 — Todos os San-
tas. Diariamente.
RADIOAMADORES - Transmissor
ELMAC-AF-Ó8, nôvo na caixa, 80
a 6 metros, VFO c cristal, 65
watts, pelo preço de custo na
América. PY1FW 46-0077 a noi-
tc. Serve para móvel.
RÂDIOFÕNÕ Grunfeld slereo,
Hi-Fi, móvel ultramoderno. Vendo
urgente, 300 mil. Rua Edmundo
Lins, 38, ap. 303, próx. Siquei-
ra_Camposí__Copncab»na.
RAÒlO Receptor Kamarlund mo-
dêlo HQ 129 X, para 

'1r_.e„o.

radir-u..^*'-r etc. Vendo 450 mil
- 38-3039:
RADIO-CADECEIRA - Vendo GE
9 mais um para ligar 110 V. o
para bateria, marcar visita. Tcl.
38-1477.
RADIOLA RCA VICTOR - Sem
espetacular, 2 toesdisco., cm
bolo móvel clássico. Preço: 250
mil. O móvel vale í:io. Tel.:
46-9811.
RÁDIO c| 1 pilha menor que
uni maço cigarres cj escuta —
NCrS 35,00 - Tcl. Siemens -
NCrS 95,00 e tcl. Eri-scn tipo JK
150,00 noves. Tratar tal. 47-8292.
STANDARD ELECTRIC TV Jóia -
11" na embalagem cam garantia
da fabrica, Cr?. 380 mil. Avenida
Copacabana 610 loja J.

TV, 11" — Jóia seminova. Fun-
cionamento e imagem completa.
:',.:_• 270 000. Rua Barata Ribeiro,
411|202.
TV ADMIRAI - 19", portátil,
últimos modelos, imagem comple-
ta nos 5 canais. Urgente. 270
mil. Rua Barata Ribeiro, 4111202
TV TELEKTA - 12", pouco uso,
ólima p| uso. Cr$ 285. Av. Co-
pacabana, Ó10-J.
TELEVISÃO - Vende-se marca
Philco, 21 polegadas, funcionar*
do com 5 canais, conjugada com
radio o vitrola automática, em
perfeito er.tcdo por NCrS 250,00
Tratar na Rüa Jiquíba, 107, apto.
403. Transversal o Rüa Senador
Furtado.
TV americana General Eletrlc ló"
Importado sem uso, vcndivso
Rua Júlio de Co_ti!hos, 57 apto.
303. '_7-8443.

TV 21" tubo novo 110.° mar-
fim, 1 cinema com meta girt.*
toria 225 C00. General Clarindo
79ó. Encantado.
TELEVISÃO GE, modelo 1967 -
12". Informações pelo telefone:
43-3137.
TELEVISÃO 21 p., marfim c| pé
palito, moderna, vendo urgentis*
simo - 160 000. Rua Taylor 31,
ap. 624 — Gloria.
TUBOS DE TV - Trocamos t
prazo no mesmo dia com garan*
tia de 1 ano e pelo melhor pr.,
ço da GB. Tel. 57-5310.

TELEVISOR Zenith 23!' tubo azul,
na embalagem c| garantia. CrS
620 mil. Av. Copacabana, 610
- Loia J.
TV COLÜMBIA 23" 114° t. ray
ban, marfim, ótima de tudo por
CrS 380 000. Emerson 21" c. de
feito, fórmica, CrS 100 000. Rua
Barbosa, 136-F 302 — Caseadura.

TV. PHILIPS - 17 pol., de mese,
c\ nova, cineseópio, na garantia.
Ocasião: 230 mil. Ver na Av.
Suburbana, 8 796.

TELEVISÃO Philips 17", vendem.
se móveis console, est A 

'patpào

falta do imagem, 45 000. Iel.:
48-7635.
TV 21" Philips, radiovitrola, máq.
escrever se ml porto til, tudo pouco
uso. Vende-se urgente na Praça
Niterói, n. 10, Maracanã.

TELEVISÃO Standard Electric 23'
funcionando 100%. Vendo 300
mil. Rua Edmundo Lins n.° 38,
ap. 303, próx. Siq. Campos. Co-
pacabana
TÉCNICO TV - Precisa-se Klys-
tren Ltda. R. Carvalho de Sousa,
2Ó2, Madureira. Trotar Senhor
Cnrlos,_telL_28-7617.
TELEVISÃO Semp, 23", semino-
va. CrS 270 mil. Av. Copacaba-
na, 610-J.

TELEVISÃO Eimer 21", 110.">,
marfim, ótima imagem e 1 Nau-
tilus. Vendo urgente. Rua Riachue-
Io, 320. ap. 201
TELEVISÕES Standard Electric, GE
Philco, Semp, Emerson e outras
marcas, de 17, 21 c 23 pol. e
portáteis. Vendem-se a partir de
150 cruzeiros (novos) — Senador
Dantas 19, sala 205. Tel. 22-5700.

TV Emerson 23 polegadas. Vendo
com transformador aut., mesinha
e antena por CrS 290 000, ótimo
estado. Rua Aníbal Benévolo 48,
esquina do Av. Salvador da Sí —
Estacio.
TELEVISÃO RCA - 21" 120 000,
Funcionando. Av. Suburbana,
8 632, c| 4. Piedade.

TESTE de Válvulas — Vendo por-
tátil mod. PVT-10 e Capacime-
tro. Semi-ncvos — R. São Cie-
monte, 176 c| 13.  ___..
TELEVISÃO cj rádio, de mesa, 17
pol., tem pick-up, ót. est., 195 mil
ajudo o transporte. Rua Chaves
Faria, 220-F, ap. 201 — São Cris-
tóvão."TELEVISÃO 

PHILCO — 21" -
Perfeito. Um cinema nos 5 canais.
Oca.iüo. CrS 195 000. Rua Do-
mingos Ferreira,_ 1 B7,^ap.J37,_*4.°.

TV PHILCO - Nova 19", contro-
le remoto, cinema nl 5 canais.
Custou 960 000. Vendo 280 000.
Aceito oferta. Rua do Matoso,
44, ap. 302 - P. da Bandeira.

TV GE 23~ pol. mod. 65, perfeita
cm todos os canais. 350 000, oca-
sião. Bar.ta Ribeiro, 307!605.

TELEVISÃO americana GE, ainda
na embalagem, vendo barato por
tor trazido duas. Rua Raul Pom-
oéia, 24, ao. 701.

STANDARD Elefric 19" com _a-
rantia tem uso, Cr$ 476 mll —
Av.l__Copacabana _Ó10 loja J.
"STÉREO Emerson portátil, otimo
funcionamento. Venda, 80 mil.
Rua Senador Dantas, 19, saia 205.
Tc!. 22-5700.

TOCA-DISCOS Garrard A Mark
II, inglês, com cápsula VR-22,
como nôvo; Tape Transport Sony
IC--63-D, stéreo. 4 pistas, 3 ca-
beçns. To!.: 45-9165.
TV 21 pol. Emerson, còr clara,
caixa fórmica, pouco uso, vendo

por 220 mil ou melhor oferla.
R. São Franciico Xnvier, Ó14.

SIÉREO -ft^^9^ran_S7d!,T,E,L.EVIS59n *^RD W»M
... .' . i21 martim, otlma en. todos cs

Esfrie, marfim,* canais indepen
denles, nova, NCrS 450,00. R. Ro-
cha, 152, ap. 404 - Rocha.

m, _
canais, 110 a 220 v, vendo por
145 mll - £7-0222.

Compro
televisão

Cubro qualquer oíerta. Tel.
43-1218.

0 TV paretu?
Conserto em sua cosa c| ga-

rantia, não cobro visita. Aten*
do todos os bairros, especia-
lidado: — GE, Philco, Philips,
Emerson, S. Elolric, ZenJlb, Ad-
mirai e outras marcas. — Tel,
28-5369, Sr. Ernesto.

PERUCAS, chinos,. 1/2 perucas.
Temos lindas, mineiras. Rua Pi-
nheiro Machado, 69, ao. 202 dai
13 às 18 horas.
ROUPA regional Vianeza para
menina de 7 anos aprox,, quase
nova, vendo barato por nSo ser-
vir mais a m| filha. Falar com
D. Silvina na Av. Maracanã, 75 —
48-1723.
ROUPA BRANCA cama e mos»,
saldo por qualquer preço. Ver
hoje de tarde. Rua Viscondessa
Pirassinunga_34, .ap. 301.
TERNO branco de linho cm e.
tado de novo p| homem de 1,70
de ali. e rei. magro, vendo bs
rato pj desocupar fuy^r. Fnlsr nc
Av. Maraca nã, 75 - 480 723._
VENDE-SE benito vestido de noi
va, manequim 48. Rua Faria Dra-
ga, 15. c| 3, op. 201. - S,
Cristóvão.

ARTIGOS Pi POTÕGRAFOS E
AMADORES - V. _. encontra
em nessa Casn, amplladows, co-
piadeiras, iT.__rginndarcí, papel,
lâmpadas, material químico, pinças
de bambu, lanternas, lâmpadas
Feto Flood, refletores, banheiras
e tudo qus V.S. necessita para
seu loborctório. Fnca-nos uma vi-
sita sem compromisso — CASA
OXFORD - Rua da Quitanda,
65-A.
BEÃUÍY-LIÍE IM - 1,9 - Vendo
hoja pela melhor oferto, ótima

j máquina 35 mm. Rua Dias da
i Cruz, 910, ap. 302.
BINÓCULO — Vendo Omega SC

50. Nóvo, lentes azuis, jap1

VENDE-SE material fotográfico.
Máquinas Olimpus Kancn de 18
x 24mm, Flashes eletrônicos, —!
Av._ 13 de Maio, 47. sl 311.
VENDE-SE máquina cie Vilma-
Bell e Howell 8 milímot.os, len-
te Zoom, toda equipad-i, 1 pro-;
[olcr Kodak último tipo. Rua
Baret,. Ribeiro, 559-901. Tel.: ..I
37.7.08;
VCNDÒ - Máq. foto Canonat
QL19 ci flash. NCrS £00. 32-I9.B
ramal B2, her. comercial — Sr.:
Oswaldo.

Seu TV parouf?
FONE 34-1066

Conserto ou renovo qual-
quer marca de TV com garan-
tia o peças originais. Atendo
à domicílio. *. |

TV Cifera
Televisão com defeitos? —

Chamam a TV Citera: Av. Eei-

ro-Mar, 216, lojo, tel. 32-5218,

das 9 às 18 horos. Firma com

mais de 20 anos no ramo cine

TV e mandaremos nossos téc-
nicos. Visitas sem compromis-

sos e grátis. Tradição da Ci-

tera. Tel. 32-5218. Atendemos

também Zona Norte « subúr

bios.

MÁQ. OU APARELHOS
DOMÉST. (Lavar, Passar,
Costurar, Ar etc.)
ATENÇÃO — Máquinas de lavar
— Hover — Brastemp — Kenmrnc
rc — Hovermatic -? outros, a por*
tir de Crí 220 000, NCrS 220,00,
em cada compra receba um brin*
de surpresa. Rua Buenos Aires,
313 - loia.
ANTIGÜIDADES - Rico bar espe
Ihado, 60 mil; 30 peças louça:
inglesa, 120 mil; Busto Verdi,
grande, 80 mil; Rica taça metal,
35 mil; Radiovitrola jacarandá.
130 mil; Par abajur * candelabro
cristal, cofre e outros objetos di-
versos. Rua Riachuelo, 169, casa 5.

ATENÇÃO - Tudo p| máq. cos-
tura, reformo e coloco mesinha
gabinete, maleta portátil ou tro-
co - Temos Singer JA JB. ponto
ouro, baby, portátil, Elnan, Elgin,
Pfaff etc. Facilito - R. Haddock
Lôbo, 140-A e R. Constante Ra
mos, 111, sob. Cop. Telefone:
34-75.4 — Atendo o domicílio.

BENDIX Americana usada, vendo
ou troco por objetos pequenos.
Preço 150 mil — R. Sorocabana,
411!302. '
EN.E3ADEIRAS - Espetacular li-
quldação — Electrclux, pela me-
tade do preco. Arno, Lustrene,
Kcal, do 79 000 per 46 000. Ci-
tylux, Epel de 09 mil per -49 mil.
Outras por 35 mil. Rua da Cario-

28, sobrado. Entrada pela
Iherla.

ENCERADEIRA Electrolux - Ven-
do equipada com a garantia por
45 mil. Escovas e flanelas no-
vas, sem uso. Ver 2o. feira ò
Rua Magalhães Couto, 71-A, pró-
kl mo am Shopring Center do
Méier.
ENCERADEIRA Electrolux, c. pou
co uso. Estado da nova, vendo
Base NCr$ 80,00. Rua Pereira
Nunes, 242-A - Hoje o demais
dias.
ELNA — Vende-se supermatic, es
trangelra, completa. R. Dias da
Rccha, 52, np. 601. Copacabana.
ELECTROLUX enceradeira toda
equipada novinha com qarontia.
Vendo urg. 34 míl. R. Viana
Drumond 71, ap. 201 — Grajaú.

MAQUINA de costuro Wusquar-
c] motor e farol, 5 gavetas

no estodo. Vendo hoje urgente
Baratíssimo! 29-1914.

r iiV 120 mil, móveis sala 120 mil.
bcm rs-i,,; :.__, tí...... a«. »o 201 —STÉREO — Vende-se -¦ >--:m r...i -,".„.,. /-. ,..

petacular, móvel iacarandá. Ver 
J-C*"*lu"'n. T**v**r** 65' '"'

Av. AtISntica, 804 _ lO.o an- !üS* Nov°*
dar. Tel.: Í7.M7Ó
STÉREO PORTÁTIL um 662
(GRUNDIG) c Rádio HITACHIAM
— FM 6-12 volts pl auto, func.
lambem como portátil — Tcl.
47-0J92.

TELEVISÃO Philco 21 pol., esta-
do ds nova, ótima imagem nos 5
canais com antena, urgente, 265
mll. Rua São Luís Gonzaga n.
1 023-A. São Cristóvão.
TV SONY 7" com bateria, servo
para casa, carro e comoo. Ro-
..m-diorada. Tél. 47.542*/.
TV PHILCO 17", p-rtáiil, serv.
lü ant. na alça, americano, Cr$
220 mil. P.. Sinlmbu, 417, c. 4 -
Canceld, S. Cristóvão. Ent. S* L,
Gonzapa, 921.
T. V. PHILIPS 21" 110.** ciar;
P--UC3 uro, maravilhoso funciona.
mento, vendo por NCrS 250, na
Rj.. Xavier da Silveira, -ÍO, apar-
tamento 401 - Tol. 36-3652.
TV PIÍILCO_ - Vendo I modar
na 21", côr rno-.no func. im
pecável - Pre-i: 250 mil. - R.
Sampaio Viana, 265 — Rio Com
prido.
TELEVISÃO G. E. 23 pol., mode
Io Custon, pau marfim, do ano
65, viagem, urnente. Preço de
ocasião. Av. Copacabaea, 861,
ap. 1 208,
TELEVISÃO^ G. E. de luxo, úl-
timo medêlo, 17 polegadai —
Vende-se. Tel. 47-0110.

TV - Vdo. uma TV ALL-ACES
(Comodoro) 21" Tela Panorâmica
Magnifier de Luxo 23". Tratar
Av. Eng. Richard 68, ap. 102 -
G rajaú.

MAQUINA de lavar Bendix Eco-
nomat, automática, seminova com
garantia, por 195 mil. Rua Bela,
113-B — Sâo Cristóvão.

TELEVISÃO - VITROLA - Ven:
do importada, móvet em pau
marfim, APENAS NCr$ 200,00 -
Tratar 31-2972.
IV - GE- USA 12" na emb.
cl UHF, NCrS 420,00 e TV RCA
16" 1967, imp. na emb. - 650,00
- Tel. 47-82.2.
1ELEVISÂO - Novas. Transistori-

adas. Para luz e pilha, sendo
uma de 5" o outra de 3". Mar-
Ca.Sonny. Tratar tels. 270471 e
52-9933¦ Base 

'700^e 
550. mll.

TELEVISÃO - 21 poíeçj-d.15. Men-
do 260 mil, motivo terminar
obras. R. Profosscr João Macona
234 - V. Ale.re.
TV 23, nova, Zenith, preço 440,
Urgente. Ver diariamente até àt
22h. Silva Teles, 43, ap. 104.
USA - COMPONENTES Hl-Fl,
tinton. AM|FM FISEHR 80 c| pré,
NCr$ 350, braços prof. Ortofon,
Garrard NCr$ 100, transform.
UTC novos saida e linha, NCrS
75 - Tel. 58-2726 - Falantes Hi-
Fi RCA 1292, Woolf 15" cometo
gde. divisor tudo 100% ainda
cx. original NCr$ 300. 58-2726.

MAQUINA de lavar Bendix su-
perautomática Economat, moder*
na, estado da nova, urgente, 2*45

. Rua São Luís Gonzaga
1 028-A. Sâo Cristóvão.

MAQUINA de lavar Bcndix Eco-
nomat, ótimo estado, vendo por
NCr$ 150, na Rua Xavier da Sil-
veira, 40, op. 401 — Copacabana

Tel. 36-5652.
MAQUINA de lavar Bendix. -
Vendo uma, nova, último tipo
Tel. 27-5889.
MAQUINA de costura Singer com
gabinete e motor, em bom esta-
do. - 29-4401.
MAQUINA de laver Bendix. Em
bom estado. 29-4401.
MAQUINA de costura industrial
Singer vende-se em perfeito es*
fado, preço de ocasião, na( Rua
Gonçalves Dias 57,_ Sr. José-
ftrAQÕTNÃrõ- COSTURA portátil,
elétrica, marca Elna. Vdo. est.
do nova. Ccnde da Bonfim, 422,
ap. 702. Ed. E-ky.. Tel
48-5591.
MAQUINA LAVAR BENDIX, Eco-
nomatic, pouco úso, Cr$ 170 000.
Av. Copacabana, 610-J^

MAQUINA lavar Torga de luxe.
autom-, nova. Rua Clarimundo de
Melo, 196, c. 1, ap. 201 - Pie-
dade.

TV SONY 8" a cerrenta e pl.
lhas, vendo com pequeno defei*
to, Cr$ 130 000. Te!.: 25:9375, _
TELEVISÃO EMERSON - Vende-
so 23 poíenadas estado de nova
Cr$ 350 000. Rua SSo Cicmcnte
79, casa 13. Botafogo.
TELEVISÃO - Vendemos varias
marcas de fama cemo Philco, Phi-
íips, Emerson,' Standard Electric
c outras, de 17", 21" e 23", to-
das funcionando muito bem cm
todos os ccrlais c ao pre;o de
epertunidade. é sô ver para crer.
Rua da Conceição, 145, sebrado,
ao lado do Colégio Pedro II.
TV ABC Voz de Ouro-SF', no-
va. Vendo NCr$ 320. R. Xa-
vier da Silveira, 40 ap. 401
Tel. 36-36,-,
TV PFIIICO 21" 1C0% - 250 000
um portátil GE 19" 300 000 ur-
gente. Rua Macedo Braga 59
AboÜçSo.
TV S.E. Jóia na embalagem com
flirantia 350 000 uma 19" SE,
290 000 radiovitroia sem cste.-oo
21 valv. americana, 100% — 2C0

lll, urgente. Rua Paraná IC37

VENDE-SE uma eletrola Windsor
Bar toca-discos Thorens NCR*

150,00. Largo do Machado 30 -
Ap. 407^

Ap,' 101. Água Santa
dade.

MÁQUINA BENDIX - Estado im
pacivel. Vando urgante, 170 mil
— Rua Edmundo Uns, 38, ap.
303 — Próximo da Rua Siqueira
Campe» *— Copacabana.

VENDE-SE uma televisão Philips
cinco canai3 funcionando per-
feito. Rua Soares Cabral, 54 ap.
404 das 8-12 horas edepolj das
I6{ Laranjeiras).
VENDO urgente televisão Zenith
21 pol., um cinema cm Iodos os
canais, coií garantia por 245 mil,
Rua F.cla 113-B, São Cristóvão.
VENDE-SE TV GE, na embalagom,
12 pol., Cr$ 500 0C'. Tel. 36-4977,
depois das 11 horas.
VENDO rádio (americano) Zenith
Royal 3 000-1 Transoceanic - 9
faixas na embalagem. — Tel
45-2527.
VENDE-SE gravador Recórdio,
americano, duas rotações, das 13
horas He hoje às 11 de amanhã
Tcl.: 32-4290.
VENDO — Estabilizador voltagem
Eletromar pl TV. NCr$ 60,00. Sr.
Walter. Tcl.: 5"*-5119.
VITROLA portátil do luz, ótimo
som, com garantia. CrS 120 m
Ru*. Fernandes Guimarães, 99*
2.^-leira.

P.ÍMVCMr».VENDE-SE uma escrivaninha com
...., . ....... .cadeira giratória, uma masa fór-

TV 23 pol. Zenith, otimo esta-,mica ccm 4 cedeiras, um bufett
do, vendo_ ureente 230 - Rua|ccm bar cm iacadandá, um grupo
Rodrigues Santos 344, ap 101 esq.
M. Coelho — Estacio.
TV PHILCO 23 mod. 1966, nôvo,
para flex, ainda lacrado. Rua
Bsrala Ribeiro, 185 ap. 601. Pr.
Arco Verde.
TELEVISÃO Philip), escura, 21,
tubo nôvo, funcionamento per-
feito em todos canais. V. ur-
gente. Barata Ribeiro, .255-301.

em estofado azul, 2 camas de
teiro, um berço, preço de oca*

sião, tratar na Rua Campos da
Paz, 111. cl 2. Rio Comprido.
VITROLA estereofónica. Vendo
conjunto com 3 móveis, toca-
discos Philips, Som puríssimo.
NCrS 300,00. Rua General Se-
veriano, 40, ap. 1014.

TV GE,'19" Corvote, mod. 1965.
Nova, um cinema em todos os
canais. Av. Copacana, 2C9,
ap. 807.
TELEFUNKEN Dominante, verda.
deiro espetáculo, estado e fun*
clonamento exemplares, com frê*
qüOncia modulada. Urgentíssima
viagem. 395 mil. Aceito oferta
Pu,. José Higino, 130, c. 3. Tcl.
53-1692.
IV GE DECORAMA, estado e fun-
cIonam?nto impecáveis, mederrís
lima, Urgentíisima viagem. 275
mil. Aceito oferta. R. Jr.sé Higi-
no, 130, c. C. .ci. 58-1692.
TELEVISÃO, vende-se Empire, 21
poleaadas. Ver e («tar na Rja
Conde do Bonfim, 422, ap. 702,
eis 9 às 17 h. Tratar com Dona
Iracema.
TV, 22" —Widiovision 5iberal.
Particular, esfá cemo nova. 310
íTiil. Rua Domingos Ferreira, 76,
ap. 203.

VENDO luxuoso vestido de neiva,
bordndo fino, gosto, grande cai
da, véu do mesmo comprimento
e todo complemento — Metade
do custo - Tel. 38-6761.
VENDEM-SE perucas, na Ectrad,
do Portela, 182, c| 2 - Madureira.
VESTIDO DE NOIVA - Seda pura",
oriqinal 42 - NCrS 120 00. Tel.:
52-0122 - 2.M. - Célia.
VENDE-SE um vestido de noiva
em renda — Manequim — Tel.
34-7964.
VENDE-SE meia peruca, comprida
(70 cm.), de Hong-Kong, casta
nho claro. 57-0325.
VENDE-SE 1 ve.tido de noiva, 50
mil. Rua Anita Garibaldi, 91, üp
302 — Bairro Peixoto.
VESTIDO DE NOIVA - Confecção
V.ariazinha, Véu, vestido e man*
ta bordados. Confecção de luxo.
Vende-se pela metade do preco.
Tel. 46-1938.
VESTIDO de noiva — Manequim
44J6, modelo exclusivo, zibollne
usado dia 24-2. Ver e Iratar
Rua Guajaratuba, 80, apto. 101.
VENDO baarto, motor, farol, ca
seador Singer, lustre, aspirador.
IAPI - Penha. R. ó - 15-402.
VESTIDO noiva completo, 42,
mod. exc!, seda pura, manto (Wa-
riscot. NCrí 400. Rua Ministro
Viveiros de Castro, 51 s| 201. Co-
pacabana.

VESTIDO do noiva. Estilo diretí.
rio em cetim ricamente bordado
a mão. Longa cauda. Véu 3 ca*
madas. Manequim 44-46. Telefo-
ne_ 54-3352.
VESTIDO DE NOIVA COMPLETO
— Em renda bordada soutache. Só
domingo. Av. Henrique Vaiada
res, 47, ap. 604.
VESTIDOS usidos, saias, blusas
roupas -d» criança — Compri-so e
atende-se a domicilio. Tel. .,
22-3950..
VENDO peruca inteira castanha
NCrS 90. Av. Copacabana, 986'701.

VESTIDO DE NOIVA e comple
mentos. Vendem-se. Melhor oferta.
Manequim 44. Rua Clemenceau
275 ap. 201. Bonsucesso, telefo-
ne 30-8260.
VENDO vestido do noiva mane*
quim 44, cm cetim de seda pu-
ra, com grande cauda, toda bor-
dada « aplicada com florzinhas.
Acompanha véu longo, qrinalda
e luvas. Ver • Iratar na Rui
Temporal 11 ap. TOI. Ram o i.
VENDO vestido de noiva de bro-
cado com grinalda, véu e bou*
quet, man. 40|42 por Cr$ 80 000.
Rua Aníbal Benévolo 48. Estacio,
VENDO máquina de costura VI.
gorefi Robot, automática com mo-
for tipo gabinete sem uso. Tel.
4e-2306.
VESTIDO noiva — Vende-se, to-
do bordado, :ibeline, manequim
42, 44 - CrS 180 000 - Ru
Jacumã, 15 ap. 101 — Tijuca

Cintas térmicas
japonesas

Para emagrecer. Entrega-se
a domicilio, nformações Tel.
43-8153. Ruo Teófilo Otoni,
15 - Sala 710.

Não dê seu terno
O Alfaiate transforma o ia-

quetõo para paletó 8 reformas
em geral. Aceito cortes para
feitio. Av. Presidente Vargas,
590, sala 912. Edifício Lisboa.
M. VIEIRA.

MAQUINA fotográfica Yoshica Mi-
tcr-D, ainda na embalagem. -

Vendo pela melhor oferta. A
partir de segunda-feira, R. Sen.
Dantas, 117, s. 430 — Sr. José.
MAMIYA/SEKOR 

"sem 
uso, 35 mm

1.8 com fotômetro interno, lente"e!c;cópica. 
Vendo por NCrS

675, abaixo do preco, pago USA
há apenas 2 meses. Telefonar
para 99-0678 cu 29-0031 - Dr.
Penido.
MINOX B máquina fotográfica
miniatura, filme 8 mm, com
acessórios e Voigtlander Vltcma-
tie lll B-, sem uso. Vende-ae.-
Ocaiião. Te|. 57-6064.
MICROSCÓPIO — Temos um gran-
de sortimento de microscópios,
para estudantes e cientistas des-
de Cr$ 25 000 com lui. Temo»
lâminas preparadas e lisas e li-
vros para Instruções. CASA OX-
FORD - Rua da Quitanda, 65-A.
MICROSCÓPIO BINOCULAR - Fa-
bricação suíça, com 4 objetivas:
100x imersão, 40x, 20x e 7x. Par
oculares 5x e lOx. Vendo — Rua
Joié Clemente, 36, sobrado — Ni-
terói.

Perucas
1/2 perucas

Rabos, trancas, franjas. Pa-
co ao teu alcance. 45-3845.

//
Perucas
Soçaite//

A5 MINEIRAS AFAMADAS
Em liquidação

Perucas não é preciso custar
tão caro. Venha buscar a sua
na liquidação dos ef amado:
Soçaite". Perucas, rabos e

meias, ao preço que o freguês

puder pagar. Voce disco: .
57-8375 — Mme. Lúcia resolve
o seu caso. Visite-me, ou faço
demonstração na sua residência
Cuidado ao comprar seu rabo,
ou meia, pode não ser cabelo
natural.

MAQUINA da costura Singer -
Modelo C. 15 gabinete com mo-
tor e ISmpada. CrS 150 000. Rua
Anibal Benévolo 48, esquina de
Ay. Salyad_or_ de Sá. Es tádo.

MÁQUINA de lavar Bendix. -
Funcionando e lavando, multo
bem. Vendo 120 mil. R. Araú-
io leitão, 108, casa 11 — Eng.
Nôvo.
MAQUINAS DE COSTURA - Me-
cânico especializado conserta Sin-
ger, PFAFF, Elgim, Vigoreü, Elna
etc. Atenda a domicílio, ie-eío-
ne 28-8783 - Co.ra.
MAQUINA Singer costura, vendo
CrS 80 000. Rua Apace, 35. Del
Castilho.
VENDE-SE máquina de lavar Pe-
líina, nova, 2 sefás c um açor-
doão. Pre;os baratissimos. Tel.:
25-9283.
VENDE-SE uma máquina de la-
var roupa Bendix, em perfeito
estado. Ver ü Rua Martins Pe-
na, 58_aD.__601_._
VÉNDE-SE máquina de lavar (Tor-^
ga)* Rua Carvalho de Mendonça,
29, ao. 1 006.

Perucas Elite
As famosas Mineiras de

Uberaba. Pega a sua peruca
de cabelos natural e selecto-
nados. Famosas nos E. Uni-
dos e na França. Ver para
crer. Peça o representante
em «ua casa, escritório ele
Qualquer hora do dia ou da
noite. No Rio Tel. 37-4719
Sr. Paulo.

Revendedores
e boutiques

Saias, blusas, vestidos, slaks,
mtiiôs, conjuntos, artigos finos
das melhores fábricas, cam.
mundo, capas, cam. tergal. —

Preços para revenda. f/Trocam'
sc mercadorias). Ru« México
41, sala 604.

VESTUÁRIO
ABC MODAS - D.p-silo rn.lh.
rias — Vendas e )}tüzo p. ;evti
dodores ¦— Av. Rio Bronco, lio,
10.° andar. Tel. 42-4=98, Centro.
Eslr. Portela, 29, 2.° andar -
Madureira.

VENDE-SE radiovitrola Hi-fi To
lefunken alemã. Tel.; 57-6576.
VENDE-SE televisão portátil Phil.
co americana, 17 polegadas, mo*
dêlo Seventeener lll — Tel.i ..
57-6576.
VENDO TV ADMIRAL 19" ame-
ricana com controlo remoto.
Tel.: 32-3329.

COSTURO barato vest. noivas,
passeio etc. Ensino D.K.P., ban*
dejas a mug. Aceito en:omen-
das. R. Viveiros d* Castro, 71,
ap. 702 - 57-0967.

VENDE-SE toca-disco holandês es-
tereo, uma fórmica elástica, um
rádio ccm freqüência modulada.
Praia do Botafoqo 416, ap. 305.
VENDE-SE TV Portátil GE ama.
ricana. Ano 67, ainda na embala-
gem. Tel. 54-0857 — Amaral.

Compro TV
58-0143

E oulros objetos hoie.

ALUGO lindos vest. bordado.
Noiva baile, toilete. Alta cost.
facilito. E. Odeon. S. 815. Te.
lefone 25-6697. 45-4676.
CABELOS. Compra-se. Rua Cone*
go Tobias, 85, ap. 202. Méier.

Ternos usados
Tel. 22-3231

COMPRO A DOMICÍLIO

Calças, camisas, sapatos etc.
Pago melhor que qualquer ou-
tro.

JÓIAS - RELÓGIOS
RELÓGIO VELHO - Vendo de pa
rede, rara ocasião, marcar visita
- Tel. 38-1477.

NOIVAS do maio - Tenho 60 lAIa _"*M"_ve.tidoi para vocô escolher. Po- J-UIm 1010
de comprar ,alugar e fa;er. Aiu-
go vc-tidos de baile, madrinhas, Brilhante azul 4,8K. Motivo
véu;, grinaldas, luvas etc. Acei- .,;,_,_.„ n„A„ mc- « tennnnn
to feitios o bordados. Alta c.f.iv,*!s^IT-* Pre.o NCr$ 15 000,00
tura. Tenho «¦oisos ricas para noi- ~~ Carta para portaria dêstr
v.s. Mme Laureano, tel. ---964_.-_Qrn,.i. sob o n. 310206
NOIVAS — Vende-se coniunto de
buquâ, grinalda e véu de luxo.
Con_c.bana - 37-0296.
PERUCAS - Vende-se 1 Grisalha, rtf-MI o .  flNP fflTflbütra castanha, belíssimas. A»h"V,UL<Ji «-'Nfe-POTO

áy -C°cT*"_" 
45"°í83' D" MaÍ BINÓCULO wStell.r_-__l_7|40!5q

nis, NCrS • 1.0,00. Teodoro da
Silva, 782 - 53-6970.
BINÓCULO VÁSCONCELLOS - 10
x 50. Nôvo. Ver.do — Rua Jc:*j
Clemanto, 36, sobrad.i •- Ni.r.rói.
BINÓCULO LEITZ TRINOVID -
t_3 embalagem original 8 x. 32.
NCrS 3.0.C0. Tr_l,ir h.r.rio co-
mercial Ml 46-4104.
CC-..PRA-SE: um ampllador para
fotoçjraíics em porfeito estado.
Tel.: 52-1085.
COMPRO — Projctores tle cinema,
mesmo engulçaao e fumes sono*
ros e mudos 8mm e 16 mm -
47-93 B3.
DIPLOMATA vende máquina fa-
tpgráfica Bassomatic com lentas
do 35, 50, 90 o 135mm, projef-nr
liesegang com cx. para 20 sli-
des e tela, radíogram. Philips —
Aparelho ds jantar Rosenlhal —
Faqueiro prata StorÜng 130 ps-
cas — Tapete Bulora russo. Tel.:
37-6643.
EPISCOPIO E EPÍDIASCOPIO -
Recebemos novidades em Episco-
pio para fins de projetar gra-
vuras, livros desenhos etc. CASA
OXFORD — Rua da Quitanda

65-A.
FILMADORA - Paillard - Bo.
lex mod. H 16, com três oblo-
tivos Schneider, em ótímo estado.
Ver e tratar com Sr. David a
Av. Rodrigues Alves, 173.
FUMADOR 16mm Pailard Bolex
— Vende--: c| objetiva normal e
tele-cbjetiva. Funionnmento ga-
rantido. Preço NCrS 350,00. Rua
Hermeneqildo de Barros, 60, ap.
402 - Glorio.
FOTOCÓPIA — Míquina Lumoprint
— Vendo urgente, tamanho (130 x
75). 500 mil e seendeira rotativa
Pato - Tel. 31-1742 - Jarbas.
FLASH eletrônico Braun F-21 por
180 mil e um Braun Roby por
150. Tel. 49-4022.
GRAVADORES - Vendo marca
Geloso mod. G 600, com esto-
jo. Oportunidade única. Ver
tratnr na Rua Senador Dantas n.°

]9 snlo 211.
ILUMINAÇÃO - Photoflood, l_m
padas, projclores, flashes eletro-
nices ou lâmpadas e tudo mais

i, iluminarão. PholoV.ina. Av. Rio
ranço, 133, loja E.

LIVROS fotográficos e revistas. —
Mantemos em estoque as melhores
publicações. Photckina. Av. Rio
Branco, 133, loja E. Tel.: 52-8606,
LÂMPADAS e excitadores p. pro*
jetor — Temos todos os tipos pa*
ra projetores fixos dc 8 e 16 mm.
Ótimos preços. Casa Oxford —
Rua da Quitanda, 65-A.
LE1CAFLEX SUÃAMlCRON 1.2 R,
na embalagom original com fo-
tômotro embutido. NCrS 1-500,00.
Tratar tel. -4Ó-4104 — Horário co-
mercial.

MAQUINA FOTOGRÁFICA Ste-
reo, compro. Perrotta. Telefone
52-8462.

VENDO - Semente 2a.-feira, um
ampllodor alemão 6x6 "Amato-
Six" e uma máquina "Taron-Auto-
mulica", 3Ü ni!.., lente 1.1, ultime
tipo, na embalagem — Av. Gemes
Freire, -ii, sala 44 — Praça Tira-
den.es.
VENDE-SE — Unia máquina foto-
gráfica alemã Arjía Isola e um
flash eletrônico alemão Mecabllh:
Metz, tipo profissional, ó pilhascomuns de lantclna, 4C0 mil. Rua
Benedito Hipólilc, 170, casa 2 —
Praça Onre-- Cenlro.
VENDE-SE - Fllmadcra Paillard
Bolex, ló m/m, 200 in_ ccm per-
tences orininais e tripé — Rro
Voluntários da Pátria, 25, np. 40.
- Telefona - 2a.-feir,i - 22-0277.
YASH1CA-635 - semi-nova, 200|
míl. Rua Itaquera, 145 ¦— Inhaú-;
ma. i
YASHICA - Fumador* U-5, 8mm,
c| 200m automática, cl 3 filmei,
nova, Cr$ A00 mil cruzeiros vo-
lhes. Ataulfo de Paiva 50-A-l, ap.
1 001.
YASHICA — Filmador, Zoom, su-
per 8 mm. Nova.Dr. Figueiredo.
23-1661.
YASHICA Mat-Lm c| tele e lon-
le aprox. 350 CCO Minolta Hi-
Matic 7 CDS 1,8 360 000 - S.
Verouciro 35-608. Hoje 15h às
20h.)
WIGEL - Até 6 x 6 - Compo-
non. Ampliador de alta classe
NCrS 200,00. R. Machado de'
Assis, 30, ap. 802. 52-9935.

Máquina
fotográfica

Vende-se uma máquina fo-
tográfica marca Rolleiflex em

perfeito estado urgente, mo-
tivo viagem, endereço. Praça
Floriano 19 sala 46 — Tel. ..
22-8202 - Sr. Pinto.

DIVERSOS

""¦»¦ imtfújJLu]ME*-^'ML1'''IK!:v°"~"

FAQUEIROS-BATERIAS-UTILIDADES
MODERNIZE SUA COPA-COZINHA
ARTIGOS DE ALTA CLASSE POR PREÇOS POPULARES

FAQUEIRO DE LUXO AÇO INOXIDÁVEL ATÉ 194 PEÇAS

FAQUEIRO "WÓLFF" -- INOX., c/ 12 peças NCrí 6,69
FAQUEIRO "HÉRCULES" INOX., c/ 24 pecas NCr$ 9,87
FAQUEIRO "HÉRCULES" INOX., c/ 51 peças NCrí 26,55
FAQUEIRO "WOLFF" - INOX., c/ 53 pegas NCrí 39,72
FAGUEIRO "HÉRCULES" INOX., c/ 101 po:_s NCrí 49,45
FAQUEIRO "HtRCULES" INOX., c/ 130 pec.s NCrí 105,60
FAQUEIRO "HtRCULES" INOX., c/ 194 peças NCri í_ó,42
MODELO:. DE LUXO t. ESPELHADO - ESTOJOS FINÍSSIMOS
- GRANDE SORTIMENTO - FACAS MICP.O-SERRiLHADAS.

BATERIAS OE ALUMÍNIO MODERNIS5IMAS
Bsteria Super Rochedo, 30 peças  NCr$ 45,70
Bateria S.pcr Rochedo, 34 paí?.s  ,NCrS 60,10
Bateria AAayfalr, Rochedo, des^e  NCr$ 79,80
Bateria Aristocrata "ROCHEDO"  NCrí 51,78

(Brancas e coloridas — também peças avulsas)

VEJAM QUE ARTIGOS E QUE PREÇOS
Gavetas para gelo 

"ROCHEDO" NCrí 3,45
Jogo FACAS - INOX. c/ suporle madeira .. NCrS 8,95
Secador de Cabelo NCrí 18,00
Serviço Bolo 13 peças Aço Inox NCr$ 6,87
Ventiladores NCrS 2,6,30
Caldeirões Alumínio "ROCHEDO" desde NCrí 1,79
Conjunto 3 Tabuleiro*. Forno Rochedo NCr$ 6,53
Coniunto Cozinha "HÉRCULES" Inox NCrí 10,82
Conjunto 3 Formas p/ Pizza "ROCHEDO" NCrí 6,62
Panelas Pressão garantia de 1 ano NCrS 13,95

NO CENTRO - FACIl ESTACIONAMENTO, ENTREGAS A
DOMICILIO - REMESSAS PARA O. INTERIOR

>x
VENDE MAIS BARATO

RUA UBALDINO DO AMARAL N.« 57
JUNTO À CRUZ VERMELHA

TEL.: 32-1056

Evite © f li li semana
pari a esfrega sie seu
financio Classificado
O Jornal do Brasil manlémlS ag.ncia.. espalhadas
por lo^o o Rio. para facilitar esse seu trabalho. E
não vai ficar nisso, porque centinua abrindo uma
nova, cada A meses.

Mas nâo esqueça: seu pequeno anúncio merece a
antecipação de sua entrega de pelo menos dois dias.
Evile o sãbado. evite o atropòlo do flrn da semana.
Você será mais bem atendido. E vai Iqcrar.

Classificados stu -ffiifhor t 1-.0.1
«conSfflics vtndedar

PROFISSIONAIS
LIBERAIS

ENGENHEIRO CIVIL CREA - Res.'pons-iv*.! 
por firma idôrvas. Dr-

Bruno. 57-4654.

A dinheiro
compro hoje

Compro TV
acordeão

Rádios, vitrolas, máq, escre*Enceradeira, TV, Rádio, Mé-
ciuina de Costura e Escrever,

Ventilador, Liqüidificador, Dis-jve- costurar, gelad., grava,

cos, Livros, Projetor c outros dores, pratarias etc. Tel.t —

(sá usados) e mesmo defei.uo-
A VISTA compro 1 TV, I s«
ladeira mederna, 1 rtoieo. Pa
go hejo o melhor preço a qual*
cjuor hera — Ta!.: 37-6517.
ATENÇÃO — Vendo todes ca
meus móveis com cirande prejuí-
zo. TV Philco 23 pol., geladel,
ra GE, grupo estofado, mesinhas.
espelhes, lustres ele. Trator Av.
Atlântica, 3308, ap. 1 — Tel.
50-1721 — Moiivo viagem.

cos. Xavier, tol. 58-1399.

AO COMPRAR TUDO - Livros,
discos LP, TV, gravador, ventila-
dor, prataria, acordeon, binócu-
lo, vitrola portátil etc. Telefone:
45-8582, Sr. Abreu.
BERÇO LUXO - Batedeira
Particular vende rico berço ráfia
metal cromado novo, batedeira
Walita completa nova. Preço ex*
cepcional — 2 de Dezembro 137
ap. 206. Tel. 45-7999.
BAIX.LA D. Joáo V - P| faml
lia finíssimo gosto, 5 peças ri-
camente trabalhadas, pl chá, pra
ta portug., nunca usada, belíssí
ma, contrastes qarent. 9 1|2 Kqs
oportunidade NCr$ 4 500. Tcl.:
57-1180.
CASAL vende tcdo seus móveis.
Radiovitrola, citéreo Standard
Elect.-i-, ociadeira, TV Philco 23",
grupo estofado, dormitório ca-
sal, espelhos, mesinhas. — Aceito
ofertas. Uroente. Tel. 36-4951 -
N. S. Copacabana, 387, ap. 209

Baratíssimo.
DIPLOMATA que se retira vende
moveis modernos, armário duplex
4 portas, geladeira Gelomatic,
maq. lavar Bandi:. automático, TV
Emerson americana 19 pol. etc.
Gustavo Sampaio, 542, ap. £01.

MAQUINA POLAROIDE - Com
filmes, med. 104. NCr$ 300 00.

Telefonas 32-7878 e 45-7369 -
Maria Joré.

FAMÍLIA estrangeira de partida
vende congelador, 14 pés, tipo
armário, máquina lavar GE, gra-
vador Grundig e toen-discos, se-
cador de cabelo, tapetes Persas.
Rodolfo Dantas, 16Ü201.

NIKKOR 135 mm 3,5, vende-sa
perfeita. Rua Machado de Assis,
30, ap. 602. 52-9935.
NIKON PHOTOMATIC T 50/1,4 -
Vendo nova, absolutamente sem
uso, com diversas objetivas Nikon
e accessórios — Tel. 47-6211 —
LEW.

FAQUEIRO Fracalanza, tnox., com
130 peças, eslójo de luxo, sem
uso. Vendo por 140 novos. Rua
j|fta-?.r-..fo. _¦*¦.-'* __:!*• ap' _J1!L
filME 8 mm — Compro. Carlito,
Gordo • o Magro etc. Telefone:
57-5543.

ÓCULOS - CINE-FOTO - Ven-
do 2 lâmpadas USA, esp. p] côr
500 WI3 200 Kelv. c| pantalha.
tripé cl rodas, cl coluna até 3
Cada uma NCrS 120,00. Av. Co-
pacabana, 7-205.

FAMÍLIA qua viaja vende ur-
gente piano, eletrola, geladeira,
IV, tapetes e demais móveis e
utensílios, somente hoje qualquer
hora na Rua Campos Sales, 113.

PILHAS PX-625-13 - Polaroid
outras. Photoluna. Av. Rio

Branco, 133, loia E.
PHOTOKINA - Oferta da sema-

Tanque Ansccmatic — carre-
gamento automático 35|127;6-0|
1201028, termômetro Incorporado.
Cr$ 25 mll. Photokir.a - Av.
Rio Branco, 133, lo|a E.

FAAMLIA AMERICANA vende GE
geladeira, 12 pés, máquina de la-
var, 7 kg, televisão, rádio, apa-
relhos elétricos, dormitório, arma-
rios, conjunto, sala de jantar, mó-
veis de criança, panelas, etc. —
Rua Prudente do Morais 2óô,
ap. 201 B —¦ Ipanema.
GELADEIRA TV*23""EsTTETétr'icã',
vend. barato, moiivo viagem. R.
Balfor Roxo, 293-202 - T. Nò-
vo. Copacabana.

PROJETORES 35 mm - De Vry,
amer. cínemasc, ótimo estado,
cm H:-Fi, com lâmpada 1 000w

ou lanternas 50 arrp. Vendo 3. —
Mozart - 45-5196.

LUSTRE de Cristal - Vendo jm
de 4 braços e 2 de 5 braços.
Preço o combinar — Rua do Ma-
toso, 256, ap. 101 - Praça da
Brmdeira.

PROJETOR do cinema Boll-Hall,
mod. Supor 8, na embalagem —
Tel. 29-7972.
POLAROID mod. 250. Nova c|
filme colorido. Dr. Figueiredo.
23-1661.
PANCOLAR 2 p. Exakta; Foi.
Minolta SR; Ampliador Penant
Baby; Tel. Soliflor, 105|2,8. Ttl.
42-3297.
POLAROIDE - Modelo 100, bala
em cores c| flash, nova c| 3 fil-
mes Cr$ 400 mil velhos. Ataulfo
Paiva 50-A-l, ap. 1001.
PROJETORES USADOS - Vendo
lole de seis projetores 16 mm In*
completos da me_ma marca. Acei-
ía-19 oferta. Ver e tratar na Rua
Sonador Dantas n.° 19 sala 211.

PROJETOR SONORO - Vendo um
ló mm sonoro marca Bell & Ho-
weil md. 179, duas malas c] mi*
crofono con. garantia. Preço es*
pecial. CIRATEL Ltda. - Rua Se-
nador Dantas n.o 19 sala 211.

PROJETOR Reverá a filmador Bell
Howell, 8 mm, perfeitos — Afon-
io - 43-2582.
PROJETOR KODAK E FILMADOKA
SEKONIK — Novos, 8 mm, impor
tados. Vendo motivo viagem —
R. Buarque Macedo, 26-A — Ca-
tete - Tel. 45-5274 e 46-5947.

PROJETOR DE CINEMA - 16 mm,
sencro, Bell & Howell, perfeito
480 mil. Apcüo, lómm. 120 mil.
Filmes, ocasião - 57-0222.
PROJETORES OLYMPUS e ELMO
-¦¦ Recebemos os famosos projeto*
re* Olympus ccm e sem ventila-
énr. Temos auícchanger e dispo-
sltivo para diafilmes. ótimos pre*
ços com pagamento em 3 vozes
sem aumento cu mais -facilitado.

CASA OXFCRD - Rua da Qui
landa, 65-A.
REVELAÇÕES EM CASA - Com
ÜTO -çesto de apenas 35 000 vocô
poderá revelar seus filmes eni
casa. Pera demonstrações em nos-
so laboratório de experiências —
Photckina — Av. Rio Branco, n.
133, loja E.
ROLEY TESSAR 3.5 - 250 mil
flash Braun, 3 teclas, 200 mll.
Perfeito funcionamento — Rinaldo
- 23-6106 - A partir 12h.
TUDO para projeção — Projeto-
res, molduras, telas, arquivos de
slides, coleções, visores, histórias,
magazines p. projetores, etc.
Photokína.
TELAS p. projetar — Temos telas
de todos os tamanhos com e tem
tripé àezde Cr$ 15 000. Recebe*
mos telas transparentes para pro
jeção à luz do dia com tripé.
Casa Oxford — Rua da Quitan
da, 65-A.
TEODOLITO Kerffel & Esser, lune
ta curta, precirao de 30". Rcccn*
dicionado. E.tndo de nôvo. Vendo

Rua Jo:é Clemente, 26, sobrado
Niterói.

VENDO Flexaret aut., equip.
Flash Braun. Arthur 25-3035.IBINÓCULO Stella.  ... ... _

Sem uso. Valor: 700 000, vendolVENDO laboratório fotográfico
34-4303.PERUCAS, rabos, etc. cie cabelo pela melhor oferta, a partir r|-|c*mpleto Cri

mineiro. Preços niódiccs. Tone-| segunda-feira. _ R. Sen. Dantes,]VENDO Lab. Fotoorífico amador
leros, 193, ap, 402. Copacabana. 117, «. 430, Sr. Jsse. 4é-671_,

DORMITÓRIO cm pau marfim e
caviúna, saia do mesmo estilo,
televisão Philco 3 D, geladeira
elétrica GE, 10 pés, vendo ba
rato. Rua H. Lôbo, 376, ep. 205

Juntos ou separados.

MÓVEIS e utensílios, família que
se retira. Vende na R. Copacaba.
na 1 227 ap. 202.
POR MOTIVO DE VIAGEM - Ven
de-se: 1 máq. Singer. 1 Gelad
GE. 1 ridio-vitrola. 1 iêgo de
sofás, 3 peças. 2 camas de sol-
teiro. Ver e tratar da» 9 às 13
horas — R. Gen. Polidoro, 20|606.

RADIO VITROLA Stand Electric.
Aparelho de cristal 63 pe_as, t
uma maquina de fazer tricô. Ven-
de-set barato. Rua Ada 65 tob,
Piedade.
VENDE-SE saldo de material elé
tríco, tomadas, batedeira, liquidi*
ficador etc. Tel. 23-9630.
VENDO urgente: vitrola, Hi-Fi,
pick-up Garrard, CrS 60O 000;
ventilador Ventomar da Eletromar,
Cr$ 130 000. Tel. 37-2130.
VENDO bufete de fórmica bran
ca — 50, mosa console chipan*
dale clara c| 4 cadeiras — 40,
guarda-roupa Cnstrupp da 3 cor
pos, portas corrediças, marfim —
80, cama de casal — 20. Av. Co-
pacabana, 9861701.
VENDE-SE - Mobilia _d» quarto
para casal, estilo inglês, embuia,
3 peças, 350 000; 1 aspirador e
televisão G.E., CrS 80 000 a ..
400 000 — Rua Voluntários da Pá-
tria n° 1, ap. 516.

ANTIGÜIDADES

Moedas
Te!.: 36-1219

Compro antigüidades. Tape-

tes, porcelana, biscuit, móveis,

cristais, prataria e piano.

;2-2767.

Compro
Tel.: 22-1683

A domicílio — Máquinas de
costura e maquinas de escre-
ver. Rádios e vitrolas, venti-
ladores, enceradeiras, ocor-
dejões, geladeiras. Alusjan.se
smokings.

CONSERTO de geladeiras o máq.
do lavar roupa — Serviços rtpí-
dos e garantidos, orçamentos sem
compremisso, pintura^ o refor-
mcs. Oficina na Rua Saint Ro-
man, 27. Jel. 36-0643. Atende-
mos todos os bairros.

COPIAS DATILOGRAFICAS - Exe-
euto qualquer serviço inclusive
piastplate e Stcncil. Moreira —
22-6166.

ENGENHEIRO agrimensor paracampos pratico de lotear, pre-
cisa-se. Av. Rio Bronco, 156 —
sj 2 728. Tcl, 22-3344.
MOTIVO de viagem negocio d»
ações de Clinica S. A. Rus
Dias da Cru. n.o 182. Dr. Eli-
dio. Tel. 58-2281.

CONSULTÓRIO dentário v. .om-
pleto para retirar cadeira White
motor Igai, lustre etc. NCr$
800,00. Santa Sofia, 252, tel.l
48-5695.
DESENHOS, executa qualquer ti
po de casas e apto. para Caixa
Econômica, desenho de propagan
da, faixas etc. Tel. 34-6397.

D.NTISTA - Oportunidade
Vende-se hoje, consultório com-
pleto, com equipo etc. para reti-
rar. Motivo dc viagem — Telefo*
ne 36-1862.

DR. PEDRO NOLASCO FORJAZ -
Dcsquites — Inventários ~- Ad*
vocacia geral. Av, Rio Branco,
143, 4.0, sa^ 5.

ENGENHEIRO industrial 800 000
Admitimos rapaz dft ótima ano
rc-neia, jovem, recém formado.
Otimo oportunidade. Av. Pres.
Vargas, 529, 18.°.

ENGENHEIROS CIVIL - PI orça-
mentos, cronogramas, fiscaüz.
obras. - Cr$ 900-1 000. Av. 13
de Maio, 47, gr. 2 306.

LIMPE OU REFORME sua casa
por profissionais competentes
que têm preço justo, bombeiros
eletricistas, pedreiro, ladrilheiros,
pintores, taqueiros, limpeza de
chão, vidros, sinteco, assumo to-
tal responsabilidade. Tel. 28-1413.
Dcna Célio.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 11
Rua Almirante Tamandaré, 26 — Flamenjjo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Síndico do Edifício "Reno" de conformidade com a Escritura de

Convenção, convoca os Srs. Condôminos para comparecerem à Assembléia
Geral Ordinária, que será realizada no apto. 305 do mesmo Edifício, no
próximo dia 18 do corrente, às 16 horas, em l." convocação, ou às 16,30
horas em 2." convocação, com qualquer número, a fim de deliberarem
sobre o seguinte:

— Prestação de contas da Administração.
II — Apresentação do orçamento para o exercício de 1967.

III — Eleição do nôvo Síndico e do Conselho Fiscal.
IV — Eleição do Conselho Consultivo.
V — Assuntos Gerais.

Rio de Janeiro, 4 de março de 1967.

a) José de Ribamar Soares
Síndico '

MÍDICO - Precisa-so o.rdiologis-
ta, torças, quintas e sábados, _
tarde, na Estrada do Otaviano
n. 299, e| 4 - Turia.u, á 5 min.
de Madureira.
OFICINA~"MECÂNICA - Aceita
serviços de torno, plaina, fresa,
estamparia e serralharía etc. Mel*
bem aparelhada da praça. Serviço
garantido. Preço razoável. Entrega
pontual. Proposto* pnn portaria
deste Jornal, sob o n. 305 960.
PROFESSORA oferece para admi-'
nistrar escola, Casa de Saúde, oa-
tronato etc. Com prática. Tel.
49-2151.
PROTÉTICO _- Com prítica, par»
trabalhar 5 horai por dia, meno»
aos síbados. Trntar na Rua Ca-
rnlina Miler, 29 - Méier.

}$ X PhiÜp*;, estado de nô-
Vénde-se facllít,

duzentos. Te!.: 28*9134,
1 mllh.o

REC ONSTRUIMOS, r.t.im,.,.,..,
pintamos, consorte mos «dificies,
cc.as, aps., lo>;, ra-Jau. ant**s tte.
Temos prcfitsionaís -_jpt.cii.lEsados
no ramo, pcríuguosoç, hrasüoiros.
Orçamentos o roferéncias no Ea»
tado da Guanabara e Est. do Rio.
Sem compremisso. Serviço com
rapidez e orçamentos baixos. Te-
lefone hoje mosrno para « nossa:
firma. Tel.: 52-9539.
SALA para consultório dentário,
aluga-te a quem ficar com as
instalações. São Francisco Xavier,
tel. 58-1354.
VENDO um consultório dentário.
Preço NCr$ 800,00. — Praça Josá
de Alencar n.° 18, sob., 2.a-feira,
das 9 às 19 hs.
XEROGRAFIA - Reproduzimos
qualquer tipo de documento; re-
tatorios, balanços, planos, bole-
tins, faturas, gráficos, listas de
preços, mesmes, cartas, desenhes,
cletrocardiogramas, plantas, eíc.'ncluslve 

escritos a lápis ou tin-
ta — que normalmente não é
pss:ível reproduzir em fotocó-
pia cemum. Consulte-nos PHO-
TCK1NA — Avenida Rio Brcnco
133, lcja _E-_TeK_ 52-860ó.__

Amazônia
Engenheiro que se transfe*»

re pura Manaus aceita ..ncar-

gos ou representação por sí**-
tores ds eletricidade, teleco***
municõ-ões, mecânico, finai.-

ças_ ou outro. Para cont«tt>
escrever para « portaria dést»
Jornr,! sob n. 206.031.

Limpeza em
geral

Raspagem, enecramento d»
apartamentos, escritórios, ilo-

jaa e bancos. Conservação d»
edifícios e pinturas em geral,
serviços diurno e noturnos —

Aceita-se conlrato. Perfeição •
pontualidade. Tel. 23-5421 —
57-3245 _ Amaro.

Fazemos
questão

que o
J_B fique

sempre
perto de

você

VENDO — 1 persiana amer., nova,
30 mil; 1 armário de fórmica p|
banh., 20 mil; 1 guarda-roupa
marfim p| solt., 30 mll; 1 pcltro-;
na plástica, 2 core-, 40 mil. —
Tel. 29-8617 - D. Zllda.
VENDE-SE uma TV, «cadeira, cl
urgência. Tratar à R. Júlio de
Ca.tilho, 35, ap. 1102. Copaca-
b è n a.

Reformas
de colchões

DE MOIAS
Reformam-se colchões de

molas para o mesmo dia. Te*
cldos de Ia. qualidade. Au-

menta ou diminui-jo colchões,
reforma sofá-camo, poltrona-
cama, sumier e grupos estofa*
dos em geral. Orçamentos a
domicilio sem compromisso. —

Atencle-39 em qualquer bairro
da Guancbara, Rua Turf Club
n. 12, loia G. Tel. 48-4811

(Largo do Maracanã).

Nós tínhamos necessi-
dade, e até urgência, em
atender ao nosso público
de Campo Grande, em
Campo Grande, Por isso
resolvemos abrir mais
uma Agência de Classi-
ficados do JORNAL DO
BRASIL.

Você
já pode ir

hoje
a nova*

Agência de,
Classificados do1

JORNAL DO BRASIL
em Campo Grande

h_ST

Agência JB de Classi-
ficados, .Avenida Cesário
de Melo, n.° 1,549. (Jun-
to com a Agência Volks-
wagen — Guandu Veí-
culos.) Funcionando de
8h30m às lóh todos os
dias e de 8 às llh
sábados.
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PROF. MAZURKA

Quando fizer seus planos pro-
cure orientá-los no sentido de
pessoas reconhecidamente ho-
nestas, assim vccê conseguirá
grandes benefícios.

CAPRICÓRNIO (21/12 a 20/1) — Número de
sorte: 22. Côr:' musgo. Pedra: turquesa. No tra-
balho- uma. demora nos seus afazeres vai causar-
lhe aborrecimento. Mas tenha paciência, que nao
íicará, decepcionado e tudo se encaminhara cou-
forme seu desejo.
AQUÁRIO (21/1 a 20/2) — Número de sorte: 29.
Côr- verde-clro. Pedra: jacinto. Período desfa-
vorável para a saúde e para contatos com pes-
soa, de lar. Evite negócios relacionados com

propriedades pois á indicias de prejuízos c atn-
tos que poderão transformar seu futuro.

PEIXES (21/2 a 20/3) - Número de sorte: 37.
Côr- rosa Pedra: amestista, No trabalho: nfio
^noreçaanas.uas idéias nem nas «WlncUcaçoes
que pretenda íazer em seu favor pois como diz
o ditado quem não arrisca nao pet sea.
o ditado quem não arrisca nao petisca,.
ARIES (21/3 a 20/4) - Número de sorte: 45

Côr: vermelho. Pedra: rubi. Bom tempo pa a

empreendimentos e amizades prmclpalmente com

pessoa do sexo oposto. Favorável para as via-

gens de longos percursos.
TOURO (21/4 a 20/5) - Número de sorte: 52.
Cór: violeta. Pedra: safira. Muito cuidado, ha-

verá tendência em se deixar levar para-o.. ado
da fantasia e da vaidade no setor de .abalho.
Mas isso poderá perturbar a sua tranqiilidade.

GÊMEOS (21/5 a 20/0) - Número de sorte:_58.
Côr: café-com-leite. Pedra: esmeralda Inespe-
rados benefícios de pessoas de amizades, lealiza-

ções de projetos e novos conhecimentos. Grande
energia para negócios difíceis e vencer os opo-
nentes.
CÂNCER (21/0 a 20/7) - Número de sorte:: 67,
Côr: creme. Pedra: ágata. Êxito nos juntos
profissionais e sociais, boa intuição e auxilio de

pessoas bem intencionadas e muita atividadejao
trabalho. Intensa e benéfica ação do subcon_cl-
ente, para a realização de grande sono que po-
dera íazer de você a pessoa mais feliz.

LEÃO (21/7 a 20/8) — Número de sorte: 74. Côr:
marrom-claro. Pedra: brilhante. Aumento de
responsabilidade, progresso nas ocupações e no
trabalho. Muita energia na saúde, viagens ou

passeios agradáveis de bons resultados para in-
tsrêsses pessoais.
VIRGEM (21/8 a 20/9) — Número de sorto: 79.
Còr: cinza. Pedra: granada. — Pequenos des-

BO-tos por acontecimentos relacionados ao meio
social ou aos assuntos profissionais e Íntimos,
cuidado com mal-entendidos. Evite contatos com

pessoas de mau caráter.
MERA (21/9 a 20/10) — Número de sorte: 86.
Côr: prata. Pedra: lápiz-lazúli. Procure amigos
fiéis para fazer confidencias no local de traba-
lho. pois se assim não o fizer poderá entrar em
choque com os seus colegas. No amor: muito
cuidado, há indícios de aborrecimentos com a

pessoa amada, aja como se estivesse alheio aos
assuntos apaixonantes.
ESCORPIÃO (21/10 a 20/11) — Número de sor-
te- 93 Côr: creme. Pedra: água-marinha. Es-
teia atento e aguarde noticias referentes aos
seus negócios. No amor: faça da tranqüilidade a
sua arma para vencer as dúvidas da pessoa ama-
da.
SAGITÁRIO (21/11 a 20/12) — Número de sor-
te- 99. Cór limo. Pedra: topázio. Tensão ner-
vosa e certa irritação, perigos em viagens, es-
cri-tos e contendas com vizinhos e parentes.
Questões com o sexo oposto. Disposição febril e
um tanto hesitante, concorrendo praticamente
para aumentar as contrariedades.i

semana

ARTES
COLÉGIOS E CURSOS

ARTIGO 99 — Matrículas abortas.
E. Ipiranga. Rua Marquês São
Vic-nto, 37 — G_v«a. Tal.! ..
47-0442.
AULAS DE DIREÇÃO - Apronda
a dirigir «m Volks, DXW • Cor-
dini. Não cobro taxas nom ins-
cr.ção. Trato dos documontoi ne-
ce;-úrios para carteira aver*
bação a transferência. Aulas pri
ticas a domicílio. Humberto. Tel.
46-3435.
AULAS Particulares - Porl. t
Psic, terças e quintas. Av. Pres
Vargas 559, 19° antlar. Inf. p
tel. 57-3660.
ACADEMIA de Artes Feminina
Mme. Pereira. Matrículas aber.
tas para curso da corte e cos-
iura em 3 meses confere-se di-
ploma. Rua Ramos da Fonseca
104. Lins.
ALEMÃO — Ensinam-so a princi-
pianles e udiantades. Conversa-
ção desde a pirmeira aula. —

Mf-fcdo moderno. Slides — Tel.
45-0356.
AULAS particulares Primário, tel.
29-1844
AULAS particular do matemático
para ginásio, na Av. Ministro
Edgard Romero, 326, c| XI - Ma
durcira — Sta. Elisa.

BOLSAS DE ESTUDOS - Atá
amanhã às 12 lis., ainda temos
30 bolsas para o 1.0 ono gi
nasial art. 99 — Pré-Normal, Ins
tituto Méier. Av. Amaro Ca-
valcanti, 301.
CURSOS de corte, cost., flores,
artezanatos. Dirigidos por pro-
fessôrai especializadas. R. Vol.
da Pátria, 375, gr. 6. Telefo-
no 260779.
CURSOS c treinos diversos fun-
cionando 30 máquinas escrever
móveis, te!. 2 salas, ponto een^
trai, Av. Renda garantida 700,00
novos. Base 20.000 facilita 5
mil. Casta pl portaria deste Jor-
nal sob n. 305843. 
CORTE E COSTURA
em curso rápido e

— Aprenda
barato. Tel

28-7948.
DACTi-OffRA.IA - Voei qua )i
ostá auferindo lucros com a dicti
lografia, poderá aumentar suas
possibilidades «tildando esteno-
grafia pelo sistema Marti compõe-
to modernizado, em 2 a 4 me-
sos você está colocada om em-
prego nunca inferior a 350 mil
cruzeiros, Nova técnica de ensi-
no em nosso curso do Secrotaria-
do. Venha assistir algumas aulas
som compromisso. Informações na
Av. Prós. Vargas, S29, 18.°. Av.
Copacabana, *90, 6.0 — Cateto,
216, s/ loja — Ccnde Bonfim, n.
375, e/ leia — Maria Freitas, 42,
s/ Icja — Dias da Cruz. 185, ¦/
loja — Nilo Peçanha, 185, 1 loja
— Nova Iguaçu — Barãn do Ama*
xonas, 528, s,/ loja - Nitoról.

ESCOLA Técnica para cabeleira
res. Aulas diurnas e noturnas. Ma-
trículas abertas diariamente das
9 às 21 horas. Av. Suburbana,
7471 SIL — Largo da Abolição.

ENSINA-SE decapê em geral, fio-
res, 3.a dimensão, outros íraba-
lhos de artesanato, decorações i
tapete combinar telefone 58-6021
Mme. Barros — Tiiuca. ________

. DO JORNAL DO BRASIL
I EM COPACABANA,

ESPORTES E
EMBARCAÇÕES
BARCOS E LANCHAS
BARCO - Baleeira, 7,50x2,50, c|
cabina, 2 beliches, motor mflrí-
timo, A cilindras, red. 2:1. Vendo
cu troco contra carro. Informa-
cões com Micko: 36-2A2A.

BÃRCÕ~^"7—mT~fnotor,- Penla, 17
HP, retif. Espinlicl grosso 500
anzóis n,° 611, r*'_de camarão, pe:.-
cadinha '100 m. 3,5 mühões. Run
Dialma Ulrich,-91, ap| 1208. -

Copacabana.
_. RCO DE CEDRO construído há
1 ano, cam 7 m cie comp. Vencio
ba:-to. 45-4320. Dr. Lun.irdi.

CRUZEIRO - Dois beiiche:, w-
ladeira, velas, moter centro,
equipado, estado de novo, ven-
dc, troco por lancha cu carro.
Aceito ofertas. Cadete Pelo
nio 965 - 301. 

LANCHA - CARBRASMAR, 34 pes,
2 motoros "Perklns Diesel" lm-
portados, 125-HP cada um, su-
perequlpada, pouco uso - B.iíe
NCrJ 65 000,00. Trotor em São
Paulo, pelos Tels. 35-8933 ou
36-1976 - Sr. Lúcio.

LANCHA Hidrovê - Molor 35
Tudo nôvo, vende-se. Facilita-se,
Praia da Bica, 1 329 - Ilha
do Gov.
LIGHTNING c/ velas Dacron ame-
ricanas e bicicleta de corrida in-
gltisa c/ 10 veleeidades, tudo oti-
mo estado, diplomata vende ur-
nente, motivo viagem. Gustavo
Samoaio, 542, ap. 501.

LANCHA — Casco Colúmbia, fun-
do du->lo, 35 pés, 2 cabinas, c^zi-
nha, banheiro etc. Vendo cu tro-
cd contra carro. Preço 4 500. In-
formações crm Claudinc: 56-1222.

LANCHA DE PASSEIO - V.ndo,
ccm vaga no Hangar late Clube
R. J. 

"Casco 
Colúmbia, fundo

duplo, cabina, 2 boliches, nela-
deira 24 pés, motor retificado
Cris-Craft 145 HP. Base 7 mi-
l.s»s. Tel. 32-5199.

VENDE-SE embarcação pl pesca,
7 m de comp. — Tratar pelo te!.
54-3441, cl D. Odcttc^
VENDE-SE — Lancha Colúmbia,
21 pc'. c' cabíne seminova, mo-
tsr Chrlc-Crafl 105 HP. Vor c|
marinheiro Malanuias no ICRJ
Tratar: Tels. 36-5983 - 37-6212.

VENDO lancha 30 pés, cedro,
muito confortável, cama casal, ge-
ladeira, banheiro, bor, etc... mo-
ter 180 H.P. Ver "SAIÔIA" pis-
cina IATE CLUBE - CrS SEGO COO

Inf. 2a.-feira tels. 32-6922 e
42-9906.

NOSSA SENHORA DE COPACABANA, 1.100/LOJA E
HHB8F_B3__ECy BMnM____j__»_ra-8_--BB_B- __gj3_-_-___-_-__ ,11

Dispondo de tempo para êste fim-de-semana
uma boa sugestão é um passeio ã GRUTA DE
MAQUINE, distante de Belo Horizonte cerca úe
130 quilômetros. Há muitas atrações, mas se des-
taça como centro das atenções a gruta própria-
mente dita, com seus oito salões e seu impressio-
narite aspecto Interior, cheio de estalactites e es-
talagmltes, cascatas e a infiltração de água pelas
rachaduras. Vai-se até Belo Horizonte e dali to-
ma-se a BR-40. No quilômetro 111 dobra-se a di-
relta para Cordisburgo e roda-se 22 quilômetros
até o local da GRUTA DE MAQUINE, ao pe da
serra do mesmo nome e junto ao Córrego de
Cubas. A viagem toda é feita em asfalto. Náo fal-
tam hotéis e restaurantes que podem ser escolhi-
dos nas diversas cidades por onde passa a BR-40
e até Cordisburgo. Se você deseja maiores esclare-
cimentos a respeito, telefone para o SERVIÇO DE
UTILIDADE PÚBLICA DA RADIO JORNAL DO
BRASIL. • *

Se você ainda nâo conhece o santuário da Pa-
droeira do Brasil, aproveite êste íim de semana e
visite APARECIDA DO NORTE. Há multa coisa
bonita para ser vista e, além disso, você poderá
tomar conhecimento de fatos históricos e milagres
ligados àquela localidade e à Padroeira. Você de-
verá seguir pela Rio—São Paulo até o quilômetro
47 43, entrar para Paracambi, passar por Men-
des, Barra do Piraí, Volta Redonda, Barra Mansa,
retomar a Presidente Dutra e, no quilômetro 247,
encontrará a melhor entrada para Aparecida do
Norte. Se você deseja maiores esclarecimentos sô-
bre APARECIDA DO NORTE, telefone para o
SERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA DA RADIO
JORNAL DO BRASIL. » •

A UTILIDADE PUBLICA DA RADIO JOR-
NAL DO BRASIL recomenda aos motoristas que
mantenham nas estradas velocidade regular para
o trecho que estiverem percorrendo, estando sem-
pre atentos aos veículos que encontrarem. Redo-
brem sua atenção nas ultrapassagens que devem
ser evitadas próximo às curvas.• *

Para os que desejam íugir do Rio mas per-
manecer junto ao litoral, a melhor indicação é
Cabo Frio, em cujo itinerário haverá oportunida-
de de passar por algumas cidades que oferecem
praias bonitas e recantos convidativos. Dê prefe-
rência à travessia das barcaças entre Rio e Nite-
rói. Depois siga pela BR-101 até Tribobó. Dobre a
direita e torne a RJ-5, passando por Maricá, Sa-
quarema, Araruama, São Pedro d'Aldeia e Cabo
Prio. Não faltarão bons hotéis e restaurantes e a
cada instante grandes atrações turísticas.

O » *

Para os que querem clima de montanha hã
duas alternativas de preferencia: Teresópolis ou
Friburgo. Se você deseja maiores informações
para um desses itinerários, telefone para 22-151.,
SERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA DA RADIO
JORNAL DO BRASIL.» • •

Os que preferem ficar no Rio neste íim de
semana, além dos habituais programas de suas di-
versões costumeiras, poderão encontrar tempo para
alguns agradáveis passeios. Lembramos os seguin-
tea pontos de referência:

PAO DE AÇÜCAR — O bondinho aéreo parte
da Praia Vermelha—Urca e funciona das 8 da
manhã às 10 da noite. Não há problema de racio-
namento de energia, pois sábados e domingos não
há corte.

QUINTA DA BOA VISTA — Podendo visitar
o Museu Nacional, das 12 ás IGh 30iu: Museu de
Caça e 'Pesca, das 9 às 17 horas, sábados e do-
mingos; e Jardim Zoológico, das 9 às 19h 30m.

PARQUE DA CIDAD1., na Estrada Santa Ma-
rinha. na Gávea, onde se encontra o Museu cia
Cidade.

PARQUE LA.VE — Rua Jardim Botânico, pró-
ximo à entrada do túnel Rebouças.

JARDIM BOTÂNICO — das 8 às 17h 30m,
na Rua Jardim Botânico, 920.

ENGLISH — Moça paciente acei-
alunos principiantes ou nao.

Prática cl crianças. H 000 pl nu-
- Botafogo - Tcl. 46-4818;_

EX-SEMINARISTA - Aulas pa.
ticulares admissão ao ginásio, te-
lefonar a partir de segunda
feira pela manhã. A9-6067 NCrS
3,00 o hora.

FRANCÊS PARA INICIANTES - A
parlir de 10os, com jovem pro-
fessôra. Tel. 57-9452.

INGLÊS — Faça seu curso em eua
casa ou em pequenas turmas* in-
clusive aos sábados e domingos.
Ouça, veja e fale desde a pri-
meiro nula. Tel.: 32-3359 - Pro-
fessor Silva.
INGLÊS — Profesiôra leciona a
principiantes c colegiais (grama-
tica e conversação} Cr$ 1Ó000
por més. Tel. 28-9154 (Tijuca)
Taquigrafia (Ingl.-Port.).
INGLÊS! alemão, francês. Audio-
visual, 1-2 meses. Profs. nativos.
Provas, emprêao, viaoem. Sen
Dantas, 117-935 - 52-9649.

INGLÊS — Professora formada
pelo IBEU ensina a qinasianes." " — Rua Tamia

Higienopolis
Cr$ 10 000 pl mês
rana, 59 op. 101 -

VIOLÃO
sina-se r
pelo Tel.

— Aulas práticas — En-
o Eng. Nôvo. Marcar

30-0859 - Sueli.

VIOLÃO — Ensino tocar c can-
tar só moças. ló mil por 

'mès

Tel. 26-8409 - Botatogo.

AAA PIANOS NACIONAIS
VOS £ ESTRANGEIROS -
especializada vendo bem finan-
ciados, por preços do ocasião —
Rua Santa Sofia n. 54 — S.ioni
Pena.

Curso de
massagem

Associação do Hosptlal do»

Servidores, início 3.a-feira dia

7 às 19 horas, aulas 3as. o

5as.-f_iras. Rua Sacadura Ca-

bral, 178, 2.° andar enexo.

English
conversation

Spea^ Englis correctly and

fluenthy, studygn with a

ry good teacher. Teacher Fer-

reira Tel. 23-2256.

INGLÊS — Individual ou grupes,
casa do aluno, conversação, gra-

ijlic. etc. - Tel. 45-1352.

INGLÊS - Só oi moças, prof."
fermada pelo IQEU, leciona em
sua residência. Gram?tica o Con-
venac-o. Tel.t 38-2359 ou ....
34-0920, Sra. Regina.
INTERNATO - Matrículas abertas
Escola Nossa Senhora Aparecida
do Norte,- na Estrada do Rio
Grande, 2 561 — Telefone Cetel
- 92-1031.
INGLÊS — Professora especiali-
zada, formada pelo Curso Oxford,
leciona para crianças e mocas.
Cr$ 3 000 p. aula. Tel.: 58-5203
— Grajaú.

Inglês em
3 meses

"Não tenha medo de falar'

NO-I PIANO - Vendo Frllz Dcbbert,
Casaj c| gerantia. pela melhor oferta.

Tel. 27-0.71 e 52-9933. Ver na
Praça Almirante Belford Vieira,
6, ap. 102, no Leblon.

ACORDEÃO - Universal, 120
baixos, quase sem uso, vende, na
Rua Pacheco da Rocha, 656 —
Bento Ribeiro. Ver das 9 ás
11 horas.
ACORDEON
bxs„ perf. e

— Vendo Capri
itado. Tel. 57-E

00
115.

AMPLIFICADOR - Vendo um pa-
ra baixo; Phelpa-30 W; modelo
profissional, nôvo. NCr$ 500,00.
Tratar 25-5597 - 

JPaulo.
CONTRA BAIXO HONER - Ven-
dc-se gaita cromática dois onda-
res em perfeito esfado — CrS
120 000 - Tel. 23-2962. Sérgio.

rápida

COMPRO UM PIANO - Do qual
quer marca — Me.mo precisando
da repares — Solução
vista - Tel. 45-1130.
COMPRO um piano do uso^ par-
ticular — Pago ótimo proço à vis-
ta — Tenho urgência — Telefone
57-0960.

P.ÁNÒ 1|2 CAUDA - Bom esla-
do. Vende-se. Faz-se qualquer
negócio. Rua República do Peru,
72, ap. 1003.

PIANO — Vende-se tipo epto
pouco uso, cepo de metal, cor-
das cruzadas. Rua Antunes Gar-
cia 35. Tel. 29-4881.

PIANO — Vende-se completamen
te nôvo, importado, fabricação
InglÔSB 

"Jersey-Bentley". Preço
José H
38 0303.

NCrí 1 200,00. Ver
gino, 176 — Tijuca. Tel.i

PIANO Pleyel, tipo op. em ia
carandá ros;i, teclado de marfim,
em ótimo estado. Cr$ 425 000.
Rua Siqueira Campos, 210, ap.
603.

COMPRO — Ccniuto americano
moderno, amplificador autofàlan-
tes etc telef. 22-523). Sr. Pira».

CASA MILLAM, planos, nacio-
nais, estrangeiros, cauda, frmá-
rio, 10 anos de garantia, a
prazo sem juros. — Ouvidor,
130 - 2.° and.

PIANO NÔVO - Vendo-se um
de ap. com cepo de metal, cor-
das cruzadas, 3 pedais e 83 no-
Ias, Ainda na garantia. Rua Pe-
dro Alves, 5. ap. 0.

Prof.a formada nos USA. Mé-j FAMÍLIA E3TRANSEIRA vondo
'urgento: 

piano do 1|4 cauda —
todos exclusivos. Tel.: 57-2435

(P

MÃES FUNCIONÁRIAS - Jardim
Infantil Babylook, dirigido por
professora — Ass. social — Pue>
ricultura formada, 3 nos 6 anes.
Horário 9 às 16 horos. Rua Vol. i
da.Pátria, 375, cl 6. Tel. 26-0779.

PROFESSORA - Dou aulas indi-
iduais para crianças, senhoras e

senhoritas, Primário, alfabetiza-
ção e admissão. Também vnu à
casa do aluno - Tel. 27-0077.

Internato
T-ducandáriü N. S. Glória/

Lad. Russel, 57 (lado Hotel Gló-

ria) enxoval reduzido, alimen-

tação farta, instalações moder-

nas. Aceitamos transferencio.

Tel.: 36-2782.

oxcolento" estado, NCrS 2 500 —
Ver na Rua M. Vivoiros do Cas-
tro n. 12B - 1 201.

GUITARRA elétrica Sonic. Estado
dc nova, e amplif. Ipame 15 W.
Preço a combinar. Tel. 27-3220.
GUITARRA
28-9362.

Gianíne. Vendo

INSTRUMENTOS t MUSICAIS _ 
-

Vcnde*se um violão Gianíní n
2. Rua Paissandu n. 1Ó2 cober
fura 05.

PIANO ALEMÃO WEBER - Ma-
ravÜhoso Instrumento. Vendo ur-
gente NCrS 1 400, Rua da Casca-
ta, ló, casa 2 — Muda da Tijuca.

PIANO
Tel.

— Vendo um
47-5662.

a particular

PIANO 1/4 do cauda "crapeau

cepo do melai, 83 notas, cordas
cruzadas, 1 SOO mil — Rua Soro.
caba, 277 — Bctaforjo.

VIOLINO ALEMÃO -
Vendo. Ver e tratar
Quitanda, 60 sl 4.

Antigo
na Rua da

VENDE-SE acordeão marca Sonell
20 baixes com garantia e esto

jo, côr prota, estado novo 150
mil* Tratar — Barata Ribeiro, 3ó9
ap. 303 - Tel. 57-3163.
VENDO piano Essenfelder alemão,
cordas cruzadas, cepo de metal,
3 podais. Preço CrS 2 000 000
Telefonar a noile 48-2294.

VENDE-SE acordeão Universal, 24
baixos, usado durante ó meses.
Tel. 28-8650.
VENDO PIANO PETROF - Tel,
34-7115. Rua Jiquibá, 155, op
103. Tiiuca.

LIGHNING - Vendo ótimo esta
do, velas Dacron, equipado. Ver
C. R. Guanabara, ci Jair ot
João. Inf. tcl. 22-0287 - Dr
João Macedo. ______________________
OCEANO JÚNIOR - Toninha, cm
bom estado; sua cotação é d
2 J00 dólares, vendo por npe-
nas NCrS 5 500, aceito Fusca.
Telofone: 54 3790

Motores e equip.
marítimo
MOTORES de centro de 8 HP -
marca JAM — Vendas à vista e
a prazo. Distribuidores Bcmhcx
- R. Frei Caneco, n. 130. Tel.:
32-4463.
MOTOR de popa — Ccmpro à
vista Jchnson 15 a 20 HP, nô-
vo ou cm bem estado. Telefone
34-0197 - Afonso
MOTORES DE POPA - Diverscs

Vendo, troco, compro, finan-
cio. Preço ocasião. Tel. 52-0009.

MOTOR AÃERCURY - 50 HP, re-
visado, vendo NCrS 2 500,00. R.
Eng.0 Coriolano, 90 — Ilha cio
Governador, 2,a.feira - 42-9506.

MOTOR ARQUIMEDES - 5 H.^
recondicicn.do. CrS 500 000. -
Tel. 36-4897
VENDE-SE motor de popa c| co-
mando Mercury 30 HP corn lan-
cha Colúmbia, CrS 1 200 000 à
vista. Rua 7 de Setembro 184
loia. Tel. 43-4090 segunda-feira
— Roberto.

VENDO um piano clássico novo.
Ver Rua Carolina Reidner, 15-A.
Catumbi.
VENDE-SE uma batedeira profis-
sional completa, e uma guitarra
de solo b um amplificador Ipa-
me. Tratnr na parto da manhã,
R. Sta. Alexandrina, 542, Rie
Ccmpndo.
VENDE-SE piano Niendorf, semi-
novo, pedais, s| uso, cepo me-
tal. Preço 1 200,00 à vista. -
Rua I, Bloco 6, Entrada 6, ap.
301. Ivc^ie. — Atrás da Igreja
Guada.up, Fundação Decdoro.

VENDE-SE piano Otto Halbe em
perfeito estado. Preço à vista:
Cr$ 1 000 000. Ver à Rua Barãc
de Guaraliba, 226 — Gloria.

PIANO -IUTHNSR alemão logili
mo, cepo do mota!, cordas cruzai
das, 83 netas, teclado de marfim,
venc-Q-sa 1 por 800 mil o outro
por 2 milhões — R, Copacabana
99-B.""" Mi-

Ruo

VENDEM-SE PIANOS - Bem fi-
nanciados, per preços de ocasião.
— Rua Santa Soria, 54, Saenz
Pena. Casa especializada.

VENDE-SE material marítimo do

propülsão, hélices, buchas, etc.
Rua Sargento Silva Nunes, 107 -

Bcnsucesso.
VENDO motor de popa Johnson
15 H.P. cl tanque. NCr$ 600,00.
Telefcne: 37-9344. ¦____

CAÇA E PESCA
ESPINGARDA Astra, cal. 12, es
panhola, 2 canos, môcha, nova.
fel. 57-5201. Preço base 350 000

ESPINGARDA 12
mecha esp. aut.
Única no Rio —
urgente — Barata
ap. 30K

belga 2 canos
aço Whitwcrt
Vendo 300 000
Ribeiro 645 —

ESPINGARDA - Victor Saras-
quelo, cal. 12, nova, c| gsran-
tia e registro. Tratar na Rua
Senador Muni- Freire. 32. Vila
Isabel.

AGENCIA DO

JORNAL DO BRASIL em

PIANO PLEYEL - Vende-se.
lhão e duzentos facilitados.
Barala _Ribeiro_200_ap._l 121
PIANO — Particular vende Pleyel
antigo. Telefone: 48-7663 CrS..
AL. 000.

mão Ronisch, cordas
¦po metal, vencio

PINTURA em porcelana, professo-
ra muito paciente garante apro
veitamento desde a l.a aula.
Não precisa saber desenho. Men>

al NCr$ 15,00. Novas turmas
em 6/3. Av. Copacabana, 462

1102 - 36-1071, Lúcia.

.IVROS E PUBLICAÇÕfó

CALDAS AULETE - Vende-se
Coi. Caldas Aulete - CrS ....
160 000 - _ vista, 2a.-feira de
B h às 12 h - Sr. Mareio -
26-3201.

PRECISO uraente professor de
Ciências e Organização Política

registro no MEC — Tel.
32-5161.

LIVROS — Particular vendo co-
leçõcs completas. Tesouro daJu-
ventude, Histórias das Américas,
Eçá do Qeuircs, grandes roman-
ces universais Estefan, Zweiq —
Preço tudo 200 mil — Telefone:
45-8832. 

PERUCAS — Agora também na
Tijuca aprenda e faça você mes-
ma a sua. Au'as individuais —
Preço CrS 30 000. Tcl. 54-4330.
Só atendo neste horário, de 9
às II heras — Dona Yola.

PROFESSORA diplomada reiniciou
suas aulas de teoria, piano c
acordeão a partir de 1 de mar
ço. Prog. da ENM — Telefone:
34-9985. .
PROFESSORA dc Música - Pia
no, Acordeon e Teoria; também
vai à residência - Tel. 37-9078.

PIANO
cruzadas,
NCr? I 000,00. Rua Noronh.
tes n. 70. Estácio de Sá.
. ÍÃNCT" Vendo Fritz Dobbert,
08 nelas e cepo metal, corcias
cruzadas, lindo e som^ maravi-
lioso. Detalhes e ver è Rua 2

de Dezembro, 77, ap. C-01. Tel
45-2023 - Flamengo.

LIVROS
pres. —

Cult. Geral
56-0567.

12v. ótimo

IIVRCS — Coleção completa Mon
teiro Lobato. Vendo bjrato urgen'
te. Rua Pereiro Lopes 22-A, casa
2 — Benfica.
TESOURO DA JUVENTUDE, 1
vols., azul antigo, vendo: 60 000
— Dicícnárii Laudelino Freuse,
5 vols. (José Olímpio) esgotado,
100 000. R. Sen. Vergueiro, .51
Sob.

PIANO Schwartzmann — Vendo
s[ novo com garantia, facilito
pagamento — Rua Marquês de
Abrantes 189, ap. 1 208.
PIANO de cauda — Vendo 1 mi
lhão, troco p| outras coisas -
R. Cap. Rezende. 448 c| 1 ap
101 — Meier. Não telef. p. vi>
zinhos. Ver durante semana.
PIANO Pleyel — Teclado de mar-
fim. Vendo 340 mil (fixo) - R,
Vaz da Costa, 35-F — Inhaúma.

PIANO francês, vendo, 230 in
Ver somente hoje. Rua Van Gogh

Quadra 15 - Bloco 9, ap. 302
IAPC Del Castilho.__

PIANO PETROFF - Seminovo -
Sem uso — Vendo — Apartamen
to médio côr escuro nogueira —
8_se 2 000. Fone 28-5640 ou 
34-2614.

PIANO de estudo, no estado CrS
190 000. José Bonifácio 290 cl 4.
Todos os Santos. Tcl.: 29-2248.

PIANO PLEYEL - 1|4 couda, cs
tado de novo. Vende-se motivo
via gem. Urgente. Inf. 47-4166.
SCANDALLI - Tenho de 120 b„
outro de 80 baixos, são legíti
mes, barato, motivo viagem. Cor-
roja Dulra, 56, ap. 29, Flamengo.

SAXOFONE americano 'Buescher"

alto, mi-bemol, afinadíssimo, —
NCrS 700,00. Luiz tel. 7259 -
Niterói.

VENDE-SE acordeon Scandalli i
portado, 120 baixos, ainda
embalagem, por CrS 400 000.
Tel. 58-5548.
VENDE-SE piano Essenfeldcr tipo
apartamento. Rua Murtinho No-
bre n. 28, ap. 202. — Santa Te-
rosa.
VENDE-SE piano francês, novo,
cepo de metal, marca Chasaigne
Frères. Informações. Tel.: ..
32-1109.

DIVERSAS
ESTOJOS para desenho, f_brica-
Ção suiça, com 24 peça; novos
Vendo do
36, sobrado.

Rua Jcsé Clemente,
Niterói.

PARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
£ ASSINATURAS

AV. GOVERNADO»
AMARAL PEIXOTO, 34 - LOJA 12
DAS 0,30 AS 17,30 HORAS
SÁBADOS: DAS 8 AS 11 HORAS

ANIMAIS E
AGRICULTURA

ANIMAIS
ANIMAIS - Pequinês, 90 dias, m.
prelo F. Breca — Lindos, na Av
Copacabana, 1 017-1103.

9ursos prafscosr

BEZERROS (AS) - Troco caminhão
Fcrd 34 ccm capacidade para 4
toneladas tedo reformado. Or-
lando 34-8929.

COLEÇÕES

PROFESSOR - Port., Mat., Cor-
resp. Comercial. — Precisamos p|
lecionar em n| filial Tiiuca no
horário de 18 òs 20 horas. Sal. a
combinar. Entrevistas c] Sr. lucf-
lio._ Av .Pres. Vargas, 529, _________
PROFESSOR INGLíS - Precisamos
pl lecionar em n| cursos em n|
filial Centro, no horário de 19 às
21 horas. Sal. a combinar. Entre-
vistas c| Sr. Lucílio. Av. Pres.
Vargas, 529, 18.°.

PRECISA-SE de professor de
Contabilidade Comerciai, Cont-i-
bilidade Pública e Direito Usual
para curso noturno' em Eng. cb
Dentro. Trotar segunda-feira, das
20 às 22 horas, na Rua Adolfo
Bergamini, 195. ^_
PRECISA-SE de professor para
disciplinas de Português, Mate-
mática. Geografia, Francês
Ciências, para curso noturno, no
Eng. de Dentro. Tratar segunda,
feira, das 20 às 22 horas, nc
Rua Adolfo Bergamini, 195.

PROFESSORAS -
curso primário

Precisam-ss p/
n Jacarepagui.

Tratar na R. Caruaru, 211 cu Es-
tnda da Jacarepagui, 7 000 -
Freguesia — Segunda-feira.

REVISTAS — Liquido coleções
completas: Mecânica Popular, Au-
Io Esporte, Realidade, 2.a Guer-
ra, Edição Maravilhosa, Quatro
Rodas, 90%. Álbuns, estranqei-
ras, aviação etc. Mais de 300.
Vai tudo a 80 0001 Eduardo. ~
Tel. 52-1852.
VENDO pinturas. 1 Forlinari
(Cançjaçol 47 x 35, 1951. 1 Di-
ianira 1959 (93x66). 1 Panceltl
óleo. 1 Di Cavalcanti (Fiçiura de
mulher), 83>:67. Tel. 37-5891 -
Col&cno particular. _________

INSTRUMENTOS
MUSICAIS
AAA PIANOS NACIONAIS NO-
VOS E ESTRANGEIROS - Cosa
especializada vende bem finan^
ciados, .por preços de ocasião. -
Rua Santa Sofia, 54. Saenz Pena.

A CASA MOTTA Pianos, euro-
peus novos, Pleyel, Welmar, Pe^
trof. cauda e armário, a prazo
menor preço — 2 de Dezembro,
112 - Catete.

ao raça exper.e-r.cnai
O CENTRO TAQUIGRÁFICO

BRASILEIRO MANTÉM:
SECRETARIADO PRATICO, ESTENODACIILÔGRAFO, TAQUIGRAFIA
PORTUGUÊS, DACTILOGRAFIA, INGLÊS, PRAT. DE ESCRITÓRIO,

MATEMÁTICA, CORRESPONDÊNCIA COMERCIAL, RECEPCIONISTA i
RELAÇÕES PÚBLICAS.

que lhe proporcionarão novos horizontes.
Há 30 enos preparamos profissionais, encaminhando-os aos

melhores enorogos, som cobrar-lhes taxas
Diretor: PROF. PAULO GONÇALVES

PRAÇA FLORIANO, 55 - 12.o ANDAR (CINELÂDIAj -
TELS.: 52-2972 i 52-0618.

BCXER - Vendo cadela rie 10
metes, dourada, ccm excelente
Pedigree, linha de exposição, Fi-
lha do Gr. Campeão Billani Pad
dy Dozer — Rua Oto de Alen-
car, 15 — Maracanã.

CACHORRO - Casal pastor ale-
mio. Sacadura Cabral 63-lundos,

CANÁRIOS ROLLER - Vendo
verm. e isab. cl pedigree, incl.

gaiolas Tel. 46-8596.

CANIL GOLDPULVER - Aceita
mos cães de qualquer raça para
hospedagem, por dia ou por
mês. Tel. 34-3099.

POODI.E — Vendo um com 2
meses, preto, pedgree. 120 mil
(NCrS 120,00). Tel. p| favor
23-5093. Evilásio.
PASTOR alemão, filhotes do gran-
de campeão Quinn. Rua Miguel
Ângelo, 496. Procuror o Dr. Vai-
dir.
POODLE preto — 80 000 cada
um - R. Jaúnas, 238 - V. Vai-
queira - Tel. 90-028B c M.H.
699.
POODLE pequeno Lindos. Pa
7 vezes premiado. Tel. 25-7651.

PASTOR ALEMÃO - Comnro nu
cho ou fêmea, de 8 c 12 meses
de idade, com pedigree. Telefo
ne: 34-3099.
REPRODUTORES holandeses P. O
Vendem-se registrados com IE
meses. Tratar Dr. Rocha 27-0628

SIAMESES - Vendo filhote» le
gítimos. Rua Humaitá, 104, ap
905. 3.° elevado. Botafogo.

CADELA Paslor alemão 7m fl-
lha de campeão, vacinada e reg.
no BKC, vende-se urgente, Rua
Paraná, 1037, ap. 101. Agua
Santa — Piedade^
CAVALOS - Vende-se trote c
marcha — Fazenda Marapendi, Km
4 — BR-6 — Estrada Rio-Santos
- Inf. 32-9834.
DOBERMAN - Vendem-se filho-
tes com pedigree. Tratar p| 

*>e

lefone 27-2486.

PRECISA-SE profs. de: desenho _—
Matemática — Ciências — Francês
— Geografia, na Av. Suburbana

9 509 — Quintino.

ACORDEÃO italiano, 80 baixos,
9 Reg., sem uso, por 135 mil.
Av. Democráticos n. 690-B, per-
to da Uranos.

PROFESSORAS PRIMARIAS - Pre
dsam-ie de bca aparência oté 25
ano;. Tratar na Rua Sete — Qua-
dra K — n. 2 — Guadalupe.
PROFESSORA especializada, alfa-
betfca crianças e prepara p. ad-
missÜO e primário. Cr* A 000 p-
aula. Tel. 58-5203, Grajaú.

PRIMÁRIO NOTURNO - Mutrfeu-
!as abertas. Eice.a Ipiranga — R
Marques S.í^ Vicente, 37 — Gá
vo». Tel. 47-0442.
TAQUIGRAFIA
preparo p[

ATENÇÃO - Compro 1 piano,
cauda ou armário. Mesmo preci-
sando reparos. Telefono a qual
quor hora pari 36-3652.

ATENÇÃO-- MUSICANTE5 -
Órgão Hammon A-1CO c1 reverb.
Guitarra e!et. c] ampüf. {Dz-
neleiro), reverb. e trem. tam
bor supersônico *Í04 cromade. -
Clarinete (Leblon) — Trombeta
(Conn). Sab, e dom. das 10 à-
17 horas — Vieira Souto n. 438
- - ap. 104 — Ipanema.

.ACORDEON - Vendo acordeon
[Scandalli com 80> baixos,^ italiano

— Marti-datílog. ilegítimo, super-fònico, côr bran-
em 30-60 dias ci ica, em perfeito eitado. Ver e

diploma em 35 2ulas. Av. pom- tratar Rua Barão de Cotegipe, 553,
peu Loureiro, 32 ap. 906-A — ap. 101. Vil» Isabel. Aceita-se
37-0769. Cop.. iof«rt«.

inia.fi
Rua Aristides Caire — Próximo ao

Jardim do Méier

Pré-Normal
Professores Jovens e Especializados

NOVAS TURMAS À NOITE
— Início das aulas: 15 de abril
Recursos Audiovisuais -

Grátis — Aprovação Garantida
de Matrículas pelo telefone 29-5423
De 19h às 21 h e 40m.

ÍGUA — Particular vende_ linda
estampa, puro sangue inglês, pa-

reprodução ou montaria. In-
formações -2-8256.

GATOS ANGORAS — Vendo lin-
dos filhotes. Legítimos. Rua do
Catete, 92, casa 21. Tel.: 25-5833.

LEÃO AMERICANO - Onça Puma
criada cativeiro, fêmea, com - 4
meses, vende-se. Casa Canário.
— Pres. Vargas, 1 753.

LULU DA POMERANIA - Ofere
ço para cruzas, macho totalmen
te branco, importado e com ex-
celente pedigree. Rua Oto dt
Alencar, 15 — Maracanã.

MINI PÍNSCHER - Vendo regis-
trado, vários campeões d e
orelhas cortadas — 29-6835.

ApOSÍlIaS i MINIATURA Pinscher, io.o,
jdo, filhotes. Rua Alzira Br.¦ Reserva, 3i9. ^__

VENDEM-SE 4 cabritos Anglonu-
biano, puro sangue, ^ novos. Sr.
Grimaldo. Run Esculápio, 52 —
Campo Grande. B. Monteiro.

VENDEM-SE coelhos Nova Zelân-
lia Xixilia, Viana. Vende-so
gaiolas dos mesmos. Tratar cl S.
Chaves - Tel. 7484 - Niterói.
Est. Am. Peixoto, 6.

VENDE-SE casal pastor alemão,
manto preto. R. Pirauba, 7 — São
Cristóvão. ¦'
VENDE-SE pastor alemão de 7 me-
ses, lel. 42-5232.
VENDE-SE cacherrinhos pcquinSs
legítimos e gatinhos angorí bran-
cos. Tcl. 42-0558.

AVES E OVOS
AVES o animais — Cães, último
Australiam terrier pedigree, me-
dalha ouro pelo arame, 6 me-
ses. Fox, policiais, gatos ango*
rãs, Siamêses, pavões, faizões,
outras aves. Casa Canário. P.
Vargas, 1753 - 23-6248^

TRATORES E IMPLEM.
AGRÍCOLAS
TRATOR FÕRD 1951 - Modelo
9N, equipado com arado ¦ piai-
na. Tratar Evanil. Tel. 2327 ou

vf-":2328.

MINIATURA Pincher, vendo com
pedigree, pronta para cria. Tra-
lar a parrtir ds sequnda-teira, â
R-e Uruguai, 194-A, c. 02 -
Tiiuca.
PINSCHER miniatura dourados c]
pediaree, vendo caiai, t»m. mf-
nimo" - 25-3172.

i PINSHER miniatura c! pedigree.
(Vendo. Toneleros, 23o, ap, 301,

Tratores - aluguel
Executamos serviços ds ter-

raplenagem, desmonte, ater-
ros, loteamento etc. Tratar pe-
lo tel.t 28-5328. (P

'.a

CAIXA — Relação dos Processos cm Exigência na
Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro —
Procuradoria Jurídica — Av. 13 de Maio, 33 35,
2.° andar  Processos n.°: 23 032, comparecer a
P. J.; 3C 580, juntar guia de quitação dc igua;
37 956 — 45 48ÍJ. comparecer a P. J.; 50 0C4, re-
tlílcar a metragem do terreno; 52 752, retificar a
guia de transmissão; 55 191 — 56 272 — 59 707,
comparecer a P. 3.', 00 1.81. deverá esclarecer a
distribuição; 00 319, juntar certidão de quitação
tíe ãgua; 00 322 — 00 348, comparecer a P. J.;
100 878, comparecer a P. ¦!,; 102 806, retificar a
guia de transmissão; 103 343 — 105 926, compa-
recer a P. J-; 100 539 -- 100 870 — 106 948, com-
parecer a P- J.: 107 237 — 107 337 — 107 588 —
107 808, comparecer a P. J.; 107 832, juntar guia
de transmissão; 107 991. apresentar quitação do
Imposto Predial; 107 997, apresentar quitação tio
Imposto Predial ; 103 015, comparecer a P. J.;
108 026 — 108 039 -- 103 055 — 108 104 — 108 193
— 108 318 — 108 355 — 108 394 — 103 580, com-
parecer a P. J..

Carros roubados
O Serviço tle Utilidade PúWica da RADIO

JORNAL DO BRASIL relaciona, abaixo, os carros
roubadas na Guanabara e que aincia não foram
recuperados pela Poliria. Quaisquer informações
sObre o paradeiro deverão ser dadas pelo telefone
23-1519.

AERO WILLYS, ano 19G4, GB — 15-53-55, motor
B.4 014 340, vermelho. — 1966, GB — 27-2545, mo-
tor B.6 055, azul. — 1965, RJ — 10-15-05, motor
B.5 029 204, azul. — 19G5, RJ 7-08-78, cinza.
1903, MG — 3-78-05, motor B.3 223 754, verde/
cinza. — 1966, SP — 17-47-00, motor B.6 044 230,
cinza. — 1905 — MG — 2-21-68, motor 

036 449, azul. — 1966, GB — 25-85-67, motor B.
047 136, cinza. — 1904 — GB — 21-18-82, motor

B.4 015132, azul. — 1966, SP — 32-65-18, gelo,
motor B.6 056 485. — 1961, gelo, RJ 19-78-51, mo-
tor B-065 139. Inf, para o tel. 52-6040. — 65, 2.600,
RS — 52-5674, de Porto Alegre, cinza chumbo, mo-
tor B.4 023 995. Inf. para o tel. 37-8283. — 66,
GB — 26-75-73, azul. Informações para o telefone
48-3500. 66, GB — 26-06-26, vinho. Motor 
B.6 048 672. Inf. para o tel. 29-7138. — 64, MG

64-60-80, cinza escuro, motor E4-014 483. In-
formações para o tel. 3083 Juiz de Fora.

CHEVROLET, ano 51, GB—13-6319, azul, motor
44 421. Inf. para o tel. 52-4485. — 51, GB—4-5343,
verde, capeta bege, inform. para o tel. 43-3006. —
43-9107. — 41, GB — 4-57-66, motor 4-11-219, preto,
inf. para 28-1934. — 46, GB — 11-0411, preto, mo-
tor 0 C85 990T542A, estofo vermelho. Inf. para a
Rua Santa Clara, 26, ap. 303. 54, MG — 32-48-52
(Caratinga), verde, capota preta. Informações para
45-8314.

DKW, ano 1965, GB 25-07-29, motor S-078.675,
creme. 1963, GB — 19-70-31, motor V. 037.395,
castanho, gelo. — 1962, GB — 18-21-17, vinho/pé-
rola. — 1965, GB — 40-57-52, amarelo. — 1950, GB

16-29-70. motor VOO.55 380, azul. — 1964, GB-
21-74-28, motor V.046 871, cinza.

FORD, 49, taxi preto, GB — 4-37-83. Inf. para o
tel. 26-2480.

JK-GO, GB — 14-16-81, grená. Inf. para 46-1381.
65, GB — 23-86-02, ouro velho. Inf. para o teL

18-7557.

ÔNIBUS MERCEDES-BENZ, ano 1959, GB —
8-04-99, motor OM.321 919 AO.500 625. verde/ver-
melho.

PLYMOUTH 38, GB — 81-92, verde. Informações
para 26-4615.

VOLKSWAGEN, ano 66, GB — 27-72-99, azul
atlântico, motor B.416 724. Inf. para a Rua Mariz
e Barros, 1 025. — 64, cinza-prata, chapa 2 600 de
São Luís do Maranhão. Inf. para 45-6606. — 66,
gp — 32-63-60, pérola, motor B.403 922. Inf. para
o tel. 34-3198. — 66. GB — 26-9689, grená, motor• . • *
de, GB — 21-48-88. Informações para o telefone
63, MG — 14-0-43, azul claro. Inf. para a Rua
Marechal Hermes, 283, em Belo Horizonte. — 63,
DP _ 2-49-03, azul. Informações para o tel
36-3650. — 64, GB — 12-24-43, motor B.21 92 06,
côr de vinho. Informações para 58-0944. — 63, ver-
56-1602. — 65, GB — 23-85-32, vermelho escuro.
Inf. para o tel. 37-1918.

UM BOM
ANÚNCIO
IlIV| UUC

SER BEM
ESCRITO

A-.primeira palavra do
seu anúncio classificado é
muito,.-importante/. É até
impressa em maiúsculas,
chamando logo a atenção
dos interessados para a
sua . mensagem. Aconse-
Ihamos a escrever primei-

•ro:

O bairro
nos anúncios de imóveis

Â profissão
nos ' anúncios de emprego

Â marca e o ano
nos anúncios .de veículos

O objeto

nos anúncios de utilidades
domésticas.

CLASSIFICADOS DO
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OPORTUNIDADES
c NEGÓCIOS

INDÚSTRIA (Alugue),
Compra, Venda ete.)
ALUGA-SE porão grande psra in-
dústria ou depósito. Ruí. Eman*
cipoção, 32
Sfio Cristóv

Praça Argentino

COMÉRCIO (Aluguel,
Compra, Venda etc.)
AVIÁRIO BAR X AUTOMÓVEL
TERRENO, troce p| ávlárlo ou bar.
dif, e comb. Rua Nascimento Gur*
(ioi, 98. Coutinho. Os. Cru-, Tel.p2-7371 de ¦_.» _ sib;BONSUCESSO - PÕri" fim 

"da 
In-

dúifria ou comercio òu dupost-1 Ãrrwtr-tic rJ—

j. 
.b» c;s. ««m t^0_.\m^^ir.7-^l__.^_s

torreno o. B x .0 ns Av. Ro
n.° 79 - V.r • tratar no local
átá 12 Jhoras
confecções" - oficina-bem
montada « funcionando, venejo

BAR - Piiroria Zona Sul. Vando
ou deixo explorar. Rua Siqueira
Campos, 143, loia 142. Tratar
dominga ou tôr^Q-feira.
BAR c| Ealyadinhos, livre alug.
60,00, contr. nôvo, fér. acima 2
milhões garnnt?, vendo ao cri-
meiro. 12 000 c| 6 OCO. Almt. Ta-
wandacé;; 26.- ¦ lo|a J. Flamengo.
BAR — Vende-s; _ Rua Montevi"
déu n.o 7ôo, Penha, priSxinw co
Curtume Cnrioco, bom aluguel,
bom contrato, com residência.
Tratar no loco!.
bar" C| MORADIA - Vende-se
no Penha. Rua Cohda Açirolongo,
990. Próximo ao Clubs do Curtu-
me Carioca.

Instalada ou hperias a maquina-
rio, 29-6330 - _ Elmo._
tSTAÇAO RIACHUELO -Alu.
p| indústria, t.rr.no d. 12x00,
c| ta$* grand*, 2 sls., 4 qtt., de*
pendências. Rua Filgueiras Lima
n. 61 - Tralar 27-0490.
FABRICA - VENDO - Em Ces^
cadura, c| 2 000 m2 de irea
construído. Escritórios, galpão,
Instalações p| empregados, maqui-
naria, etc. Trator Sr. Hercula-
no - Tel. 25-9666.__
FABRICA: - Vendo de "sandíÜB
com 3 anos de- praça. Boa opor-
tunldadp. Totalmente legalizado.
Motivo disaolvição de sócios, na
Rua do Amparo, 735 - Cascadura
- Tel. 29-8171.
FÁBRICA de biscoitos - Vende-
bí na GB, produto fino e gran-
de aceitação. Motivo outros ne^
g6cios. Tratar c. F. Correio, nr.
Rua Conde Bonfim, 187, essa IX
das 13 òs 17 horas (CRECI £31).
FABRICA Esquadrias - Vende"..
com ótimo contrato e freguesia
mais informações na Rua José
Alaurfcio, 339 »| 205 - Penh:- T-1. 30-9173 - Creci 545.

Nò-
vo cj alvará cj câmera e con gol a-
ção. ótimas condiçõer. Ver ho-
ie até ,ís 12 horos. 2a.-fe:ra, dia
todo. Av. Prado Júnior, 281.
AÇOUGUE - Copacabana - Ven-
do, bom mov. contrato nôvo, mo
tivo outros negócios. Ruo M.
Viveiros de' Castro, 20-A — Box

BAZAR — Paro «ntreoo das cho-
V63, vendo barato baícõe;, vi-
irir.es, registradora, alguma mer-
çadorie, etc. Rus Jardim Bota-
nico, 18.

CAFÉ V. ISABEL - Féria 8.
Preto base 55. — c| apenas 19
dos compradores -- 7 anoi di
cont. — ótimos condições — PA-
LAS — Trav. Ouvidor, 21
402 - C| Cardoso, Albino e Vi-
tor.
EMPÓRIO DE FRUTAS - Vendo
em magnif. ponto. Féria 15 mi!
contr. excelente. Pcra visites, Es-
critório Contábil Catele — Rub do
Cotc-te, 338, sl. 19/26. Negócio
pare quem quer ganhar. — CRE-
Cl 197.

OLINDA - Vdo. podaria, nõo
pode estar i testa. Féria 7 600.
Contr. 9 anos. Alug. 12 000, fôr-
no a lenha. Trat. R. Içapó, 45,
gr. 201. Tel.r 30-0731, Amilcar,
OPORTUNIDADE rora - Vende",
se ap.^ con]. com pensão, 300
mil féria mensal. 11 milhões
combinar. 32-6308. Ruo Ria-
chuelo.

ARMAZÉM - V. Isabel, ótimo
ponto, R. Gonzaga Bastos, 371.
Tratar H. I.- Borbn. Tel. 22-7969.
AÇOUGUE - Negócio fabuloso.
Vendo urgente. Motivo outros ne-
PÓcíos. ótimas vendas balcão.
Pça. Santos Dumont, 116-A. Inf.
23-5471. Nilo.
ARMARINHO - Vendo no Rua 2
de Fevereiro, excelente ferio e
bom stoclc. Preço NCrí 8 OCO cl
NCrJ 4 000,00, saldo em 12 pres-tações. Trator Av. Joõo Ribeiro,
50, sl. 406. Pilares.
AÇOUGUE

GALPÃO - Zona Industrial -
Alugo-se c| luz e forço 60 HP c|
entrado para caminhões. Aluguel:
4 salários mínimos. Trotar pes-
éóalmetité no Rus Souza Freitas
n. 281 (Pilares)
GALPÃO am Caxias — Vendo-se
3ó0 m? com telefone, forco, —
NCr$ 15 000,00 cnlrodõ - ires
total 1 700 m2, construção meta-
lico. Rua Monte Costelo n.° 76
e 78. Variante quilômetro 5 —
Fone 49-4849 - Sr. Monteiro.
GALPÃO GRANDE - Vdo. 1300
m2 equipado, 8 banhs., tol., in-
tar. Um mundo industriai. Ba-
roto. And. Tel. 42-3285 - CRECI
603.

Vendo Zona Sul
feria 12 milhões. Preço com íoj;
e tudo 60 milhSes facilitados. De
talhes R. Senador Dantas, 3 -
3^ and, sj 10.
AÇOUGUE — Antes de comprar é
de seu Interesse consultar o cor-
retor dos oçoUHUej, Rus Senodor
Dantas, 3 - 3.0 and. sole 10

BOUTIQUE - V.nd. na P{0. S.
Pana, ótima oportunidade. Tal.:
34-0662 ou 49-3793.
BARBEARIA - Vende-se no Meier
a Rua Magalhães Couto, 9, esq.
Dias da Cruz.
BAZAR - Vende-se na llhs do
Governador, Jardim Guanabara,
na Rua Ituá, 1 81 IC

ENGENHO de Dentro. Vende-se
lanchonete Rua AdolFo Bergaml
nl; 190, aluguel £0. Tem mo.
radia.
ESCOLA" DE CABELEIREIROS -
Legalizada, vendo, ponto ftabulo*
eo, ti.-;«!»nU bairro, 3 ulas, ton-
Irato 5 anos, cheia da alunos e

[modelos, 40 «isentos, 16 ni da
•sptlho, lucro mensal 1 300 a
2 000 milhÕai. Marcar •ntr«vista
coiti;5r...VEmíllo.i T.l^ 224)8M._
FARMÁCIA — Passa-se contrato
ou pnra qualquer outro ramo
Melhor ponto comercial — Rio
Comprido. Tol. 28-4370.

CAIPIRA» - BARES - LANCHO-
NETES — Tanho t.nl.nas distas
n.gócio. p.ra v.nd.r, bons
contrates, férias garantidos. Mui-
to. t.ndp boas residências. Em-
pr.sto dinh.iro pora as entradas
com pequ.no juro. Em s.u pri-
prio tnUrtts* procure • corretor
qua mais negócios t.m para lhes
mostrar - Malhar lha serva .
mais financia. Detalhas na Rua
Carlos Sampaio, 106-C (bar), com
Meireles Filho.

OFICINA de manutenção vonde
todo material e equipamento,
jdeal para fábrica ou Instalação
Industrial de porte. Torno ms-
cânico lm20; furadeira até ,"1/8;
sòjeJB elétrica e óxldo-acetlleno,
etc. Incluindo sucata chupas, pa-
rafusÒB, mõt. Instalação hidróu-
lico etc. Tel. 36-2408. preco «
modalidade a combinor.

SOCIEDADE ANÔNIMA - De far-
ro e materiais de consíruçüo. Ven-
de-se uma sem passivo « com
pequeno ativo. Trntar Run Uru-
guolano, 55, sala 934. Telefone
23-2927. CRECI 141.

O OPORTUNIDADES E NEGÓCIOS

OI IMO negócio — Vende-se fa
cllltada vidraçarín, papelaria t
brinquedos, loja grande, aluguel
barato. Contrato novo," com mer-
Cíidcria ou vazia. Ver e trater
diariamente - Rua Motriz, 290
— São Joüo Meriti.

FIRMA tradicional tm material de
constru(io, ferragens a alatricida.
d., bairro centro. Vende-s. base
200 milhõ.s. Ofortas pac* a
portar!» d Sete Jornal aob n.c
30S953.
FABRICA de bolsas — Vende-se
bem equipada para fabrico
ótimas instalações de varejo. R.
do Senado 59 sobrado. Ver e
trntar diariamente das 9 as 11
horas.

AÇOUGUE. Vendo ern Copacaba-
na, ótimos InatalfiçÕei, pronto
paro abrir. Ver e tratar Av. Pro-
do Júnior, n. 281, motivo do
-Süfe.'^'"?.*.?—'.°cio estrangeiro.
ÃTÈNÇAO '- 

Restaurantes, íaT-
chonet.s t lojas vazias — Ven-
demos vari/is noa principais pon*toa da Guanabara — Preços e
condições excepcionais — Tratar
ns Avenida Almte. Barroso 97
sola 1 107. CRECI 654 - Sr.
LOURIVAL; _
AÇOUGUE - Venda-se glísdêl~ra nova, c! equipamentos, cúpe.
Preço Crf 5 000 000. Faclllta-se. R.
ÇipHSò'Cruz,' 673; 'Tal. 

38.34)1.
AÇOUGUE - Graiaú, bom mõíh
mento." Rua»Joaê Vicente, 6T-A,
A MELHOR casa da Rua cio -Ma-

 toso, iunto Praç6 da Bandeira
GALPÃO ccm 4Õ0 m2~nõ Jacaré. ."'. cM_ minutos. Vendo bara-
rinho. Luz, vazio. Vende-se -
Cr$ 40 milhões financiados -
Tel. 22-5231.
GALPÕES - Vando 2, um com
terreno de 4 mil m2, com 2.600
m_ cobertos em 3 galpões, 2 tele.
fones e força ligada e o outro c|
2.680 m2 em 4 pavimentos com
elevador, mesa telefônica, força
ligada 450 KVA vazios. Tratar a
Rus Uranos, 1397 - Olaria. Tela-
fone 30-5172 - CRECI 469.
GALPÕES e casas em :.Andarai,
Pilares, Realengo, desde 5 000 do
entrada. (Tombem aceito pl clien-
tes), Infs. 43-1739 - Creci 6JM.
GALPÃO - 7(tt m2 - Zona in-
duitnat, aluga-se com telefona .
ar*E da *6l a cio no mento próximo
•o Cils do Porto - Vnr na R.
Benfini n. 314 — São Cristóvão
- Trstar Dr. Humberto — T.l.
2B.BTI-1.

tissm-.o. Trate c. Bueno Machado.
R. Bsrao dc Mesquita, 398-A. —
Tel.r 34-0694 e J8-3233. CRECI

_?-_?*?: .-Tr?]?sitl\ÜI!?s jjominçio.
ARMAZÉM no Rua': Barão; Bom
Retiro, bares nn Tiiucn, barbearia
oçouguos na Tiiuca e em Vilõ
Isabel, mercearias, loios vnrins
Ten!;o„ virios. R. Barão Mesqui.
ta, 398-A, c. Bueno Machado. Tel
34-0694 a 58-3233. CRECI 986.
TrobeJharr,os^dominoo.

CAF6 E BAR - Vendo ôtlntáman'.
te instalado. E3t. Três Rios, 192-

|,- 
Jacarepagué. - Trotor tel.

CAIPIRA na Glória í. n m.
Bass 90 entr. a comb. cont. n6vo
orande ponto. Ver cl Cordeiro
R. do Cntele, 338, t! 23.
CAÍPIRA - Centro. Horirio co-
mercial, férin 12 OCO. Tratnr Av.
Presidente Vargas, 590, ssla 512
c\ Caltano.
CAIPIRA no Centro. Vende-se.
Feria 8 000, c| chopp a colgndi-
nho. Trator Av. Presidente Vor-
gas, 590, saio 512 c| Sr. Caetano.

FABRICA DO MÓVEIS - Vsndo
com máquinas, Instalaçcea e te-
Isfone. Ver Rua JoSo Pinheiro
(Piedada). Trotor tel. 54-2234 ou
29-7960.

FARMÁCIA CAXIAS - Vendn-ss
urgente, motivo de viagem; óti*
mo movimento. Rua Albino Imps-
rato, 675.

OFICINA DE AUTOMÓVEIS - Em
Botafogo — Passt-s» » conlrato
com telafone, cavalei*, bancada,
tsmtsril • macaco. Aluguel antigo.
Tratar pelo telefone 36-0182.
PADARIAS vendemos e compra-
mos em todo eitado da Guana-
baro, organização especializada.
Visite-nos aem compromisso. Rua
do Rosário, 155, l.o _ 2.0 and.
Preferênclo porte do lorde.

SALÃO DE CABELEIREIRO - Ven-
de-ae i. Rue Alcina, n.° 25, sj
203, ern frente à Estação de Ma-
d'.;retra.__ Entrada Çr$ _1 000 OCO.
SALAO DE CABELEIREIRO - Ven
do ótimo « moderno — Largo do
Machado — Contrato nôvo. Inf.
42-4266_jlspois_tlM 12 horas.
SALAS — ótimas p3ra comércio
ou Indústria, l.a locoç&o, alugo
R. Srint.i Mariana, 351. Bonsuces-
so. Chaves no op. 303. Informa-
se : 

pelo tal.-23-3712. Plmene,
SAPATARIA - PÕ:To" contrato de
2 na Av. Copacabana n.° 98 e
n.o 1 072, loia 4, serve para
outrts atividades. Tratar H. L.
Borba. Tei. 22-7969.

DINHEIRO E HIPOTECAS
ATENÇÃO Proclso d. 500 mi'
— Pago ÍOO mil em 40 dias -
Dou avalIstR — Cartas para o
n. 305 382, na portaria deito
Jornal.

PASSA-SE o icontroto de uma
boutiq. Serve para armarinho e
cabeleireiro, com moradia. Tra
tor: 24 de Maio, 203, loia.
PASSA-SE o contrato de uma bu-
tique no melhor ponto de Copa-
cabana. Contrato antigo. Tel.
36-2860 - Eronildes.

FARMÁCIA — Vende-se com ou
sem prédio. Frente estação da
Penha. Rua Nicarágua, 046.
FARMÁCIA em Copíicabona —
Vendo urgente, por motivas par-
ticulores. Excelente , localização.
Trotar com Sr. Ângelo, de 9 às
11 horas e das 14 òs 16 horos.
Tels.: 42-9330 - 42-S9B4.

GALPÃO - Alugs-se um com
ares d- 470 m2, útil. Trntnr pe-lo telcron;: 32-5437 - Ddmlhac.
¦49-5659.
GALPÃO - Aluga-se-R.'Francis-
"Tome, 91, Duque de Coxios,
300 m2, const. moradia para vi-
gm. TratBr Av. Rio-Petrópolis,
2 503, Amòrico ou tel. 22-1304— Carneiro.

-GALPÃO - Vende-s«:com :casav.e
terreno. Rua Feüsbelo Freire, 149
gamos. Tel.: 30-1602.
GALPÃO — Bonsuc.sto 70Õ"~m2
cobartos. Passo contrato som má
vau, instalaçõ.s .tc. 5 mil, *a.
editado. Dr. Port.la 27-0895 após
T9 horas.
IPANEMA - Aluga ap. !«„»',
tipo casa, asqulna, próximo Praça
rai, c/ 2 sala;, 3 qls., bar, copa,
grand. jardim. P| tabel.irairo ou
outro ramo comércio. Tratar t.t
27-0698.
ÍND. METALÚRGICA - VendMÍ
2ons Ind. c| máq., cl ou s| pré-dio 4C0 m2, 2 entradas e ums p|
caminhões-, escrit, jirau. 30 HP
forço, tolho rolante, telefones c|
exlens., sirene, s| bperávels cs-
taveis, ti ônus, tradição e crédi- „„,„, .-.- - —. .
to, Facilita-ie. Inf.: 31-CóóO Sr fp^j"j____ji_20 '" oe fundos.
lMr>°- 5AR - Vendo, motivo n_T~í7r

AÇOUGUE - Copacabona - Ven"
do no P. 4, otimo ponto, con-
trato novo 5 anos. Tr.itar RunDialma -Jlrlch, 23-C, esq. Aires
Saldanha, ç/ Dario.
AGÍNCIA Domésticas ns TÍjücT
yt-noe-sj ou orrenda-se, única nolocal, otima fregueals. Para ar*rendimento, Cr$~400,00 mensais;

__'f?^.1-'"8 * ,=,n «elefona.— =6-1294.
ARMARINHO¦'?-. Vendera: 3. por-tos tíe aço, alug. barato, boa
moradia, boas fár!,-,s. Licença dosapataria, R. Maria Passos, á?9,
ÇavoJcínt!._Tel, ?9-8296.
AÇÕÜGÜE, vor.deTsT com . OÚ Sêma loia. Bom movimento, bem lo-
.c?Í!í2H£i_Ru^iou<l_Ãngelo, 637
BAR a MERCEARIA - Vende-sa.
ponto de futuro, fazendo atual-
mente 3 000 de fíris, contr. 5anos, motivo outro negócio. 8 000com 3 509 de 3inal. Prest. acomb. Al. 15 000. Rua Lufs Pa-drez, 329 - IMÜ6polis.
DARES, caipiras, lanchonetes elc.Centro e outros bairros. Facili.

CAIPIRA Centro, 25 milhões de
féria, chope, edifício e horário
comercial, vendemos e ajudomos
"¦ «mora. Caipira Copacabana,
^0 do féria, lindos instalações,
cnopp da Brnhma e contrato ocomeçar, vandemoc com 50 doscomprsdpros. Csiplro Copacabni
5 d« ferio, horirio curto, sósalgadinhos e bebidas, vendamos
com 12 dos compradores. Csipl-
r?u 

Çooscabona, 1! de féria, pos-sibllidades da fozer muito mais,
edifício e boas instalações, com

GRAJAÚ — loja <om força Insta-
lida, gil, vaiia, ds frent* para
duas ruat, com S portas d» a;e,
80 ml mais fundos. T.nho tam-
bém apartamento n» prédio. R.
BarSo d* Bom Retiro. Marcar vi*
sita tal.: 30*7436, com própria-
tório, 2a,*faira.

M milhões temor, ótimo neoócio.
Caipira Centro, 7 de féria so.mente salgadinhos, chope a cs-choça, vendemos com 20 doscompradores. Caipira Tijuca, 7 deteria, contrato a começar ainda
pouco aluguel, vendemos com pe'.quena entrada e oiudamos. Cnipi-ra Ramos, 7 de féria, instalações
de luxo, vendemos bnratfssimo
ppr motivo de outro negócio. Coi.
pira Penha para inaugurar, edifí.cio, bom futuro a féris, boa mo.radia, vendemos qunie de graçn.Caipira Moria do Greça, 2 500 derèrio, boa esquino, próprio pnraum ou dois principlontos, vende-
mosá corn ums pequenina enlrodae iludamos. Coipirinha Olaria, 2de lerin, telofone, moradia, boas¦nsfaiaçuftB - — ¦ ¦ '

GRANDE oportunidade — Poss»-
tò uma fábrica de produtos plds<
ticos em plano funcionamento, pj
motivo de outres negócios — No*
gócin rendoso • lucrativo. Tratar
na Rita Manoel Francisco da Ro*
sa, 124, solas 204 • 305, «m fren-
te â Estação de S. João de Ma-
rito.

PAPELARIA E BRINQUEDOS -
Pasto urgente ótimo ptno. Rua
Barão de Mesquita, 534-A. Tra-
tar H. L. Borba. Tel. 22-7969.
PASSO ótimo Esc. finamente mon-
tado, c|cu sem tel. Atapetado,
ar condiclonndo, móveis (flearan-
dá, máquina escrever, tel. Emsr-
son, vidraça especial, geladeira,
estofados em veludo, etc. Trotar
Sen. Dantas, 117-1034. Melhor
oferta.

SUPERMERCADOS -
Vendo as instalações de
2 supermercados na TI-
JUCÁ, sendo um na
CONDE DE BONFIM e o
outro na BARÃO DE
MESQUITA, montagem
moderna e nova, tudo
em perfeito estado,
prontos para funciona-
mento imediato. Preço
base Cr$ 40 milhões fa-
cilitados e posse imedia-
ta. Marcar visita pelo tel.
32-5353 - CRECI 442.

ATENÇÃO, CAPITALISTÃSI - Si.
gócio do grande rentabilidade pa-
ra quem queira aplicar capito! de
Cr$_10 n 15 milhoos. Tel. 57-3879
Araújo Ponteies.
CRS 500 0000, preciso poro mi-
nnn firma. Tel. 22-15B1 - Se-
gunda-xeira, depois de 12hc. -
Costa. Dou narantlat.
CINCO MIL CRUZEÍROS novos,
preciso urgente. Fiador proprietá-
rio. Pago 5% ao mês. Tenho ap.
em construção no valor 15 mil.
Vários para 305 Ó97, na portaria
ie-fe jornal.

TELEFONE - CEIEL linha 99,
Borra dn Tijuca. Transfere-se me-
Ihor oíert». Diss 52-0124. Sa-
gunda-felra.
TROCO TBLEFONE —•- Tenh o
45, preciso 27 ou 47. Tratar le
45-4799.
TELEFONE linha 30. Troco por
28 ou 34'tal. 30-5039.-Linhares,
TELEFONE - Troco' 54 por 29
2ÍÍ-Í9- JeL_!M-3243,
TELEFONE - Vendo, linha 58,
NCrS 1 £00,00 ou melhor oferta.
Tel.: 50-5401.
TELEFONE 47, ligado, vendo mt-
Ihor otertn acima 2 milhõe-. e
duzentos. Cortns pl n. 338734

portaria dêste Jornal.

Telefones
Firma importante com filial

cm tocios os bairros, precisa
de vários aparelhos. Solução
rápida e liquidação imediata.
Procurnr pessoalmente Sr. Ma-
nuel. Rua Rodrigo Silva, 14,
1.°, das 10 às 13 • das 14 às
18,30 horas.

CAPITALISTAS - CopacaUano -
Preciso £0 milhões, gnrontia ap.
grande. Ay. Atlântico, frente ¦
Valor: 150 milhões, ótimos ju-
ros adiantados. H. Silvo — R.
Gonc. Dias, 69, s| 405 - Tels.
52-38SÓ, 52-3840 e 29-8903. CRE-
Cl 648.

TELEFONE - Troca-se 45 por 37,
56 ou 57. Só do proprietrio para
proprietrlo;_T£atnr c| 37-8371.
TELEFONES 2545 

"Com"p"ri~PÍ

minhi rasld. Pego à vista, íerve
desligado ou «m transferência, —
31-3157 - Sr. Bonificio.

SALÃO Cebelslreiro Bòuticiue —
Vende-se ótimo ponío, Conse*
Iheiro Josino 13, esquina com
Riachuelo. Fátima. Marcar viei*
tas pelo tal. 4Ó-11Ó3.

CAPITALISTAS - Possuímos Or-
ganSzagão para aplicar quantias
superiores a 3 milhões. Base re-
trovenda — Negócio rápido e
eficiente. Av. Rio Branco, 114,
15.° — Sr. Figueiredo. — Telefo-
ne 52-3719.
CAUTELA - Vendo urgente me-
Ihor oferta, penhor 800 mil. Tel.
45-2845.
CAUTELA do ióias de brilhantes,
penhor 700 mil, vendo urgente.
Motivo necessidade. 47-9976.
COMPRO conta d. lus sóbrè .
empréstimo de Eletrobrás na R.
Leandro Martins n. 100 — sala

i.

TELEFONE 22 - Vendo urgente"
motivo vingam. CrS 1 500 000
a vistn. Tratar 22-2330. Segun-
da-fcírá.
TROCA-SE linhn 57 por 27 ou
47 ou vende-se Cr$ 2 300 000.
Tratar tel. 27-2548. Sr. Euge-

TELEFONE - Vende-se uma ins-
crição de sete anos. Tratar pes-
soalmente. Rua Vinte de Abril
n.° 28, ap. 806 - Centro.
TELEFONE 22 troco p| 25 ou 45,
ajustando a diferença. Tratar tel.
32-6477.

TINTURARIA - Vdo. Méier. Rua
Torres Sobrinho, 7 loja B. NCr$
2 300,00. T.m máquina.

DINHEIRO X AUTOMÓVEL - 10,
12 e 15 meses. Acima de NCr$
1000. Reaolvo hoie pors comer-
ciente e industrial. Av. 13 de
Maio, 23, é.o, ssla 607. Tel.:
42-5924.

PASSA-SÊ 1 loja de camisaria no
melhor ponto de Bonsucesso. Tra-
tnr Rua Uranos 497.

TINTURARIA - Vende-se toda
mecanizada. Rua Santo Cristo,
259. Tel.: 43-1388.

POSTO DE GASOLINA - Vendo
180 000 litros 500 lubrif., féria
38 milhões, contrato 7 anos. 220
mil. Com I0O. Aceito 2 sõclos,
Tratar c. Abrantes, tel. 30-2833.

GONÇALVES DIAS - Passo con-
trato, serve para qualquer ramo.
Inf. tal. 22-7969 de 2.» à 6."
feira.
HOTEL em SSo Lourenço. Vendo
com Imóvel 170 milhões. Maiorei
detalhes tel. 43-2205 - CRECI
1055.

instalações _e preço do brincada!- chado, vendo
«.., l"Sris T c.a,"™i. 3 de Ihões, msiore

HOTEL em São Lourenço — Ven*
do per 00 milhões, maiores dete-
lhes tel. 43-2205 - CRECI 1055.
HOTEL em São Lourenço — Ven-
do com Imóvel 260 milhões,
maiores detalhes tel. 43-2205 -
CRECIx)055. _j_ __
HOTEL EM MORRO -AZUL - Fo-

PADARIA f. 12 000 só balcão
Pco. 95 000 entr. 35%. Prédio
nôvo. alug. 100, contr. 7 anos.
Caxias. Perto do centro. Telefone
30-2276.
PAPELARIA nn Tijuca, préximo dí
Praça Saenz Pena, perto de vário:
colégios, casa ccm grande movi-
monto, ccm telefone, vendo ur-
gente, por não poder tomar con-
ta. Tel.: 38-1949, chamar Jarvis.
PASSO contr. 2 boxes", 370 mll,
vendem-se vitrinas, balcão, se-
cadores, alug. 98 mil. Urgente.
R. B. Mesquita, 616.
PAPELARIA E BAZAR - Vende-se
por não poder estar no negócio,
na Rua Zefèrino da Costa, 24-B —
Cavalcante.
PADARIA (CAXIAS) - Tudo nôvo.
Conlr. 7 anos. Al. 35 mll. F. 9
milhões só balcão. Onlca no lo*
cal. Vendo barato. Motivo de eo-
cledode. Ver hoie o dia todo,
com Silva, na Av. Duque dc Ca-
xias, 207, sl 115.

TINTURARIA - Vende-se, férin
aclme de 1 500, movimento 90%
balcão. Trotar tel. 29-6590 -
Abel.
URGENTE - Passo contrato cie
lo{a com inst lação para diver-
sos ramos de negocio. Com ou
sem estoquo (papelaria, bazar}.
Facilito o pagamento. Rua Filr
gueirns Lima, ll.A. Riachuelo,
VENDE-SE uma casa de materiais
;le construção, ccm 4 grandes lo-
tes, na estrada principal. — Av.
Getúlio de Moura, 603 — Edson
Passos, E. do Rio.
VENDE-SE uma cnsa de materiais
de construção, ccm 3 lojas de
frente e grande galpão. No me-
Ihor ponto de Nilópolis. — Av.
Mirandela, 294, Nilópolis. E. do
Rio.
VENDO um armazém de atacado
e' varejo ou aceita-se um' sócio
pequeno cnpltal — Rua Bernardi-
no de Campes, 111 — Piedade.

com imóvel £0 rr
fírtn Í777Z"" 

—¦¦ 
y."""-"', o oeiinoes, maiores detaibes telefo.1

lh?..' i 
con,r5,f: Com 2 ml- 43-2205 - CRECI 1055.Ihões do comprador lemos na-, Tmcta; Wo.  • rrgocio. E de Copncnhariü até MÍ-I IN?TA).AÇAO;comercial, armar..

ciureira, de 3 „ 100 milliões deentrada, o senhor poda ter o se"Ç?,'V,'.'. ."" «-ardo com suas pos.sibiliçiadei. Org. Cont. Cruzeiro,
Av 13 de Msio 23, salas 509 _
~?_Çorn_Eduardo.
CENTRO - Av. Marechal. Floria'-no. vendemo» um prédio comdois andares, composto de loiie sobrelois, com tôdas os Insta,lações comerciais. Tratar na SECILC°moS,5l: &°"ct° - Tel.: 23-5000
«¦ 23-0175 - CRECI 567.

j_Íi__LínHÜ2j_Sfj_Çélio, 23-9586.
BAZAR - Passo contrato de bn-lar em Quintino à Rua Nerval
t2.ãíri.'cT_r!..r_.no>°"í
BAR, Caipiras, lanchonete n» Zo-na Sul -Tenho vário» para ven-der,_ facilito entrada. Trotar R.Rosário, 155 s| 202, somente
parte da tardj. Sr^arlo:.
BAR e Mercearia. Estr. do.Sap8
?n«i£4 

~ f!och° Mirando. Preço
10 000, entr. 50 000,, f. A C0Ócom moradia 2 qunrtos, 1 sala e

MALHARIA FINA - Malharia do
mais alta classe, recebidas das
melhores fábricas de São Paulo,
por preços sem concorrência. —
Preços especiais para revenda. —
Facilita-se o pugamento. Modas
Malsll. Largo da Carioca, 5, 9.0
andar, snln 920 - Tcl. 22-9144

do ramo, contrato 5 anos, elu-
guel 25 m, féria 1 300 m. Po-

6 000 com 3 de entrad». R. San-'* Cecil ia 226 - Bnngu.

PARA Indústria, depósito ou ga-ragem. Area com 50 m. de frin-
te de run e 35 m. de fundos
(2 030 m2 np.) com loja pnra
Av. Min'. Edgard Romero. ótimo
iocal^ para distribuição industrial
e altamente comercial. Arrendo
a Jongo praio, ótimas condições
(nao aceito intermediários!. Tra-
tar na mesma avenida. n.° 931,
í!i_?.0J.'._íí_DL._LriJ'^.Wnch,-ido.
R'ACHUELO - Vende-se | oal-
PuC! em terreno de 9x66 na Ruo
F.xisn n.° 144. Tralar no local.
riacK- ti fi -144. Trnta r no loca I.
SOBRADO -x Alusa-se p. comer
cio ou indústria, amplo cobrado
com ponto de ônibus na portaRun Itapiru, 584 - Ver hoie de
9 horns às I2 horss
SOBRADO com elevador a tele-
fone - Alugn-se p| ind., escr.,
ofic; etc. Ruas 7 de Setembro,
Rosário, Riacliuelo, Frei Caneca.
Trntnr hoie c| Antônio, 52-9539
e 2S-9155.
TECELAGEM — Completa, 16 mâ.
quinai. Vendo urgente. Em Ca.
vias. ótimo preço. Tel. 38-1540,
Terças, quintas a sábados.

CABELEIREIRO _ Vende.seT~R«
S. Leonardo, 358, V. Alegre. Tra-tar terça-feira.

«000 000. Naa aa paga nad. -
Faria mensal 2 MO 030 - Tratar"* *!_"_;. •A,«ulf» *i Paiva 1 lei•P_. 403.
CABELEIREIRO - VÍ7__i^~Z7.
gente, ótimo negócio. R. Alva-ro Seixar, 37-B, Jacaré. Trctar cDona Iracema.
CERÂMICA i-,-.. Vendeni^evmiqtii.
nns a vávuo, 20 000 lalotas.Area de 120 000 mV a 40 minu-
tos cia GB, Estrada dn P"!-; >'...

123 - Cordovil. Sr. Do-
mlngcs.

embutidos, ó0 CCO o metro, fe-
chàmenloa tle áreas, varanda!
lambris. Financia-se. Dá-se refe-
rências, recados p. Sr. Osvaldo.
Te!.: 42-6758
INSTITUTO DE BELEZA - Vendo
com clientela de limpeza de pe-
le, depiliicão, maquilagem e com-
plata aparelhagem importada.
Trntnr e ver nn Rua Santa Cia-
ra, 33, s| 802, cl D. Janete, dià-
riamente, das 10 às 12 horss.
LOTÉRICO — Vende-se banca me-
Ihor ponto de Ramos. Rua Car-
doso do Morais, 6C0 — Motivo
de viagem.
LOJA na Rua Bento Lisboa
Passo o contrato de 6 mais 7
biios. Pr. 10 m. Tr. Alcindo Gua-
nabara, 15, .17.0, « ]. _ Tel,:
42-2294.

tVendo papelaria e
garagem. Boa fre*

PADARIA vendo 3 loias c| 2 ap:"
esq., vaiio. Urgente. P. 38 COO.
Cl «nt. de 15 000, R. Onix, 22-A.
Dlns Merqultn, E. do Rio.

VENDO, cabeleireiro e Boutique
vista 3 500 OOO. Rua Aurélio

Garcindo, 17, esquina de João
Rego *- Olaria.

DIVIDAS — Compro ou cobro,
Dr. Braga. Av. Brás de Pina 295
sob. Penha. .£ Rus Senador Pom-
peu ól, sob Centro.
DINHEIRO - Disponho 20 mf-
Ihões aplicação Imediuta. Trazer
documentação R. México 70 snln
901 - Mirandn.
DINHEIRO - Adianto ató 500 mil
c( garantias de cnutelas, aval, «tc.
ou retrovenda. Reap. p| porta-
ria deste Jornal sob o 
310215.
DINHEIRO Preciso de 1 milhão
ou mais, dou boas garantias pra-
zo de 4 meses para pagar. Res-
pesta: Rua Hermengarda, 585 —
Méier.

TELEFONE 34 - Transfiro, com 2
extensões. Sem Intermediário. In-
formações 25-3252.

Telefone
Preciso urgente pagamento

à visto — Estações 56 — 27
— 47 — 30 e telefones desliga-
dos com mais de 4 anos —
Pago _ vista até 1 200 — Car-
tas para a portaria dêste Jor-
noi tob o n. 310306.

Í.1HÍ? FAMILIAR DO QUITAN-
.11-7.^77- l™nsteré-se. Entrada
NCrf 100,00 e 18 de NCrt 25,00.Valor atual NCrt 1 000,00. Or.Evandro. Tel. 38VI653.
TITULO - laie Clube R. J. _

TI ,Dr""e'rs oferto de 3 200

VENDO TítWs do GuanabaraFlamengo - Tel. 22-7969
gunda-felra.

Ss-

VENDO Título SócíTTÍÍTWSÜÍ
vasco dn Gnma, meio quitado.por melhor ofertn. Trstar te'-,tone CETEL 90-0449 - Sr Cario.VE.NBO - CASTELO PETRÓPOUS
quit. 150 mil - Gurilândia quit.

?. cl. 
~, Am?r,C!l » Flimengo

quit. 80 rnil enda - Tal 32-B_>Í---JUANITA. «0^15

VENDO - T. T. Madurelra 5 ci'-tas - Cndeira MaracanS trih Suntas, Títulos de Clubes - Motel
.VI. Gerais. Aceito oferta — Av
Ji0-»B.™neo ,50' J! 2925 - Tel'
32-8215 - JUANITA.
VENDO titulo do Monta.Llb.no
ç Clube de Regatas Guansbsra.

32íl3535CO,n L°'íri0' 
,eltfon*

TROCAS

TELEFONE — Compro para meu
uso — Telefonar para ¦ífi-dóól
TELEFONE - Tenho linha 36 tro-
co por 27 ou 47. Telefonar para
48-4ÓÓ1.
TELEFONE - Compro: 37-56 -
Particular, pago NCrt 1 500,00.
Trato com o dono, na Av. N. Co
pncnbana, 1 039, np. 401.
TELEFONE linhn -49- Vende-se.
Trntar Rua Silvnna, 117. Tcl.! ..
49-3934.
TELEFONE - Troco-se 52 por 34
54, 28 e 48. Trntar na Rue Afon-
so Penn, 66-301 - Tijuca — Se-
gundn-faira, è noite.
TELEFONE — Inscrição com 12
anos 22-52, transfiro. José, tel.t
42-2701.
TELEFONE - Compro tôdas as li-
nhas, mesmo desligado — Pago
na hora - T.l. 3141570 — Sousa.
TELEFONE - Linha 23-43 - Van
do urgente instalarão rápida -
Tal. 31-3570 - Sousa.
TELEFONE
nha

TROCA-SE um terreno no Jardim
Redentor, Município de Nova
Iguaçu por ¦ um lotnçno Mercedes
que esteia rodando 12x30. Tra-
lor ne A'.'enida Getúlio de Mou-
ra 618, São João de Meriti —
Estedo do Rio — Inácio.

VENDO Título Patrimonial FÍí
mengo — Crt 20 000. Tel -
57-5033.
VENDO títulos' lata .J. Guanabarí
550 e Touring patrimonial 100.- Tel. 34-1408.

TÍTULOS e sociedades
ACEITO sócio com dois milhões
(antigo), para o ramo de: fru-
tí)3 — beíildas — legumes etc. Ou
cedo parte da loja para negociar
em nome da Firma compartllhan*
do nas pequenas despesas e pe-
quena comissão sóbre as vendas

Tel, 46-8994 - Álvaro.
ACEITO SÓCIO - P| loia cou.
vinte anos de'existência, na Rua
Gonçalves Dias. Melhor ponto,
melhor freguesia, capital m. ou
m. 30 000 000, resp. pl 305 475,
na portaria deste Jornal.
BENTO RIBEIRO - Pede-s- um
sócio para um armazém, melhor
ponto do bairro, com moradia
um ótimo galeão, na Rua Antô
nio Raposo, 137.

Sócio
10 000 000

Para tomar parte ativa em
indústria de condimentos em
expansão, retirada 600 000,
marca registrada, mercado na.
cional inesgotável. ÊPA, Av.
Nelson Cardoso, 995, em fren-
te ao Cine Taquara — Jacaré-
paguá.

LEILÕES

 .BAR CAIPIRA - Preciso sócio par»V.ndo qualquer li- 50% c| 3 000, .m Vil» Isabel. F.
DINHEIRO -Treciso dei mllhfcj i£a - SSif 

°v.rt "pT 
p".|í;.,^,--*->> 

>m &**>
velhos. Pago alé mofar - Tel. 31.3570 - Sousa,"ae cruzeiro*

10vc. Dou garantias. Tel.: -48-0960
— Antônio
DINHEIRO - Empresto 3 500 sob
1 hipoteca, real imediato. — Av.
M. Floriano, 115, sob. 43-3086

Sr. Carneiro.
DINHEIRO - Prociio de Crt 700
mil. Dou fiador proprietário. Te-
lefone 52-3426 - Moznr.

VENDE-SE oficina de ourivee. Bem
instalada. Tal. 52-1354.
VENDO café e bar com moradia
completa. Rua Getúlio, n.° 157.
Méier.
VENDE-SE Eapotaris, ó.tirna bca-
lização da Rus Hnddock Lóbc —

PfUiTil ati-.tniui» ,, — lTrs,"r Hnddock Lobo, 393. Te!.POSTO DE GASOLINA em Movs'48-5172 - Sr. Amrrnl.
Iguaçu, com arande movimento.
Urgente, P. 95 OCO, C| enl. ds
30 OCO. R. Onix 22, Mesquita,
E_!t;__do_Rb.
PADÃR! A em Olinda; fárla 10 000,
cont. novo esq., ent. 30 OCO, não
nceito oferte. R. Onix 22. A.
Dias, Mesquita, Est. do Rio.

VENDE-SE café e bnr Run Baro
neaa Uruguaiana, 174, Lins Vàa
concéloíi Bca freguesia. Tratar
Sr. Pnulo.

EMPRESTIMOS/maus neg6cios com
provas — Faço cobranças,
resolvo emlgávelliudiclal — .',,
52-2713 ou 52-8575.
TEM A RECEBER - Divida ven-
cida? Traga o comprovante, f!
Buenos Aires, 140, s. 601.

TELEFONE - Compro linhas 25- 45- Urgente - Paga na ho-
ra - Telefone 31-3570 - Sr
SOUSA.
TELEFONE - linha 30 - V.ndo
urgenf* por motivo mudança —
Tal. 31-3570 - SOUSA.
TELEFONE 2S ou « - Compra
por 1 500 e pago no mosmo dia.
Telefonar: 31-0848,LSr. Dino.
TELEFONE 22 (comercial c| ex-
tenião interna), particular, ven-
do direto à vistn. 1 400 Tel.
46-0469 - Horácio.
TELEFONE em São Pnulo. Linhn
centro 37. Cedo urgente. 43-4820
- R. 324. Sr. ítalo - segunda
feirn - S òs 12 hs.

30-1503, Al.xandr.; das
10 is li horas, 2.».f.ir>, ....
43-8776.
BANDEIRANTES - Vendo terreno
c| título sócio prop. Club local
- Tel. 46-5453.
COTA — Vende-se Panorama Pa-
lace Hctel, quitado, aérie A. Tel.
46-0077.
COMPRO - Caiçaras. Itanhsngí.
Jóquei. IATE. Country CRJ. e P.
P. Hotel - Av. Rio Branco 156, s
2 925 - Tel. 32-8215 - JUANITA.
FIRMA montada com sala, alu
guel barato, procura firma indi.
vidual. Disponha. Tel.: 42-7453
- 57-3532. •

JÓIAS moveis e utensílios serãovendidos em leilão iudiciril doleiloeiro Alvnro Chaver, na Lsdei-
m João Homem, 38 (Prnça Mauá),
amanha, segurida-íeirs, 6 de rnar-
ço de 1967, às 15 horas, no lo-
cal. Mais Inf.- tcl ._22-4382.
RIACHUELO _ Vendo móveis
Cnipandele de luxo claro porCr$ 250 000 a registradora de
sslao por Cr,$ 200 000. Aceito
oferta. Rua Ana Neri, 2282,
ROUPAS geladeiras, rádios, pim-as etc. serão vendidos em lei-
no, peln melhor ofertn pelo iei-

lociro Gastão, sexta-feira 17 de
março de 1967, ás )4 horas, na
Rus Gencrnl Rocn 328-A - Ti.
luca. Mais informes, tel. 52-0233.

VENDÊ-SE quitanda • mercearia
c| moradia. Av. Suburbana, n.°
5531-B. Pilara:..

PASSA-SE loja montada funcio-
nando com o ramo de aceisórios
parn autos. Rus Bsrno de M"S-
quita n. 174, Sr. Jucn.
POSTO DE GASOLINA c| pro^dídada — Por (nativa d. viagem
v.ndo tudo pala pr.(o sí do n<-
gocio, Grand* negócio para »ó-
cios qu. qu.Iram ganhar dinh.i.
ro. Proca . condlcó.i d. compra
am 1. Caitanh.lra « Cia. R.I dos
postos . garag.ns. R. Haddoclc
Lobo 75, sob. Auailio técnico atinanc«»ro._Tal.:_48.9405.
PôSTÕ 

"DE 
GÀS6ÍÍNÁ^~VÍÍdi

guesia. Base) 30 
"milhões 

còht|f|^,Tw Í*. Í"S!""*" *""¦•
12 CCO. Trntnr 36-6811. \.lc,°J. _7 n„ __7?'", 

"m9"-
-. p—— «Oi de 67 — Utr. 300 mil; oleas
Copacaoení, «nlat. 6 000, fér. sup, t 70 000

«I "»;• da 20 000 .m estoque.

VENDE-SE unia. carreatinha ds
frutas e legumes, licenciada t
ponto por não poder trabalhar.
Preço a combinar. Tratar na Rua
Camulrano, 33, fundos; Botafogo.
VENDO 1 botequim, o melhor
ponto do Jardim América, fren-
te ao Expresso Rio Grande—São
Paulo. Rua Marechal Antônio de
Sousa, 173-C, Jardim América,

DA_R -. Venda-se, na Rua Meeníik5!_I?Z_rJ.ri_LÍl_Pinn.
BARES -.Cnfés, Caipira, Lancho-I CABELEIREIRO-be'

ÇAFÊ BAR - Vende-se ri_~l.
luça, movlo. 5,5 só bebidas .salg. otimo contrato e bon:condições de negocio. Trntnr
r. Correm na Run Conde
Bonfim. 187 casa IX dns 1317 hornr. (Creci 531). Temos
mais outros bairros.

LANCHONETE
grande cnsn férin, dej' milhoei.
vendo. Tratar Visconde de InhfiU-
mn 134 s| 416 - CRECI 1055.X-V
LOJA — Passa-3» pura quíilquer
ratrip, \& legalizada com armari-
nho a confocçõtís. Aceita-ie carro
nacional em troca. Rua Conde de
Bonfim, 937, loja D.
LOJA Méier. Passa-se vazia,

de com ótimos Instalações para mo-
das, sôpcíoB ou outro ramo qual-
quer. Rua Constança Baroosij,
1Í2-A - Inf. te!. 56-4758.

netes - Vendemos em Madurelra.
™rS„de 1.500, 4 500, 6 COO
1°.°°°' ".OOO, alguns' chopTri

Portelo, 29, ssln 223 - Madureira.
BARRA; DA vflJyCAV --. VandMibnr-restnurnnte c| 6 quartos a es-tncionamento dc csrros. 30 ml-
«SÍa^1 J3 m'll'ões. Aluguel -
37 COO. Trntnr 3Ó-6S11.

.._ —im montado to-ao espelnndo, com duas entra-das, Tinancio. Rua Gonzaga Bss-tos 30-.loia C

BAR e Mercearia Copscnban,
Grande féria. Preço 32 com luvisconde- de Itihauma 134 s] 416.
BAR - v Chopp :da.Brãrim5i
otimo negocio p| 2 sócios, csrámal trab. sou a6, pode-ss do-brar a féria cj peq. enlroda. Tra.tnr Rua Joaquim Palhares 11215, tel. 48-6624 - Pinto.

gfiR, 
-.. Armazém K 16 - Ri^Petrópolis, ótimo ponto, vendo

prédios e -negócio, boa moradia
üí-KSi! j-^"?' '«"dundo. Tel.43-6491 depois dns 14 horas.Dias utets.

VENDO terreno c| galpãi, 80 m2,
et lui e força, um barracão gran-de nos fundos, lerreno 10' x 40
R. da Matriz, 3073 - C. da
Rocha, c| propriet. Héjio.
VENDE-SE peq. Indústria perfu.mana prod. químicos. Ponha. Tel
f noite. Jacob. 27-20S2.
VENDE-SE enrpintaria e marcena
rm. T«l. 5B-2Ü12. SrV Armindo.
VENDE-SE uma gráfica c| óthmi
Instalação. Aluguel Cr$ 60 000
Tratar pelo tel. 28-5603, e| Sr

BAR __ Bonsucesso - Féris: 3 500cl novo, vendo com 10 milhõesde entrada e jiudo nn compra.Rua Pedro I, 7, s| 502
Tirndenle_i_:__Moreirii. Praça

CAF6Í - Zonas Nor!., C.ntro iagi. Os melhoras no gin.ro. -
Orientamos na compra . v.nd;.
Máximo d. hon.slldad.. P.qu.na
entrad. FENIX Informa. Rua Al*varo Alvim, 21, 7.» andar. Cin..lindla;>C[yAmara 

_Mao>lhi,s.
CAIPIRA no C.ntro. Ht7rÍiÍ_7~7i
m.rclal. Chopp da Br»hma. F 11.

,;P,,,«S « dos comprado,
ru.. FENIX informa. Rna ÁlvaroAlvim, n 21 - T.o ,„dar. Cin.-
'"dia. C| Amaro Magalhã.s.

BAR - Tiluca - Férin: 10lhoes, ci nôvo. Aluguel: 70 milvendo em. ótimas condições. RuiPedro l; 7, t] 502 - Praça Tira
Moreira,.dentes

VENDE-SE pe.quena fabrica de
material elétrico com omplo cam-
po para desenvolvimento — pro-duto com marca registrada, det._ualldado a com grande aceita-
5J°^°ii,..^i£!?''s!_Çj!dv^?!li_239.
YEN.P,E'tt salpi» coberto, O.l
Castilho, zona industrial — 2 000
m2. Imobiliária london ltda. —
Tais. 57-2555 a 34-4767.

l/TEnADE^vil.'cDUS™A QUÍMICA
LTDA CAXIAS. Cartas para por-taria deste Jornal sob n. 49B132.
VENÜt-Wi fábrica de cortina I5:
ponosa peln melhor oferta. Tear
serra circular, na Rua Delfienes 2 A6i com José.
36 — Penha.

BARES - T.m.. as m.lhor.í am
qualquer h.l,,.. F.cilid.d„ 

*"
entrada. Ótimas op.rtunidnd.s
para principiantes. N.gócios aarantldoi .FENIX informa. Ru.Alvar» Alvim, n. 21 - 7.o ,n,d»r. ClnaUndia. C| Amara M.ga.Ujltti
BOUTTcnJTT-VÍÍdõ^r-reSdã

58 9799 
Copacabl"™- Sr- JoSo

BAR com feria de rTTnlíhãtl
contrato npvo, preço 50 miiiiõeaentrada 25 milhões. Tratnr Av.Suburbana 2 464 com José.
BAR CAIPIRA no Meler, com- fé*nn dc 7 milhões contrato de 3
;_!°'- .£r-eC° í5 milhõís entradaJ^ /nilhoes, casa boa para doissócios motivo da venda paraviaiarem, estou ha 10 ano» nacasa. Tratnr Av. Suburbana n.»

CAIPIRA »m íot.foao., F." 3,5. -
Com ap.nis 7 dos compradores.
Contrato nôvo. FENIX inform».
Rua Álvaro Alvim, n.o 21 — 7.»
andar. Cin.lândia. C Amaro Ma.
galruêa,

ÇAF6 . bar na Tifüca. Fárla 3,5.Bom contrato. Com ip.nas 7 doscomp„dor.s. FENIX informa: Rua
Álvaro Alvim, nfi 21 — 7.o »n.
dar. CIn.líndi». C| Amaro Maga-
lhos.

CAÍPIRA ainTãtãfõgo - F. 3^5~
Horário .curto, tom contrato. Com
ap.nac » dos compradores. FENIX
inform». Rua Álvaro Alvim, n."
21 - 7.» andar. CIn.líndi.. Cl
Amara Magalhães.
CAIPIRA - Del Castilho - Fé-
ria: 7 milhões c| novo — Vendo
com pequena entrada — Rua Pe-
dro I, 7. si 502 - Moreira
Praça Tiradentes.

LANCHONETE NOVA - Joaq.
falharei, 373 4' resid. contr.
novo. Alug. 70 000. Pr. 45
mllh. a comb. Tr. 29-7108 e
32-50ÓÓ. Corretor Dirson Lisboo
Crut - CRECI 45.
LOJA Copacabana, transpnssô-sa
varia, ou corn o estoque, servín-
do para qualquer ramo de r\i-
gócio, contrato nôvo, Rua Bara-
tjl_Rjbs;ro, Galsria. Tel. 57-4799,
LOJAS 

"E 
GALPÕES" para oficina

ou depósito; em Caxias. Alugam
s* sem luvas. Var e tratar no Mô-
vo Hotel, na Av. Río-PetrópoIIs,
1450 — Caxias, ÇJ o gerente.
LOJA — Bazar, c. estoque, aTma-
rinho. vende-ae, paro este
outro ramo, contraio 5 anos,
NCr$ 5 mil à vista, ou NCrí 3
mll de entrada. Ruo Campos Sô
les, 59-B, entre Haddock Lobo e
Dr. Satamini.
LOJA. Passo com contrato de
cinco anos. Rua Almirante 7o>
mandaré, 26. Salão Hnvaí. Ver e
tratnr 9 às 12, ¦'segunda-feira ou
43-6720.

Negocio . feito d. portos a dtn-
>',"-.í.1i"' ÍMMo p! mi» «cim.
d. 7 000, contr. 5; alug. não pa-
ga,_ aind» rcc.be. Pr.co a con-
dicogt d. pagam.nlo cf J. Casta-
nneira & Cia. Rei dos postos •
garag.ns. R. Haddock Lobo 75,
sob. Auxilio técnico a finnncal-
ro. Tal.: 48.9405.

fòsiiTdé~ga"$õíína"_~víS;
um doi bons postos da GB, com-
pl»lam«nta reformado; 2 box.s-
muitas lubrif., 3 000 ol.ot .nlat.,
.[r-_jy- ' ,0° mi|I 1ir- »"P- •

25 000. O negócio vala o dobro
do qu. astou pedindo. Ccndiçõ.s
íf coi"Pr" ,m J- C»st»nh.lra l
Cia. Rei dos poitoi t garogenc.Rua Haddoclc Lobo 75, sob. Au-
xllio técnico • financeira. Tale-
fona 48-9405.
PADARIAS - Vindo nos bni7r55
da Tiiucn, Eng. Novo, Pilares e
Cascadura. Bons contratos e
ótimas ccndições ds venda. -
Trntar nn Run Conde' de Bon-
fim, 187 cnsa IX das 13 ás 17
horas, Sr. Correia. Crecl 531.

VENDE-SE - Cnsa de peças p|
automóveis, bem localizada, alu-
guel barato, érea 150 m2. Rua
Escobar, 84 — Sáò Cristóvão.
VENDE-SE uma padaria, fòTiiõ
francês, c/ sorveteira da Kibon,
montagem a inoxidável, residên-
eis. Féria de 9 COO 000 (nove mi-
Ihões). Preço 52 OCO 000 c) 
22 000 000, de entrads. Tratnr no
Ruo 7, n. 17, Parque Araruama,
São Jooo de Meriti, cj Sr. Joaé,
das 14 às 17 horas.

Cautelas
JÓIAS E MERCADORIAS

Compro da Caixa Econômic-.
Pr.go o máximo, em ouro ve- ,„„,. .. ,.
lho, ióia, antiga». 0U modo, ^t^T^/.lJ^'

TELEFONE 28 - Cedo urgente.
43-4820 - R. 324 - Seaunda-
reirnL_Sri_]tnlo._8_,is__12 lis.
TELEFONE DESLIGADO 

"- 
CÕm-

.oro - 28-1471.

t.qz, brilhantes, platina e pra
tüs. — Av. 13 de Maio, 47, s
6i0. Tel.r 22-0348. Alendo a
domicilio. Ed. Itú

TELEFONES
ADQUIRO talafon. d.slig.do am
mudança do local, paga 700 mil
no mesmo dia. Telefonar para
314861, Sr. Dino. R.solva n»
nora.
Alô -
ou 43

BANCO compra linha 23
ir. Malr.l.., 42-6646.

ATENDE-SE recados telefônicos -
Tratar D. Yar». T.l. 424998.
ADVOGADO compra tel. 42 ou
52, urgente, sem Intermediário
- Paga NCRS 1 200 è v i s t a -
Recados 25-8201.

TELEFONE 43 - Troco por 36 ou
37. Informaçó». tal.: 43-5769 -
5r._Valtor.
TELEFONES - 2846-34754" Z
Compro um ligado, pago adian
tado at. Cr$ 1 200 mil, a.m In-
termedlarlos. Tratar com o Sr.
Araúio, R. Uruguaiana, 118, >
B08. T.t. 43-7274.
TELEFONES - 25 ou 43 - Com-
pro um ligado, pago adiantado
até CrS T 500 mil, tam int.rm«-
diários. Tratar com o Sr. Araúio
na R. Urunuaiant, lit — li 108,
Tal.: 43-7274.

GURILÂNDIA Club» infantil. So.
cio-proprietárÍo-farnilÍ*r 8 x 50 ou
250 (à vista). Tel. 29-2002.
IMPORTANTE indústria em Novn
Friburgo, RJ. - NecessitnnJo
aumentar cnpitnl de giro admi-
te secio com capital NCr$ 50,00
B 100,C0 para tomar porte na
direção comercial. Resposta "
Postal n. 4 " " "
burcio-

Cn 
I, ii - . ont ICIldt

. Paulino, N. Fri. ARLINDO

ROUPAS confeccionadns para se.
nhoras, grande quantidade de
peças inteiras de tecidos diver-
sos, matérias-primas a mnteriel
de embalagem serão vsndidor.
em. leitão judicial do leiloeiro
Arlindo, na Rua de Constituição
n.o 4, l.o , 2.0 andares, ns sex-
ta-teira, 10 de março de 1967,
os 13 horns, no local. Mnis inf
pelo_ fe^52-374õ._
TERRrMÕ de;ignodo por Ict^~n7j
na Eitrnda do Colégio enlM os

I 137 e I 153 ser vendido
em lelIJo iudicinl do leiloeiro

MOTEL MINAS GERAIS - Vendo
titulo tiuitodo peln melhor ofer.
ta - Estudo facilidade - Tels.:
52-2381 a 32-9920, com Sr. Mo
reira.
MADUREIRA T. Club. Sócio pro-
prietário vend» título 200. —
56-0449.

TELEFONE 28 - Transfiro, tratsr
Rua Campos Sales, 113.
TELEFONES - Vende-se PBX com
5 troncos, estação 42. Números
seguidos. Informações pelo tel.
42-4025 com Da. Aldair.

ATENÇÃO - Tel. 36 - Ven-
de-se 2 4CO ou treca-se por 25-45
com vantaoem 300 mil. Inf. D.
Dnise 25-B201.

VENDE-SE um bar ns Avenida
Itnocn, 817, Bonsucesso. Horário
comercial.
VENDO por motivo de viagem,
salão de cabeleireiro, c| boa fre-
gueria e boutique c| telefone não
eentro, ótimo praça. Cartas para
portaria dêste Jornal, sob o n.°
31 358.

PONTO de iernais vendo um da
sociedade, do Largo dos Leões.
NCrS 4 000,00 á vista. Telefo
ne 22-3158. Snlvndor.

VENDE-SE uma lanchcnete com
Instalações novas. Otlrno ponto,
localizada na Rua Dr. Alfredo
Barcelos 77ó, esquina com Uri*
nos. Olaria.

VENDE-SE café e bar com resi-
dência. Av.. Mirandela 481 com
Pepe no local — Nilópolis.
VIDRAÇARIA de automóvel,
melhor ponto dos Pilares, otimo
preco, motivo de viagem. Av.
Suburbana, 6 856 cu 6 913 —
29-7629 e 49-8248 - André.
VENDc-SÊ um café a bnr. Trntar
no local ou p| tel. 770 — Mn.
rechal, a partir das 14 horns, na
Rua Visconde Maciel, 573 — Lu-
cas.

ATENÇÃO - Tel. 57 - Vendo
NCrí 1 ÜC0.CO ou troco por 27-47

s.^ intermediários. Cartas p| port.
desta Jornal sob _o n. 310 403.
COMPRO urgente 5'.telefones. II-
nha 30 ligados, Sr. Araújo, até
17 horns. 43-7274.
COMPRO. Pago 1 850,00, linhas
57-37 urgente,. serve também ..
3ó-5ó. Sr. Araújo. Rua Uruguaia,
na, 118, snla 808 .Tel. 43-7274.
CEDO telefono 52-3741 -~Por
moradia.

TELEFONES - Vendo e
troco, qualquer estação,
passo de nome na hora.
Tel. 43-1464, Sr. Gomes.
_ _____ <B
TELEFONES - 23, 43, 34, 54, 26,
46, 28, 48, 38, 5B, 29, 49, 30,
27, 47, 36, 37, 57. - Compro, pi.
90 am dinheiro, na hora, sí in-
tarmedlário. MAURO. 23-8910.
P. Vargas, 417-A, sl. T 308.

MOTEL MINAS GERAIS - Vendo
titulo. Av. Copacnbana, 581, s|
237. Centro comercial Copacaba-
na, NCrS 160,00.
PANORAMA P. HOTEL - Ven.
do cota série A, 15 dias qui-tndo. Arntnr Sr. Tnrsito, 22-3952.
PANORAMA PAIACE HOTETTTS
rio A, 15 díat, quitada, ótimo
pr.co. 600 mil t| contra afaria.
57-8899.
PANORAMA, Sério A, quitado,
vendo eu dou de entrada na
compra de carro. Falar cl Amóra
tel. 26-3196.
SÓCIO com capital para desen-
volver firma de promoções publi-
cidades e representações já fun-
cionando. Tel. 22-1581 - Costa.
SÓCIA ou cnsnl pnra hotel em
São Lourenço, aó com prática no
ramo e sólidas referencias. Ri
sjdir no locnl, capital NCrS
5 000,00, contrato, preferência
quem tenha KombI. 56-1294.
Viagem ao locnl dia 8/3.

quinta-feira 9 _t mnf-
ço de 19Ó7, às 16 hora.*, no Io*
cal. Mais inf. Tel. 52-3745.

Leilão Judicial
AMANHÃ PETRÓPOLIS

LOTE DE TERRAS COM 2 040
m2 NO VALE DAS V1DEIRAS

Com frente para a Estrada d»
Pati Araras

(O leilão sari realizada i Rua
da Quitanda, 67, 4.*, aala»

304/5)
LEMOS, leiloeiro, autorizada

por Alvará do Dr. Juiz ds
1." Vara de Órfãos, venderá
em leilão segunda-feira, 6 Je
março de 1967, às 16,00 horas,
em seus escritórios, à Rua da
Quitanda, 67, 4.°, salas 403/5
Mais inf. tel. 22-4057. (P

CETEL compro urgente dois tele
fonee, sendo uni comercial e ou-

I tro residencial i. vlata. Trator pelo1 tel..90..1448,Vqualquer dia;
CEDÉ-S"E tei. 32 em troca' de 2~-
ou 45, dando vantagem de NCr$
300 ou vende-se por 1 400. Re-
cados - 25-8201.
CEDO TELEFONE «st. 2] ou 43 -
Centro da cidadã, para uso co.
mum (Tal. c| extensão), onda pos-
io ocupar pequsna paii» ds uma
sala. Ororteic para Caixa Postal
1606 ZC 00.

PENSÃO comercia! no centro -
Vendo preço de CrS 17 000 000
entrada CrS 4 000 000. Telefo

58-5655.

LANCHONETE - Centro, horário
comercial, boa féria, tudo nôvo,
chope da Brahma. Vendo facilito
10 milhões nn entrada. Tratar di
retamente pelo tel.t 22-2466.

CAIPIRA - Tiiuca - Férin de C
milhões — Vendo motivo de do-
snça - Rua Pedro I n.o 7, si
Mi — Prj;a Tiradentes ¦ — Mo
feira.

ÇÃFÉ 
'E 

TÃR - Vendo motivo
doença. Contr. 5 anos. Run João
Pinheiro n. 174 - Piedade.
CAIPIRA Urca - Féria dez mi-
lhoes, preco 80 «om 35. Rua Vis-
conde de Inbiuma 134 si 416 —
CRECI 1055.

Galpões
alugam-se

Diversos, 200 a 300 m2 de
irea coberto, fora terreno ni
Av. João Ribeiro c adiacên-
cia» eom força ligada. Aluguel
de 200 a 300 cruzeiros. Tele-
fona 29-0136 — Rodolfo.

Imóvel

BORRACHEIRO, ÉLÉTRÍcTs"TA~n
Venao maquinaria, acessório, outroco por terreno c| meia água
ou táxi de 54 em diante. Ver
no locnl domingo do 8 ás 12.00
"9™»« na Av. Suburbana número
-827, junto eo viaduto de Del
Castilho. Oulros dias ns Rua Afon-
so Bebiano n. 91, ap. 101
Inhaúma.
BAR Cent. do Mesquita, féria ga.rantida. 4 500 mll, não dí co-
7H£u Mo,• ou,ro "=9Ócio. Ent.12 000, oent. nâvo. Rua Onix 22A. Dias.
BARES EM CAXIAS - Vando osmelhores. Enlrada desde 1 mt.ln»p. Mais detalhes com o Silva,
S_4'* I°í?i Av- Duc1u« <•• Caxias,
207, t] 115.

CAFÉ, BAR E MINUTAS - Vendo,
féria 13/14 mllh., clntr. nSvo,
c| bom aluguel, fechando aos do-
mingos. Para maiores detalhes,
Escritório Contábil Cateis Ltda.
Rua do Çstete, 336, sobralojas
19 a 26. CRECI 197.
CABELEIREIRO - VendoVoXcel.
negócio no Cntete. Faturam, contr.
nôvo, alug. barnto. Para vl;itnt,
Escritório Contnbil Cntete. — Rua
d° Catele, 338, sobreloias 19/26

CASA GRANDE passa o contrato.Montado, e funcionando ponsão.
pertinho da praia, ótimo ponto.Dispensa fiador. Informar pelolei, 2-8135 ou Av. Amaral Pei-xoto, 4/2, ap. 1001

LANCHONETE - Moderna em
Campo Grande. Vendo pelo custo

financio a entrado. Negócio
rarissimo. Detalhes R. Senador
Dontos, 3 - 3.0 and. sl 10.

LANCHONETE - Vendo-se Copa-
cabana, contrato nôvo, ótimo pon-
to, financiamento longo prazo,
37-1213 - Helcio ou Geraldo.
LANCHONETE - Em Botafogo -
Vendando 8 milhões — Contrato
novo. Pas.>a-se. Tal. 36-0962 -
SsQundí-felra.
MERCEARIA-BAR - Vende-se com
telefone, contrato nôvo (não paganluguel). Rua Quito, 366, Penhi
MERCEARIA - Vendo perto de
conjunto resld. B. féria. B. pon-to. Lugor de futuro, ótimo p| co-
meçar. Run Barão de Petrópolis,
173 - LB.
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO -
Vende-se fábrica de artefatos de
cimento armado, licenciado .tam-
bem para venda de materiais de
construção. Bem localizada, com
7 linhas de ônibus parando em
frente. Melhor locnl da Estrada
do Barro Vermelho. Tratar na Rua
das Safiras, 70, Rocha Miranda,
com o Sr. Armando.

POSTO DE GASOLINA E GARA-
GEM — Vendo um dos negócios
d» atualidade o motivo 6 viaa.m
e Europa por doença na família,
lllr. ótima; 2 boxas; multas lu-
brif., boa fér. Praço a ccndiçõ.s
d. compra «m J. CASTANHEIRA
* CIA. "Rei dot postos • gara-
g.ns" R. Haddock libo, 73 aob.
Auxilio técnico • financ.Iro. Tal,
41-9405.
PERFUMARIA - Vende-sa bem
estocada — Melhor oferta — Ven-
de-se somente o estoque tam-
bém — Rua Riachuelo, 148. Cen-
tro.
PADARIA - Forno de lenha, pre-
aio de laje, férin 7. Cont. 5 anos,
clug. 120. Vendo: 40- c| 15 ent.
Inf. pelo tel. 29-9880 - Rua
Daçimnr Fonsocn, 77 — -Msdureirc

VHNDE-SE bar-mercéaria, boa mo
rndla. Tel. 29-9034, nn Rua Ma
ria Passos, 527 — Cnvalcnnte.
VENDO por apenas 

~NC~rS~2QflÕ

(vinte mil cruzeiros), indústria
vendendo à vlsta NCrS 4 000, po-
dendo vender muito mais, mer-
cadoria de fácil colocação. Ver
e tratar na Av. dos Italianos 381,
R. Miranda —Mesmo ao domingo.

VENDO' bar c| moradia, férL
3 500 mil. Av. N. 5. P.nh. _
Tratar Rua dos Romeiros, 145 -
1.» and. Tal. 30-154» - 30-3823
VENDO salão de beleza Tiiucn.
Otima freguesia. Tenho outros Co-
pac. é vendo montagem salão ve-
lha e nova. Tel. 57-5599. Paulo.
V5NDE-SE um restaurante no Cen-
tro, am l.o i andar, podendo
transformar em boile. Tratnr tel.
22-3921. .

COMPRO tal. 28 - 48 - 54, plmeu uso, pago até 1 500 em 3
parcelas de 500 mil. Trntar lei.:
23-5528.
INSCRIÇÃO ESTAÇÃO 25 - Trans.
firo uma antiga ccm 10 anos.
Atendimento CTB. Recentemente
acelerado. Tratar dr. Fernando tel.
46-0360 — Segunda-feira,

TELEFONES - ATENÇÃO- Antss SÓCIO - Preciso com 5 milhões
de qualquer negócio, consulte 

*Jlira 
r^om negocio de cases de

p.ssoalmunt. SR. MA.URO. a cômodos |á funcionando, firmara-
verdade • sinceridade sobre te- Q,ilr*dii, bom lucro mensal e re-
l.fon.s. MAURO, 23-8910. P rira;ia ,ixa- Pod* °u não traba-
Vargas, 417-A, sl. 1 308. ™r lr>f- 52-1557. .
TELEFONE - 47 meu - Vendo
ou troco, 37, recebendo diferen
çn. 57-2245. Nenócio direto.
TELEFONE — Compro vendo tô-
das as linhas, tenho diversos pa-
ra permuto. Negócio henesío. Tre-
tnr c| José tel. 46-2382.
TELEFONE 58 - Passo dc meu
uso. De particular para naríleular.
NCrS 1 300,00. Aceito ofertn. Tra-

pelo tel. 26-7079 com Dr.
Monteiro.
TELEFONES"^ Comp7o7"vãndo t6.
das as linhas. Negócio honesto
cj absoluta garantia. Tratar pes-5onlm.nl. c! Sr. MAURO. Pr.s.
Vargas n. 417-A, eala T 308. -
9 às 18h30m.

LINHA 30 — Pasia.se urgente,
Dr. Amaury - 58-5B34,
LINHAS 32 - 52 - 42 - Com-
pro, urgente, negócio ripido i
honesto. Tratar com Sr. José tel
46-2882.
MESA TELEFÔNICA - Precisa-
mos PiB.X, com 5 ou mais tron-

. Pagamos bem. Procurar o
Sr. Braga a Av. Rio Branco, 185,
sala 1 513.

TELEFONE - Vendo tôdns as li.
nhas, inst. rápida, negócio ho-
nesto, eom garantia. Também
compro. Sr. João. Tel. 29-4735.
TELEFONE - Compro 25|54, 26!
46, 27Í47, 37|57 e 36156. Papa-
mento na hora em dinheiro. Sr.
João. Tel. 29-4735.

SÓCIO — Aceito um que queira
assumir a parte comercial ds fir-
ma, ds uma essa de assijténcíí
d» maquinas de laver roupas e
refrigeração, retirada compensado-
ra « otlmo negócio para o futuro.
Base Crí 12 miihões a combinar.
Vise, de Santa Isabel n.° 10.
SÓCIO — Pequena indústria de
sorvetes acetena, benzina, vase-
Ima, etc. c| vendas atacado pre-
cisa NCr$ 3 ou 4 mil p| desen*
volver produção pref. q. tenha
esc.^ a tel. Lucro lig. acima de
50%. R. Paramopama, 455 RI-
beira, I. Gov.

PA5SA-SE um bor. Born movimen'
to, por m;tivo de mudança! En-
trndn 2 OCO. R. Otávio Braga, n.
1 999, Nilópol-
PADARIA vendo, bem montada,
entrada 18 milhões, bairro de
msior progresso, perto do centro,
Iratar, Rua do Rosário, 155, s|
202, somente parte da tarde

CAIPIRA COPACABANA - féria16.000 — Cont. novo, ótimo pon-to por 45 dos compradores -
dando até par» A sócios — PA-LAS —Trav. Ouvidor, 21, s| 402- d Csrdoso, Albino e Vitor.
CAIPIRA CATETE - Far'a 5 50C
em pé — muito lucrativa — por16 dos compradores. - PALAS- Trav. Ouvidor, 21 - s| 402c/ Csrdoso, Albino e Vilor.BA» MERCEARIA - Com FíSf.,

çoes — Vende-ie, com moradia í w"JKf
contr_ato nSvo (5) ,°os. «Stivo £?.__*.!!..?°_- com 50en"s 28 dos

CAFÉ URCA - Féria 10. - Pre-'

PARA

INDUSTRIA OU DEPOSITO
BONSUCESSO

Vendo-se ou aluga-sa forca
«Ita tensão. Telefone infor-
majõei cj Paulo. Tel. 34-5126,

X_'"--" """," tJ' "•¦,os- Motivode nno ser do ramo, na Rua Con-st-lnciro Gnlvao, 845-A - RocheMiranda

?A* 
CAIPIRA - Vende-se, con-ts.o nfivo, cara mal trabalhada.Nao usa café. Molivo outro ne-nocio._ Preço de ocasião. R-ja(-asemiro de Abreu, 539-A — Ltr-

.op.ini.QUE í L, Arm. Vende."
admite-se sócia, por motivo defalecimento de uma. Trstar ara.nha, das » as 12 - Rua Cor.deBanfm;_375;_£!_30^.
BAR - Centro. Féri»~15 0O0. En-trada 60 000 Av. Presidente Var.
Sil, 590, snla 512 c| o Caitono.

cempraoores - mercadorias
rjreço bem acima do normal —
c.'imo negócio pnra 3 sócios —
FALAS - Trav. Ouvidor, 21 _
il 402 - cl Cardoso, Albino evitor.

AFÉ COPACABANA - Féria 27.• chope Brnhma — ótimo cont.
Preço bsse 200. - c! 80. dos com-
pradores 

— negócio d? ocasião
Inst. novas — PALAS — Trav. Ou-
vidor, 21 - || 402 com Csrdoro,
Albino c Vítor.

MERCEARIA — Passo contrate
5 a. com moradia e telefone
entrada NCRS 6,000 rest. bem
facilitados. Tel. 32-6408.

POSTO DE GASOLINA - Novn
Igunçu — Vend. à Av. Getúlio
Mouro, esq. de R. Carlos Mar-
quês Rollo - cl imóvel - insta-
Inçoss modernlesiniBS — 5 bom-
bas — 4 box — boa féria
grande plíta — construção com
possibilidades da ampliar negó-
cios — excelente oportunidade —
Tratar 42-0425 e 32-6750. CRECI
307.

MADUREIRA - R. Antonleta, 136,
c| 4. Vende-se casa em fase de
acabamento, com varanda, sal*i, 2
«mplos quartos, cozinha e banhei-
ro azuleiados em efires, irea, igua
e luz ligadas, sendo a entrega
imediata. Esta rua fica após a
Praça do Patriarca. Tratar no lo-
cal, todos os dias.

PENSÃO. Vende-se. Conlrato nô-
vo. Boa férin, preço a combi-
nar. Tratar com Sr. Manuel. R>
General Caldwell, n. 324.
QUITANDA - Vende-re com al-
vará de bar tem telefone, uma
boa moradia. Av, Campos da Paz
202 — Rio Comprido.
QUITANDA - A^ercear!a em Bo-
tafogo motivo doença. Preço 9
c| 4. Tratar R. do Catete, 338,

23. Sr. Cordeiro.

VENDE-SE lanchonete em galo-
ria.-Rua.Ml Abrantes. Tel. 46-7825.
VENDE-SE bnr e innchonete s
Rua da Feirinha Permanente, 160,
SSo João de Meriti. Dá-3e con-
trato nôvo.
VENDE-SE um cnipirn, na Rua
Leandro Martins n.° 27, tem mo>
radia, alugo barato, contrato nô
vo. Tratar & Rua Leandro Martins" 

27, no local.
VENDE-SE urgente bsr mercearia,
ot, ponto. Entrada 5 CCO. Rua
Thomés Lopes 361. E. Vic. Car
valho.
VENDE-SE uma Lanchonete nova
instalações modernas. Av. N. S.
ds Penha n.o 184-B.
VENDE-SE quitandB e mercearia
c| > novo. Casa gde, c| moradia

fiqe., 
entrada independente cj te-

efone. Serve para peq. Indústria
filial e outra c/ grande área nos
fdos. Rua da Regenora;ão, 316-C

Bontucesro.

P. B. X. - Vendo 3, um" 42
de 7 troncos e 30 ramais, um
43 de 6 troncos e 22 ramais, um
30 de.8 troncos e 50 ramais. Só
recebo depois de instalado e no
seu nome. Não aceito intermedia-
rio ern hipótese alguma." Sigilo
absoluto. Cartas para a portaria
dène Jornal sob o n.o 305 952
PARTICULAR
58, urgente.

vende
Trotar

tel .e&taçüo
58-5339.

PBX 43 — 5 números aeguidof.
Vando. Oferta» para Sr. Dino —
T.Ufonar: 31-0868.
PERMUTA-SE telefone 45 por 37
36 57 56. Te!.: 45-7527
PBX — Compfo e vendo, em
todas __ as linhas. Tenho grande
experiência no astunto e posso
faier transações rápidos. Tratar
com Sr. José — Tel. 46-28B2.
TELEFONE 23 - 43 - VendõTdè

rularpara particular pela me-
proposta. Tratnr tel. 45-3342.

VENDE-SE 1 aviério, aves a
ovos. Rua Nicarágua, 295. L.
H. Penha. Tratnr pitai. 28-8637.
Sr. Daniel.

CAFÉ E BAR - Vendo ou per-muto por casa residencial. — Con-trato nôvo. - Alugel NCrí 40.
Rua Maria Passos, 3, tel. 29-8225.

Condução na porta.

MERCEARIA E QUITANDA -
Vende por motivo de viagem, no
Posto 6, com ótimo contrato, boa
freguesia. Detalhes na Adminis.
t'_?.!So. F.ide,t- Av. Copsc. 709, Gr.501. Tel. 36-4002 - CRECI 210.
NEGÓCIO No MEIER -..Grande
oroaiío pasaa-se ou vende-se uma
P?quene loia com arlioos ds fer-
ragens e papeUrie. Rua Ana B.i-
pose, 34, esq. de Graub-m Bnr-
bOM ao lado do Supermercndo
Méier.
OFICINA mecânica - Vende-se'
com otima freguesia, 400 m2,
luz e força, maquinario Volks.
e Willys, tolda elétrica, carga
em bateria, furadelras, l!x»d»;.
ras, Underseal etc. 7 milhões
d; entrada restante financiado ..... .
em 18 meias. Tratar no IocaliSApAIA.|« v,_._4 •"•--„
com lldíionso ou pelo telefone r,.í » s- -iV"1'-" .' Ru»
49-8879. Estuda-se ofertas fàfcj™1?',™ ~ l.°>« "!"
ÜAoJta <__. ..—i ,i _.|"iita!atoes d. luxo, centrato d»FASSA-SE uma tinturaria ou Io a 5 anos com ou s.m .-toou. -vazia. Rue Irene 106-A, Rsmos. 'T.l,: «.0029. """*?•• 

~

ROCHA MIRANDA - Venda ur-
gente, bar e mercearia com res.
esquina de 2 qls., sl., coz. etc.
Tel. 48-2108 - Fortuna - Me-
ihor oferta. 
RESTAURANTE NO lEBLON -
V.nd.-s., tradição na Zona Sal
mot. ter qu« ausMitar-s. do Pais- Contr. nôvo, alug. relativo. —
Pr.jo da ocasião - tctalm.nt.
financiado - Trotar na Ru» Sío
u»m»nl» n. 145-A - AGAPITO
RESTAURANTE - 

'No 
melhor -pon

to, R. Gomes Freire, óúó-B. Ve,
,oeal e trntar H. L. Borba. Tel
22-7969. .
SALAO de beleza. Vende-se ou
pa:sa-se o ponto. Al, antigo. —
Vendo 2 cadeiras de barbeiro.
Ver RV Getúlio Ateura, 619 -
Oünda

VENDE-SE, aceita sócio ou tro
ca-se uma* lanchonete, churras-
queto dançante na Zona Sul
Tel. 57-8369.

VENDE-SE uma oficina de conser-
tos de calçados na Rua Elias
da Silva, 1 — Piedade; para fins
de viagem.
VENDE-SE um bar na Rua Padre
.'osé Beltrão, 160-A - Inhaúma,
tem bom co.~!rato mom moradia
e telefona 29-1511. Falar com
José.
VENDE-SE armarinho com resi-
dência, único no local. Ver e
tratar — Rua Conte. Aristides
Garnier, 116-3 — Núcleo da Pe-
nha — Com. Rua Apia.

TELEFONES - Cr$ 1 100 mil. -
Qualquer Unha, instalo diroíamen-
te no aeu nome dentro 60 dias.
Sigilo. Não aceito intermediários.
Cartõi portaria deste jornal aob

305 951.

TELEFONES - Compro
Pagamento na hora. —
Qualquer estação, mes-
mo desligado. Sr. Go-
mes. Tel. 43-1464.. (B

SÓCIO CAPITALISTA - Firma no
rnmo de salgados, frios e Inticí-
nios, desejando ampliar seus ne*
tiocios, admite-se podendo traba-
Ihar ou não. Dispomos de ótima
freguesia, competente quadro de
vendedores, 4 veículos de entre-
ga, depósito e escritório, moder-
na loia bem instalada, vendas por
atacado e a varejo, faturando em
média 50 000 000 semente contra
entregp, ótima ^oportunidade para
homens de visão. Telefonar para
49-3444, marcando entrevista. Sr.
Calo ou Carlos.

Leilão Judicial
FLAMENGO

APARTAAiENTO N.° 304
PRAIA DO FLAMENGO, 402

AFFONSO NUNES, autoriza-
do por Alvará do Dr. Juiz
da 2.a Vara Cível, venderá em
leilão quinta-feira, 9 de mar-
ço de 1967, às 16,00 horas, no
local. Mais inf. tel. 22-3111.

(P

TELEFONE - Tenho 32 instalado.
Iroco por 27 ou 47, compenso a
diferença. Propostas para 27-3431.
TELEFONE 26 - Particular vendo"
urgente pela melhor oferta. Tra
tar pelo tel. 26-4210.
VENDE-SE telefono linha 25 por
NCrS 2 000,00 ou troca-se por
27/47, voltando NCrS 500,00.
Maria Luiza: 47-4948, noite,
31-3557, dia.

Atenção
PBX - Linha 43

Transfiro A troncos seriados
e 15 ramais. Maurício. — Tel,
34-4606.

SÓCIO c| capital — Tenho loia
c| 70 m. Tel. Copacabana, cabe-
leireiro e boutique. Tel. 57-5599

Paulo.
SHOPPING CENTER CAXIAS -
Cotas Integralizndns. CrS 110 000.
R. Manoel Cavanclac, 334. B. PI-
na. c] Amaury.

Leilão Judicial
INHAÚ/M

AMANHÃ
PRÉDIO, COM DEPENDÊNCIA

AOS FUNDOS

Travessa Cardoso Quintão, 34
ERNÀNI, leiloeiro, autoriza-

do por Alvará do Dr. Juiz da
2.a Vara de Órfãos, venderá
em _2.° leilão judicial, AMA-
NHÃ, segunda-feira, 6 de mar-
ço de 1967, às 16(30 horas, no
local. Mais inf. tel. 31-2444.

(f*

SOCIEDADE - Escritório 3 -
Ias instaladas a contento, 3 tels.
Trav. Ouvidor, 38, saln 304, base
sociedade: Cr. Sr. Silva. Tel3.i
52-2492 e 52-3323.
SÓCIO ou sócia. Preciso pi ne-
góciox de compras e vendas, re-
trovenda, cautelas da Caixa
Renda acima de 10%. Tel. -
48-0980 - Antônio.

TELEFONE - Vendo melhor ofer-
ta, estação 42. Cartas portaria
dêste Jornal sob n. 310 056.
TELEFONE - Preciso urgente.
Tel. 25-45, solução antecipada.
Procurar Sr. Braga, Av. Rio
Branco, 185, sala 1 513.
TELEFONE - Troca-se, estação
46, com extensão Interna, por
aparelho em Niterói. Informações
tel. 37-0772.
TELEFONE - Linha 22 - Vende-

Sela 
melhor oferta — Telefo-

B-1712.

Farmácia
Copacabana

Vende-se bem localizada,
bom movimento, bom contra-
to. — Telefone: 36-1862. Cr$
150 000 COO.

TELEFONE - Transfiro 56 por
dois milhõe* A vista. Telefonar
oara 27-6824.
TELEFONE 46 - Pns!aríê"~CrS
1 500 000 - D. Elza 52-0349, até
as 12 hs.
TELEFONE CETEL L 96, íristaiãdõ-ona militar Galeão. Vendo. Trt-
lar direto proprietário, Teléfcrie

Mesa - 23
Vende-se com 5 troncoa ex-

ternos e 30 ramais Internos t
maij um telefone 43. Tratar
com Sr. Correia pelo telefone
43-8507.

SÓCIO — Necessito urgente <|
capital de 10 000 000 <rux. v«-
lhos para reabertura apóf re-
forma, de um bar próximo è
Estação da Penha • eo lado do
Ccrtume Carioca. Já valia
45 000 000. Tratar com e pra-
prietário pelo tal. 30-7733 das
8 às 11.

PABX 57
Passa-se uma com 3

cos. Tratar 43-7530.
tron-

SÓCIO de Casa Comercial e Fun
cionário efetivo com boa remu-
nera;5o precisa de 600 a 700.
Cruzeiros (antigo) para desenvol-
ver negócio, deu promissória ava-
liiada « endossada pelos sócios
da Firma - Tel. 46-8994 - Ai-
varo.
TITULO patrimonial do Touring
C. do Brasil, vendo barato, mo-
tivo de retirada, falar com Sr.
Carlos na Av. A^aracanã, 75 —
48-1723.
TITULO Quitandinha - Vendo,
individual, todo pago, manut. em
dia. Eduardo. 52-1B52 - 80,00.

Telefones

TITULO Sócio proprietário Guri-
lândia, quitado — Vendo, CrS
400 mil cruzeiros. Só hoie, das
10 às 22 hs. — Tel. 58-6455.

Leilão Judicial
COPACABANA

APARTAMENTO N.° 302 —
COM VAGA NA GARAGEM

Rui Barata Ribeiro, 17

ERNÀNI, leiloeiro, devida-
mente autorizado, venderá em
leilão, terça-feira, 7 de março
de 1967, às 11,00 horas, no
local. Mais inf. tel. 31-2444.

Leilão Judicial
COSME VELHO

Espólio de Leopold Joltannes
Eduard Pfad

PRÉDIO VAZIO, MÓVEIS, OB-
JETOS DE ARTE E BIBLIOTECA

Rua Cosme Valha, 354,
caia XIII

CANDIOTA, leiloeiro, auto-
rizado por Alvará do Dr. Juiz
da 1.° Vara de Órfãos, vende.
rá em leilão segunda, terça e
quarta-feira, dias 20, 21 e 22.
às 16h30m, o prédio • àt
20,00 horas, os móveis, no lo-
cal. Mais inf. tel. 42-4426.

(P

BEBIDAS, grande quantidade deconservas, dooss, material delimpeza, artigos de perfumariaetc., serão vendidos em leilão
ludicial do leiloeiro Arlindo, naAvenida doa Democráticos, 757,legunds-feirn, 13 de março de fc1967, as 14 horas, no local. - YMais Inf. tel. 52-3745.

ió-',AS -

27/47/36/57
28/48/38/58
34/54/26/46
29/49/30

se-se
Avião Aztec-C completamente equioado, mo-

dêlò PA 23/250, fabricação Piper, ano fabrica-
ção 1966, com 200 horas de vòo. Capac. um

È^^^^tf^^l/^ «'"' ™ "°™ «MpilÔto, cinco passageiros.
talado, exijo e dou referências. ri* 'n5tal'',r sm casa- *'¦'""'=< 'H ,_r .

informações: Av. Alie. Barroso, 97, 6.°, s/
— ¦-- —jumentos que não «iam dajóOl/606. Telefones: 42-1838 e 42-0453 —'srMotivo de mUdan*kVmnA_n U.a Ir-'-.li-'« «^, in:i wv;tj c tA vsjo o*.

ça, transfiro tel. 45. Beje Cr$l ,? P „ \. __ 'u0 _^ J^iacerda

Cartas portaria dêste Jornal lobicJústrfa. — Nõo confie en dc
305388.

TELEFONE

2 000 000 (dois milíiõa». Inf.r0'- SR- MAURO -. 23-8910.
lei. 25-7243 urg. P. Vargas. 417-A, sala 1 308.

(P
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O OPORTUNIDADES É NEGÓCIOS 
*'<?** 

EMPREGOS. 3.» Ci-., CLASSIFICADOS, Jornal do Brasil, domingo, 5, e _.°f::re, «2 57 - 9

OPORTUNIDADES
DIVERSAS
BALANÇAS — Pesar pessoa, aut.
20 kg e decimais, 200, 500 c
] ,000 kg, reformadas com ga-
rantia a vista ou financiado.' R.
Maris e Barros 1061. Fundos.
5r. Bií..no.

¦f& BALANÇA de pratos — Vendo
com pesos de mel;.!, para casa
de negócio. Tel. 38-1477.

.PRECISA-SE empregada com ou,PRECISA-SE de empregada paro I ATENÇÃO - Moras - rapaze-
jsem fillio. Av. Mem de Sá, 64.;cozinhar e arrumar - Tralar 2a.-|pj iniciar escrit. cl primário

CASTELO — Vende-se uma ca-
deira da barbeiro, marca "Au-
ren. Ver e tratar Avenida Graça
Aranha, 333 fundos.
COFRE, balança de armazém, 2
fogões Cosmopaliíti 3 bôens —
Vendem-se — Rua Mariz e Bar-
ros, 13. 48-7644.
CABELEIREIRO 

"- 
Secadores ds

pó novos, 1 ano de garantia
nbeixo preço de fabrica. Trarar
Rya Frederico Méier 20 com
Freilas. Tei. 49-8849.
CORRETOR OFICIAL - (Com Cre-
cí) — Aceita responsabilidade de
firma, escritório imobiliário ou
cçlerja sem -'Creci", para traba-
lhar sob sua orientação, lnf. pelo
1el. 52-1722, a partir de segunda-
feira1.
COMPOSITOR MUSICAL - Não
deixe suas músicas rolando; es-
creva suas melodias e receba tô-
da a orientação necessária para
o devido registro, dentro da
maior honestidade. Também (jra-
voçÕes particulares e comerciais
em discos. Informações das 10
ès 19 horas. Polysom Discos —
Av. Pres- Vargas, 590, sj 1 215.
CAMAS FOYVLER. lâmpadas de
teto do sala de operações. Ralos
X' -transportavol de sala de orlo*
podia etc. Vendem-se. Telefona
46-4883.
DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA -
"Coajo 70", único Coalho de ¦!•
io podar coagulante 3 qualidades,
Sul-americano. Baratíssimo. En*
tro qa aérea semanal — FERMFN-
TOS IATICOS "LETRA", revoju-
eionários para criação /farmacêii'
ticos « para laticínios — Pro-
curanvs» distribuidores, podendo
importar - ORGEX Ltda. CP.
1396 ZC.00, Rio-GB - Telefonei
31-3461 a 32-9506 - T.legr. Lan-
gncollorin.

rm AGENCIA POSTO

MOVA AGÊNCIA
DO JORNAL DO BRASIL
EM COPACABANA,
PARA CLASSIFICADOS E ASSINATURAS

EUCALIPTOS - Vende-se em qual
quer diâmetro e comprimento. Pa-
ra estaqueamento -e escoramento
de lajes. Tel. 22-6493 - Edcn
IETREIROS LUMINOSOS em ocrt-
lico-, plástico, gás neón, luz fluo
res cente, display:, luminária, lú
minas, decorações luminosas ele.
Firma dá orçamento. Tel. 29-3512.
MÁQUINA da calcular suíça, di
bolso, marca "Curta", Ven-Je-ss
nova, na embalagem, Ideal oara
engenheiros agrônomos e joalhei
ros. Preço Cr$ 250 000 (base dó
lar antigo) Telefone: 57-2700, (
partir de segunda-feira.
PICADOR de gelo — Vende-se
máquina com motor 5 HP. — Te-
lefone 30-6211.
PADARIA — Vende-se um forno
elétrico, duas câmaras, uma mas-
seira, um cilindro, uma batedei-
ra Peerless 3 velocidades e ape-
trechos. Ver e tratar à Rua da
Feirinha Permanente n.° 160, an-
tíga fábrica de doces. — S. João
de Meriti.
REPRESENTANTE DE ÓTICA
Antigo viajante cf sede em Bi
silia, deseja entrar em contato
ci firma do Rio e São Paulo pa<
ra representá-las nas praças Ma
naus, Belém, Sao Luiz, Goiânia,
Triângulo Mineiro, Cuiabá e ci-
dades vizinhas — Cartas para S.
Q. 409, Bloco 34, Ent. B, ap.
301, Brasília, O.F. pl Sr. luis
Silva — Registro ni Core GB
4B1766.
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PRECISA-SE — Empregada dorrés-
tica. còm prática e referências. —
Trajar à Rüa Moncorvo Filho 54-A
RAPAZ com bastante pratica de
copa de bar, precisa-se ,com ur
çjencla. R. Sacadura Cabral, 168

COZINH. E DOCEIRAS
COZINHEIRA — Pr.cisa-s. com r.-
forôncias e documentos. Coz, fôr-
no e fogão, para cata d* trata*
mento. Orden. a combinar. Av.
Epitácio Pessoa, 870, ap. 301. T.l.
47-2793 - lagoa.
COZINHEIRA - Pr.clso trivial li-
no pj casa Iralo. Itefer. Pago
b.m. Tel. 27-1330. Av. Vi.irt
Souto, 704;

COZINHEIRA - Pr.cisa-s. d. uma
dom multa prática • para peque*

teira na Rua P. Alfredo GomesIVarias vaca*, através n
. _ .__...^_?c,l_.íoíl?ü__i__ . I- R- Lucldio Lago, 91
PRECISO tiniu cozinheira e umo
empregada pj casal, 100 a 70
mil — Rua Francisco Serrador n
90 - 501 - 2a.-feira.
PRECISA-SE senhora porá dirigir
cozinha de ca3a de saúde. Exi-
gem-se referências e prática —
Tratar segunda-feira dns 10 à<
16 heras. Rua Pompílio Fernan-
des, 38 r- Botafogo.
PRECISA-SE cozinheira que lave
e passe (tem máquina), serve
eventualmente casal sem filhos
que o marido trabalhe tora, tem
moradia, mas exlgem-se referén-
cias c!t> mais du üm ano de ser-
viço. Tratar na Rua João Um,

:8, casa. Leblon.
PRECISA-SE de cozinheira do for-

fogão que faca trivial fino,
nos s.rvljoi. P.qs-se muilo bem. "'« ."« '="1'? competência. Pe-
Trat.r Rua Toneleros, 2*3, ap. gem-" referências. Tratar na¦'¦¦¦ Cnrvolhu dt- Sousa n. 137-H,201.
COZINHEIRA triviBl simples, pre-
ciso. Travessa Carlos de Sá, 11,
ap. 802, perto Rua Silveira Mor-
tins — Catete.
COZINHEIRA — Precisa-se, com
grnnde pratica, parn lanchonete.
Tratar na Rua Merques da Abran-
tes, 38-F, paga-se bem. "_
COZINHEIRA — Precisa-se para
trivial simples e variado. Exi-
qem-se referências. Paga-se bem.
R. Gustavo Sampaio, 535/1 002

Leme.
COZINHEIRA — Precisa-se de uma
do trivial fino e variado. Exigem-
se referências. Ordenado CrS ...
100 000. Tralar terça-feira à Rua
Senador Pedro Velho, 255 — Cos-
me Velho.
COZINHEIRA trivial íino
servigo 3 pessoas. ' Não
Ord. 100 mll. 

" '

2. nnos.

todo
passa.

Tcl. 36-2774. Ref.

Rú
bloco 5, ao. *.01
PRECISA-SE de empregada p& m
cozinhar e arruinar np. peque-
no. Tratar leí, 45-4553.

LAVAD. E PASSADEIRAS
LÃVÃDEÍRÃ~*^~~PrecUa-se. Paga-
sa bem — Exigem-se referencias
— Tratar na Av. Rui Barbosa n.
314 - 9.0 onder. Tel. 25-6863
LAVADEIRA.— Precisa-se passada!
ra de camisas eom prática. Rua
da Passagem, 172.

sistema
s; 611

AUXILIAR CONTABILIDADE -
Entrevistas das 8 cs 10 horas
Av. Marechal Floriano, 22 — 1,0
andar.
AUXILIAR ESCRITÓRIO - Bom
datilografo. Entrevista das 8 às
10 horas. Av. Marechal Floriano,
22 — l.o andar.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (Moca)— Precisa-te que saiba escrever à
máquina e tenha boa letra. Tra-
lar na Rua Senador Dant.i-, 39 —
Sola __0_5_-_Cc,m o Dr. Mr,la.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO -.Mâ-
ça — Precisa-se cnm conliedmen*
tos gerais. Respostas pnrn a per-
íaría dJl.ie Jornal sab n. G3ü 056,
Indicando d.idos etc.
ÀÜXI LIAR DE. ESCRITÓRIO. -
Precisa.sé moça que seja dacti li-
grafa com boa letra. Tra:. r se-
guncla-feíra dar 10 às ló horas.
Rua Paulino Fernandes, 3S —
Botafogo,
AUXILIAR escritório, dactilogra-
fo, experiência em contabilidade

serviços qsrat. escritório, até
28 nno:, ord. 200 mil inicial. —
Cartas para 321945, nn porlaria
deste Jornal,

PRECISA-SE de um contador cai
prática, .cr tol .'rante, paciente,
sempre disposto a atender a fir-
ma GUANABARA APARELHOS
ELEIROS DOMÉSTICOS LIDA. ~-
Run Arlstides Lobo, 53, Sr. Bon-
lamin ou Pndro. Tel. 54-2725.
TÉCNICO CONTABILIDADE - Fir-
ma comercial 

'- 
en.ino, Baixada

Fluminense precisa de contador
recóm-formado, que seja exímio
dactilografo. Carta para o nume-
ro 170 662, na portaria deste
Jornal com pretensões e infor-
mações.
TÉCNICOS DE CONTABILIDADE
— Com sólidos conhecimentos e
boa dactiiografia — CrS 350 -i
Av. 13 de Maio n. 47, grupe
2 306.

PRECISA-SE de passadeira profis-
sional, com prática d» confecções
— Paga-se bom ordenado a com-
binar, acima do salário. Quem
nío fôr capacitado i favor nio
comparecer. — Rua Dr. Paulino
W.rn.clc n.1 270. — S.nador Ca-
mari.

NOSSA SENHORA DE COPACABANA, HOO/LOJA E

SECADOR DE CABELO - Vende
se de luxo profissional marca
Monarch novinho. Tel. 46-0077,
TRANSFORMADOR - Letrelro em
gás neón. Compro. VentJo. Coa
serto, instalo, letreiros em «crf-
lico plástico. Tel. 29-3512.
TREM ELÉTRICO LIONEL - "O"
i "027", Fieis!, mann, .Tyco c
Marklin "HO" vendas avulsas —
Tel.: 38-8087 - Ari.

TACHOS de cobre usados, ven
de-se 1 redondo de 0,95x0,30 e
1 retangular com bico, de l,50x
0,60x0,25. Tel.i 49-0150.
UÍSQUE escocês "J & B", gorra
fão 5 litros. Tel. .7-0156.
VENDO conjunto cabeleireiro —
pequeno — espelho óm 2m com-
prlmento. Rua Guadalupe, 155 -
vigário Geral. '

Buffet Palace
Orç .mento para 100 pessoas, Cr$ 400 000.

Jantar amoricano, 4 pernis, 2 perus, 10 kg maio-
nese, e farofa ou prato de verão. Arco-íris
200, bombocado de bacalhau 150, croquete
de camarão 150, camarão à Doré 200, cro-
quete Palace 200, churrasquinho 300, empadas
100, enroladinho de carne 200, filé de peixe à
milanesa 200, impressado cariados 200, pastéis
200, pastéis risoles 150, pizza 200, salch. à mi-
lanesa 200, sanduíches 200, salch. valencianas
150, 96 guaranás, 5 caixas de coca, 48 tônicas,
24 água Cristal, 2 marfim, coq. Alexandre 22,
Gin 3, Rum 2, Champanha 6, '3 

garçons, 3 co-
péiros, completo material para servir. Joaquim.
Rua Sabaúna, 16 - 30-6459.

Rio
VENDO -Instalações que servem ORÇAMENTO PARA 100 PESSOAS: CR$ 400 000
liara: Farmácias — Armarinhos —
Confecções etc, com máquina re-
nistradora. Tel. 48-2583 — Ruo
Gonzaga Bastos, 20
VENDE-SE BARATO - 1 vitrina
qrande para exposição e 1 balcão
ambos envidraçados nas 4 bandas.
Rua Beneditinos n. 24-1, sala 1.
VENDE-SE peruca, máq. escrever
portátil, carros autorama e
tros artigos americanos novos.
Tel. 28-0365.
VENDEM-SE equipamentos, mar
ma, matéria-prima e embalagens
de Produtos de Perfumaria. Sa-
bonotes. Talco, Desodorante, Te
lefone 38-2205.
VENDEM-SE 2 balcões frigoríficos
e. vitrinas — 1 de 2,50 de com-
primento x 1,60 de quina. Tra-
tar Av. Presidente Vargas, 3 0D1,
fundos. Sr. Mário, ou pelo t
•lefone 52-2060, r. 96.

Confeitaria
Manon

Ouvidor Ltda.
Serviços completos de buf

fet, aniversários, casamentos c
cocktais. Credi-festas, com en-
trada e o restante em 5 pa-
gamemos. Peça orçamentos
sem compromisso, à cargo do
Maitre D'Hotel PEREZ. Rua do
Ouvidor, 189, 1.°. Tel.: -
23-8647;.

Sucata de
alumínio

(DE ESTAMPARIA)
Compramos. Ofertas Rua Mi

Suei Couto, 35, or. 703. Tel,
-.2-4339.

-rt

Srs. industriais
Metalúrgica possuindo pren-

sas excêntricas eté 120 tone-
ladas ofereço as horas ociosas
das mesmas, para prestação de
serviços às indústrias. — Tel

.CETEL 92-0010.

2 perus a brasileira, 3 pernis, 300 eanapés variados, 250
croquetes de camarão, 200 barquetes de palmito, 250 croque-
tes de galinha, 200 empadas de camarão, 250 pastéis de carne,
250 canudinhos recheados, 300 quadradinhos de pizza, 200
sanduíches variados, 300 salsichas «o bacon, 600, churrasqui-
nhos, 10 quilos salada de maionese, 2 latas batatinhas fritas,
120 guaranás, 120 Coca-Cola, 20 águas minerais, 6 champa-
nhas, 3 litros de ron, 3 litros de coquetel, 30 litros de pon-
che de frutas, 3 garçons, 3 copeiros e completo material pára
serVir — Tratar pelo Tel. 30-3646, ou Rua Uranos, 357, Bon-
sucesso, com o Sr. José Miguel.

COZINHEIRA - Peq. familia
cuidar roupa miúda. Cbnselheli
Lafaiete, 53-602. Ref., «rd. 70
mil.
CRS 80 000 — Precisa-se de co-
zinheira. rrivirtl fino, para caso!
sem filhos, é preciso ter exce-
lentes referências. Rua Toneleros,
7, ap. 501 — Copacabana.
COZINHEIRA - Trivial simples
Preferência portuguesa. Pega-se
bom. Tralar 8 às 9, 13 às 15
horas. Epiticio Pessoa, 870, 605.
COZINHEIRA - Precise-se~em cas»
de família. Trivial variado. Exi-
gem-se referènclns. .Tratar só ae
gunda-feira na Ruo Tonte da Sau
dáde, 260 — Lagoa.
COZINHEIRA - Pr.cisa.s. vma
para casi d» (mude. Dava morar
ito emprego. Tratar na Rua Cin*
dido M.ndes, 271, Glória —
Amanhã.
COZINHEIRA — Preciso-se pars
familia de 1rato — Paga-se ben.

Pedem-se referencias. Tralar
Rua Garcia D'Avüa n. 34 —

ap._-l02 - IPANEMA.
COZINHEIRA - 

"Precisa-se "de

uma bca cozinheira que durma
no emprego e dê referencias —
Paga-se bem. Tratar 2a.-feira à
Rua Marechal Taumaturgo * de
Azevedo n. 5Í, ap. 101 — Ti-
juca. Saenz Pena.
COZINHEIRA - Precisa-se trt-
vial variado cerr. pratica na R.
Marquês de, Abranles n. 115 -
ap. 203 — Dorme no emprego
COZINHEIRA - Precisa-se psrs
hotel de pequeno movimento, ex-
clusivamente familiar. Dão-se or-
denado e moradia. Rua Almlran*
te Alexandrino, 176. Bonde I.or*
oo da Carioca — Santa leresa.
COZINHEIRA - Precisa-so uma
para o trivial variado, ajudando

arrun*.i.ç;io da casa. Ordena-
do 55 COO. Exigem-se referencieis.
Uva Haddock Lobo, 1 .2, op. 401
T i i uca.
EMPREGADA - Pre:;>3 p| co-
zinhar e dormir no emprego -
35 000 na Rua P<xlro 'Américo

218 -_»P-__WJ._

EMPREGADA — Precisa-se poro
cozinhar e arrumar para casal -

trada do Gablnal n. 1 356 —
Jacarepaguá — Exlgem-se refe-"ncí..:.

PASSADOR HOFFMAN - Precisa-
se,, efetivo. Sen. Vergueiro, 123,
loja J.
PRECISA-SE de lavadoira-engoma*
deira e serviços de pequena lim
peza, casa de 4 pessoas. Dormir
fora,. Av. Paulo de Frontin, 182.
Rio Comprido.
PRECISA-SE de ums
Rua Barbosa, 125 -

PRECISA-SE de uma boa lavadei-
ra de 25 a 30 anos. Trntar na
Rua Florentina, 153, ap. 102 -
Cascadura.   
PRECISA-SE passador para moqul-

c| pralica. Rua Sonta Clara,
151, Copacabana.
PASSADEIRA, •'cj prãticãj pãÊo"
bem. Rua Santa Clara, 33, sala
1_013._ /_
PASSADOR — Rio Roupas Com
Ind. S.A. precifji passador com

f.ritica 
em fábrica dt roupas para

lomcns. Apresantar-f* com do-
cumentos, na Rua da Proclama-
cíío n. 176, em Bon.uce.--o.

AUXILIAR Contabilidade, preciso
[ prática escrituração de livros

contábeis, escreva bem à má-
quina. Cenlro, horário 13 às 18
h. Respostas para 335 235, na
portaria deste Jornal.
AUXILIAR PRINCIPIANTE - Deci
da logo :eu ingresso em carreira
de grandes perspectivas. Após
breve estágio, você estarí coloca-
do cm emprego de salário supe-
rior a 150 mil. Garantimos ime-
diato aproveitamento. Dactilogra-
fia. Secretariado, Estenografia,
Aux. de Escritório, Aux. Conta'
bilidade, Port. Inglês. Materna ti
ca e Recepcionista. Informações
Av. Pres. Vargas, 529, 18.°. Av,
Copacabana, 690, ó.°. Catete 216,
s.loja. Maria Freitas, 42, slto|a.
Conde de Bonfim, 375, s'lola.
Dias da Crui, 185, sala 223. Ba-
rao do Amazonas, 528, s|loja,
Niterói. Nilo Peçanha, 185, s|lo
jo — Nova Iguaçu.

DACTILÓGRAFAS -
ESTENOGRAFAS -
SECRETÁRIAS

PRECISA-SE de vendedoras
ternas cnsa de modas. Paga-se
salário e ótima comissão. Avonl-
da Rio Branco, 185, s 208, D.
Clara.
PRECISO de moças e senhoras p|
serviço fácil. Ordenado ' NCr$
90,00. Tralar na Estrada do Por-
tela, 77, s! 202. Madureira.
PRECISA-SE de 5 moças maiores
e menores, meninos ató 16 anos.
Rua Arquias Cordeiro, 440, sola
2M. Míicr.

AUX. ESCRITÓRIO - Môçb, boa
aparência com prática de cj cor-
rentes e arquivos. Escreva bem .
máquina. Casa Guospori. Rua 7 Se
tembro, 112. Srta. Geni.

DACTILÓGRAFAS c| inales; dat.
pl tabela nt. clet. Telefonista
PBX, aolleira; Almoxariíe; Ope-
rado. Contabilidade. Advogado.
Aux. c.c. conh. ieguro3. Mestre
fabricação (químico), rapaz ser-
viço externo, b. apresentação;
vendedor cine foto e caminhões.
Lgo. Carioca, 5, a. 209.

TINTURARIA - Passadeiras, pre
lsa-se ,'de 2 para brim e case-

mira. Rua Gen. Esp. Santo Car-
doso, 643-A. Muria^
TINTURARIA - Piociso-se passa
deira cem prática do serviço, na
Rua Haddock Lobo. 126.
TINTURARIA - Precisa-se de 1
passador hoffman na Rua Ma-

e Barors n. 1 02-1.

TINTURARIA - Precisa-se de pas-
sadeira - 25-6653. Rue Pedro
Américo, 189. •

JARDINEIROS
JARDINEIRO - COZINHEIRA
Precisa-so para casa no AITO DA
BOA VISTA, qu» durmam no «m-
prego • com referências. Tolo-
tonar para 25-9759 cu 38-1683.
PRÉCISÃ-St do iardineiro para
trabalhar em Laranieiras. Tratar
Rua Frei Caneco, 101. (Sr. Ar-
naldo).

DIVERSOS

EMPREGADA — Precisa-se de 30
45 anos, competente p[ cozi-

nhor, tomar conta menina de 4
anos, todo serviço p| casal. Pa-
gn-se bem. Folga domingo, na
Run 24 de Mnio n. 3ló — ap.
203 — Riachuelo. Tratar hoje ou
2a.-feira depois dat 17h 30m.
EMPREGADA para, cozinhar, lavar

passar com referencias e que
durma *no emprêyo. Tratar Rua
Sant ana, 199 — Segunda-feira.
EMPREGADA doméstica «ue sai-
ba cozinhar e arrumar para fa-
milia do duas pessoas ^e duas
crianças. Pedem-se referências. -
Ordenado a combinar. Rua Uru
guai, 339, ap. 305.

CASEIRO - Hracisa-se. Petrópo-
lis. Dou moradia, peq. ordenado,
podendo o homem trabalhar fora.
Exijo referências. Inf.t- 25-6756.
CASAL — Pr.cis.-s» com t.f«-
rencias, para casi de tratarnen*
to. Rua Sitcopi, 21.
DIPLOMATA brasileiro precisa oe
empregada branca, de boa apa-
rência, que possa viajar^ para o
exterior. Exigenwe referências «
prática. Gustavo Sampaio- £42,
ap. 501. 

Precisa-se de um
para casa de fami

EMPREGADA — Precisa-se que
cozinhe bem. Exigem-se refe-
rencias — Saliirio de 70 000
Av. Copacabana n. 1 292
207.

Toalhas plásticas"Rendarte"
A maior fábrica do Brasil de toalhas rondadas em plásti-

co iniciou o nno sem aumento de preços e com lançamento
de modelos novos. iTrata-se de arligo de largo consumo po-
putar e da maior aceitação. Descontos especiais para Reven-
dedores com margem de lucro superior o 100%. Envie ....
Cr$ 5 000 em Vale Postal ou Cheque visado e receberá mos-
Iruário com 27 peças, catálogo e lista de preços. Para maio-
res esclarecimentos escreva para RENDARTE S.A. — INDÚS-
TRIA DE TOALHAS PLÁSTICAS - Praça da Sé, 21,-3." andar
- Conj. 312 - SÃO PAULO. 

(P

EMPREGOS

EMPREGADA — Ceiinhande mui
te bem par* pequena família.
Base 75 000. .Miguel lemos 123,
ap. 703. Exigtm-so referências

EMPREGADA
para cozinhar,

Precisa-se uma
parsar das 8

16 horas na Rua Eng. Gama Lô-
bo n. 194 - ap. 101 - Vila
Isabel. 
MOÇA OU SENHORA para cozi-
nhar trivial, família pequena de
trat. — Precisa-se na Rua Mal.
Pires Ferreira n. 47.
PRÊCI5A-SE rapaz p| ajudante de
cozinha. Rua Luie de Camões, 98,
sob. Perto da Pça Tirndente3. —
Trntar 2.i.-feirn.

PRECISA-SE casal de confiança, e
com prática de granja. (Corre...

Petrópolis) - Tel. 27-3349.

PRECISA-SE um aiudante de co-
rinha, cj pratica de pensão (ga-
roto). R. Andradas, 153, sob.
PRECISA-SE dc boa empregsda
c|ue saiba cozinhar — Tratar 2a,-
feira pela manhã — dando refe-
rencias — Rua Sen tos Tttara n.
113 -Méier,

PRECISA-SE de cozinheira forno
e fogão com referencias. Orde-
nado de 90 000 - Tel. 27-283Ó

Leblon.

FAXINEIRO
com prática „
lia,-Êxigem-se referências. Dormir
no emprego. Tratar aó segunda-
teira. Rua Fonte da Saudade, 260.
Lagoa.
FAXÍNÉÍRÒ - Pr.cis.-s. d. um
que qeir* apronder a copeírar,
par. cas» de famlli. d. tr.ta-
mento — Exige-so boa oparência
a ótimas referência*. Tralar na
Rua Sarapuij 8 - Dos.or na «•
quina de Sao Clemonto com Rua
Alfredo Ch.v.s tm Botafogo _ —
Depois da 10 heras da manha —
Olimo salário.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO - Mô.
ça, boa aparência, cat.yrafia o
do ar ilo grafa com conh «cimentos
de notas -fiscais e faturas
Precisa.se na Rua de Quitanda
n. 60 — loja, com o Sr. WÍI*
son das 10 às 12 horas — li
lil se apratentar quem nio
tiver habilitada._
ESCRITÓRIO pr.cisa d. auxiliar
com pritica. Rua C.túlio, 242 —
Todos os Sanios.

MENOR — Precisií-se, boa apa
rência, referências, educado, cn-
nhecedor do Centro. Tratar te-
gunda-feira, às 10 horas, na Rua
7 de Setembro 66, 7.*> andar.
MOÇAS p| Niterói — Ronomada
firma desta praça,, ampliando
suas instalações, precisa admitir,
com urgência, moças mencres ou
maiores para iniciar carreira em
seus diversos departamentos. —
Não so exige prática. Entrevls
tas c| D. Oliva, Rua Barão dc
Amazcnas, 528, s|Ioia. Niterói.
MOÇAS — Indústria precisa para
escritório, cf boa letra, dacti-
lógrafa, firme em cálculos, co-
nhecimentos gerais e de Depto.
Pessoal. Rua José dos Reis n.°
2 001, Inhaúma, com D. Gilda
MOÇAS — Precisamos de 3 com
boa letra p| serviço manuscrl-
to e noções de datilografia: -
Inicial 130 000. Av. Pres. Var-
qas, 529, 18." ond.ir.

DACTILÓGRAFAS normais e exi-
mias, de boa apresentação — ..
Cr$ 2001230 - Av. 13 de Maio
n. 47 - gr. 2 306.
DATILÓGRAFOS (AS) 200 000.
Admitimos moças e rapazes óti*
mos datilógrafos, boa aparên-
cia e conhecendo serv. gerais
escritório. Ótima oportunidade.
Av. Pres. Vargas, 529, 1B.°.
DACTILÓGRAFA Moça maior

PRECISA-SE de 3 moças maiores
e menores, meninos até ló nnos.
Rua João Ribeiro, 50, s. 204.
Pilarer, 
PRECISA-SE de moças ou senho-
ras, com ou sem prática de ven
das. Artigo cio momento, Enlre
visla com o. Sr. Silva, das 9 à;
18 heras. Rua Bonfim, 318, fun
de:. São Cristóvão.
PERFUMARIAS REAL - Precisa-
ss de motài a ssnhor«ts para
venda _ «xí ornas. Otlmcs saiu-
ries, sábados livres. Apreiontar-
ta na Rua Uruguai n. 1'94-A, Io
ja 5 — Diariamente de 8 às 9
hora-;.
PANDELANCHE--LTDA — Precisa
de ambulantes. Paga-Je bem —
Apresentar-se ni Rua Ana Li
nfdia n. 180 — 5e_und3-fe i i

VENDEDORES ADUBOS - Preci-
sa-se 1 * Zona Sul, 1 Central do
Brasil e 1 Zona Leopoldina. Ex-
celenle e conhecida linha de pro-
dutos. Entrevistas com Sr. José,
das IB às 19h30m, na Av. Rio
Branco, 185, sala 621.
VENDEDOR BICO - Precisa-se
para vendas óleo comestíveis e
g.nercs alimentícios, para hospi-
tais, cantina reembolsável, esco-
la, cooperativa etc. Semente ele-
mento familiarizado cem cs clien-
tes citados. Tel. 30-5970, Ribeiro,
das 7 às 16 heras, segunda-feira.
VENDEDORES c/ prática ou nSo
de material de limpeza, para co-
locação de artigo de- fácil aceita-

Cl pritica • com eon_.cimentoa|ção. Indica-se clientes. Rua Edgar
d* faturamento. Paga-se bem
Tratar Av. Rio Branco, 185, st
2 119, das 8 àt 10 horas.
DACTILÓGRAFAS - NCrí 160/
220,00, pratica, 8 moças brancas,
b. aparência, semana 5 dias.
Sen. Dantas, 117, gr. 223.

DACTILOGRAFA - Precisa-se de
moça com boa letra expt. 11 às
18 hora.. Av. Rio Branco n.
131 - sl 501, 5.o andar. Tra.
tar das 9 horas em diante.
DATILOGRAFA - Falurist. com
muila pritica • boa presença,
para bot firma do Cenlro. 150.
200. Nilo Peçanha, 151 sj 218.
ESTENO Porl. Inglês. 350 Õ0O
Admitimos urgente p] firma no
centro, 4 c[ pratica. Av, Pres
Vargas, 529, 18.° andar.
ESTENODACTILÓGRAFAS em por
tuguÔ3 ci bastante prática. Sala
rio inicial 350 000. Av. Pres.
Vargas, 529, 18.° andar.
ESTENODATILOGRAFA - Para
Cie. Americana, ati 35 anos. Só
c[ muita pritica. Sal., elevado.
Av. Nilo Peçanha, 151 s. 218.

ESTENOGRAFA em português -
Firma de grande prc[«{ão procura
p\ trabalhar na sua matriz no
Centro da Cidade, secretária com
pritica comprovada, ata 35 «nes.
Hcrírio p| trabalho de 9 às 17

. semana de 5 dias. Reste uran-
to próprio. Salário inicial do 450
mil pf experiência, cj reajuste.
Sr. Renato na Av. 13 de Mato,
23, grupos 614 e 613.

MOÇAS - Admitimos urgente 5 !*í'l iram_rs< ,-rt-Y. -..st!.,, ««. _¦.-..>.„„ I"3*' UU/.

MOÇA, mencr, precisa-se, com
boa aparência, pratica dactilogra-
fia. das 9h. Av. Pres. V/ilson,

meça.. com pratica em arquivo]^-
bcffi aparência e alguma datilo-' 

*

tjrafia. Salário inicial. 120.000.
Av_. Pres. Vorçjas, 529. 18.'
andar.

Werneck, 1 116 ou tel. 92-0513,
Hélio.

VENDEDOR - Ferragens, mal.
de construção. Fábrica de plafn-
nier'de molas precisa para Gua-
nabara e Estado do Rio. Compa
recer segunda-feira de 7 às í
horos na Run Padre Manso, AB,
loia K — Madureira.

VENDEDORES - Precisamos de
vendedores credenciados no ramo
de salgados, frios, preferência
que possua clientela feita. Paga-
mos a melhor comissão da praça.
Rua Goiásj óóó, Piedade. — Sr.
Maranhão ou Figueiredo, na p_i-
te da manhã.
VENDEDOR-- Muita pratica no
ramo de materiais de construção,
Boa aparência e * desembaraço,
Preferencia p| aposentados. Sa-
lario inicial 100, mais cnmss.
Av. Pres. Vargas, 529, 1
andar.
VENDEDORAS - Precisam-se c|
ótima aparência, para iniciar em
uma cadeia de lojas do eletro-
demesties nos Estadcs do Rio
e Guanabara. Não precisa práti-
ca m ramo. Apresent.-.r-se Av.
Rrdricues Alves, 173. Dnrex.

— Preciso oito para
praça: !imuiça-:al-

VENDEDOR
cclocar na
slcha e mortadela do ótima rua-
lidade. Pagamento em ccmi.são.
Colocação facilima. *N5o é frigo-

ificD. Marcar entrevistas cem o
Dr. Roqerio. Tel. 22-0553, à tarde

MOÇAS Faturista. Boa dacti
ografa, c| prática de fatura

monto. Av. Pres.. Vargas, 529 -
I8.0 andar.
MOÇA de boa aparência e boa
letra, precise-r,e para ajudar em
loja. Tratar 2a.-feira, depois das
13 h. Salão Flamengo .Av. Rui
Barbosa, 170, bloco A, .5-9681.
MOÇAS — Procuramos para nos-
so ciuadro de pessoal para auxi-
liar de escritório, com boa ca-
lígrafia e conhecimentos dos ser
viços d» escritório. As cândida
tas devem se apresentar na Run
do Resende, 185, sala 203, de
pois das 9 horas.

MOÇA, mencr, ótima aparência,
para atender ¦ boutique. — Rua
Francisco Sí, 35, sobreloja 207.

MOÇAS - SENHORAS claras pl
clínica — 6 domesticas, 1 serven-
te e 1 rapaz 17 anos pl limpezs
— Rua José Banifacío n. 143 —
Méier. ^___

PRECISA-SE caixeiro. prática de
padaria. Rua Dias da Cruz, 617.
Meier. GB.
PADARIA — Pr.cisa-s., forn.iro

mestrinho, com prática — Pc
dem-se referências, e; boa «pre-
sentaçáo — Tralar todos dias des
12 às 14 horas. R. 24 d. Moio,
959 - Enn._Nôvo.
PRECISA.SE d

MOÇAS — Oferecemos excelentes
condições ide trabalho para prin-
cipiantes entre ló e 25 anos, li-
geiro períedo de adaptação t
treinamento cj professores espe
cializados e curso de ensino, di-
rigido. Recepcionista, Dactilogra
fia. Secretariado, Estenografia.
Aux. Escritório, Auxiliar Conta-
bilidade, Port.', Mat., Inglês. In-
formações na Av. Pret, Varejas,
529, 18.°; Av. Copacabana, 690,
6°; Catete, 216, ».lo|a; Maria
Freitas, 42, sjloja; Ccnde de Bon-
fim, 375, s|lcja; R. Dias da Cruz,
185, sala 223; Barão do Amazo-
nas, 528, s|loja - Niterói; Nilo
Peçanha, 185, slloja — Nova
Iguaçu.
OPERADOR NATIONAL 3 000
200 000. Admitimos rapaz dc
boa aparência, conhecendo con-
tabilidade e pratica mínima de 1
ano. Av. Pres. Vargas, 529,
18.0.

MOÇAS — Admitimos com óti
ma aparência C| ncçòes de da
tilografia p' grande firma nc
centre. Salário inicial 150 000
Av. Pres. Vargas 529, 18.° an
dar.

VENDEDORAS (ES) - Ganhe de
250 a 500 míl cruzeiros venden-
do confecções masculinas e femi-
ninas. Entregamos mercadorias
sem dinheiro. Rua Almerinda

jFreitas. 25, sala 401 ¦ Madureira
'VENDEDORES" (A5) - Precisam-s

firma. Bom «nlário. Marrecas
48 — 803. ór. Brandão.

PRECISA-SE rnóca datilografa
com conhecimento conrabf.idade.
Estrada Engenho da Pedra, 409
— Ramos.
PRECISA-SE de moça coni prá-
tica de secretaria, dactilógrafa,
com ginasial completo. Apresen-
tar-so no Hospital Espanhol. R.
do Riachuelo, 302.
PRECISA-SE de dactilografo com
prática de serviço. Tratar na Pi
Carlos Seidl, 261. Tels. 2B-4784

28-4930.
PRECISO 4 dactilógrafas To
chance de secretariar, ótimos sa-
lirios. Ginásio. Seleção pessral
d. Ciam. Av. 13 d. Mais
47Í509.
RAPAZ falando e escrevendo
glês procura posição cemo secre-
tário ou cutro cargo qualquer.
Cartas para Carolina Machado
n.o 528, ap. 304, Madureira -
Sr. Paulo F. Abreu.
SECRETARIAS (3), sendo 1 bi.
lingue. Satirlcs excepcionais. Se-
leção de pessoal da Ciam.. Av
13 d. Maio, 47J509.

VENDEDORES - Ramo: papelão
Precisa-se na Rua General Argolo
n.o 105-F.
VENDEDORES - ólima comirsõo.
Zona fechada. Serve bico. Hen-
né, perfumaria geral. Rua Souto
n.° 540-A, Cascadura, Sr. Daniel
PRECISA-SE de vendedores pra
cistas. Artigo de grande aceita-
çao. Possibilidades acima de Cr$
500 000. Entrevistas com o Sr.
Silva, das 9
Bonfim, 318,
tóvão. .

18 horas. Rua
ido.. São Cris-;

VENDEDORES DE LIVROS - O
melhor catálogo da praça, o me-
her p.ario do vendas, e a molhar

comissão. Temos paucas vagas. —
Tratar eom o Sr. Gemes — Av.
Pres. Vargas 529, 16.°, sa!» 1 603.
VENDEDORES — Precisa-se para
baxar, com conhecimento do ra'
mo. Aprnsentar-so na Av. N, S.
de Copacabana, 817, 7.° andar,
ao Depar lamento Pesscal.

SECRETARIAS EXECUTIVAS quo
escrevam e falem fluentemente
inglês — Cr$ 600 — Av. 13 de
Maio n. 47, gr. 2 306.
SECRETARIAS c/ bastante pratica
boa apresentação e dactilogr. -
Cr$ 250 - Av. 13 de Maio n
47, gr. 2 306. 
SECRETARIA - Precisamos pa
ra. nosso escritório, boa apres.

xcelente relações publicas, boa
dicção e executiva — Trat. c| c
Sr. OLIVEIRA - Av. Rio Bran-
co n. 156, s| 3 321 - Edif. Av.
Central, após às 14 horas.

OPERADOR TELEX - Rapaz, co-
nhecimentos de inglês, p! apren-
der telex. - Cr? 170 000. -
Av. 13 de Maio n. 47, gr, ..
2_2__ SECRETARIA - Admitimos 4
PRECISA-SE de uma moça para cretarlas cj pratica em maquina
auxiliar de escritório, que co- elétrica. I.B.M. Salário inicial
nheça dactiiografia. Semana de 350 CCO. Av. Pres. Vargas, 529,
5 dias. Rua Francisco Esrnardi- 13.° andar,
no, 33, loias D-E.

... i _.,, PRECISA-SE d. um» môç. auxiliar V/FNDEDOR. Ç •-¦-_. 
•.• ____^' «critório, só com pratica. Cll) VtlNütUUKÈS —

morar dentro d. um sitio, dando „,„,,„„„, E„ y. 
¦", 

j ç CORRETOREScasa • paga-so bem, qu., tenha va|ho )m p d v.w 
i.i»a.i w.»w

prática do trabalhos rocoiros
quo trabalhe com carroça*., que
tenha boas referencias. Tomar
o trem (33) — Tairetá, saltar na
Estaca. Doutor EIRAS jrac-ur_r

sítio da Serra — José de
Sousa.

DOMÉSTICOS

AMAS, ARRUMADEIRAS
E COPEIRAS
ARRUMADEIRA - Precisa-se para
hotel exclusivamente familiar que
tenha pritica de hotel. Dão-se or-
denado e moradia. Rua Almirante
Alexndrlno, 176 — Santa Teresa,
COPEIRA-ARRUMADEIRA, precisa
sa para casa de família. Exigem
se referências. Tratar só segunda-
feira. Rua Fonte da Saudade, 260,
Lagoa. ^^
CASAL SEM FILHOS precisa de
empregada para todo o serviço

acima de 25 anos. Exlgem-so
referencias. Paga-se bem. Tele-
fonar 57-3268.

COPEIRA — Precisa-se. Paga-se
bem — Exlgem-se referencias —
Tratar na Av. Rui Barbosa n.

14 - 9.o andar - Tel
25-6863.
EMP.REGADA - Pr.cisa-s. pars to.
do serviço de casa. Paga-te mui*
to bem. Tralar a- Av. Prlncosi
Isabel, 60, ap. 1 105 — Copaca-
b?ná — a partir de segunda-feira
depois das 12 horat — D. Clara.

EMPREGADA limpa, «ducada
quo gosta de crianças — Precí-
sa-se para todo o serviço e tam*
bém cuidar do duas criança* fa-
milia estrangeira — Exinem-se
referencias. Base de CrS 80 000

Rua Si Ferreira n. 170, ap.
502 — Copacabana.

PRECISA-SE de uma empregada
na Rua Humaitá n. 151, ap.
402 — Salário de cinqüenta ml!
cruzeiros para dormir no local.
PRECISA-SE de uma mocinha pj
trabalhar 3 vezes por semana
em casa dc familia na Rua Pe
reira de Almeida n. 49 — Praça
Bandeira.
PRECISA-SE de senhora de 25 i
40 anos, sem flhos para traba-
lhar em casa de senhor c| 1 fi*
lho- Salário de NCrS 60,00.
Dormir no emprego. Folga sab.
e dom. Rua Honório n. 30 -
ap. 101 — Hoje ató 16 horas
PRECISÀ.SÉ^~de copeira, serviço
francesa, referencias. Ordenado
80 mil. Tel. 27-4249. D. SSnia
- Av. Vieira Souto n. 402. —
ap. 201.
PRECISO empregada p' trabalhar
casa familia peo. de 7 às 2h
R._ Pedro de Carvalho, 125 -
Méier.
PRECISA-SE empregada com cur-
teira, sr. ró. Rua Francisco Sá,
.. _. t_ 909.
PRECISÃ-SÉ de pesse* modesto
para acompanhar senhora de ida-
de e cutros serviços, referencias,
tel. 47-7553.

FAMÍLIA ESTRANGEIRA procura
empergada para todo servigo.

(PiOferece bom salário, 13.° e fé-
rias — Aceita com criança. Exi-
nc ótimas referencias na Rua
Sambaiba n. 400 — ap. 401.
— Leblon.

Viírínss
Vitrini. tas das mais conceí-

tuadas lojas da Cidade acei-
Iam confecções de vitrinas de
modas masculina e feminina,
cristais, tecido;, cosméticos etc.
Tiatar polo tol. 45-9734, Dona
Iriah.

MÃES que precisam trabalhar eu
fico com seu filho. Rua Alice,
107 — Laranjeiras.
MOÇA -
ntnas na
Carvalho

. r'_d__Y.'
OF^REC£-SE uma senhora p| tra-
balhar ap. de caiai, por hora, de
manh.l ou à tarde. Flamengo ou
Laranjeiras. Tel. 45-1093.

PRECISA-SE empregada, com car-
leira e referencias, todo serviço
de casal. Tratar depois de 14 ho-
ras, Rua Barata Ribeiro n. 577,
ap. 503.
PRÉCISA-SE de copeira-arrumadei-
ra, paga-se befn. Telefonar para
47-7580.
PRECISO senhora expe/ienie pa
ra todos os serviços de 2 pes
soas. Tratar hoje na Rus das
Araras, 100. Marechal Hermi
PRECISO de empregada para todo
o serviço de um casal menos rou-
pa grande. Av. Copacabana n.
300-603. T.I.Fonir 37-4415 ou ..
27-1364. Pago b.m. P._o boas r»-

Casal com duas me- ferências.
Estrada Vicente d. |»RECISA-SE 1 empregado-pira5 -ap. 201 - lar.i)odo „IV.Ç0 p| uma pe_,01 ,4.l0,;: iRua Aguiar, 31, ap. 30.. Tiju-

OFERECE-SE uma babi com pra-
tica de recóm-nascido — Tratar
Iel. 46-7484 - Chairür Aríete.
PRECISA-SE líirrumadeira-copeira.
Tratar Coronel Cola, 47. Meier.
PRECISA-SE de uma empregada,
somente quem possa dormir no
emprego. Rua Monte Santo, 128
- case três — Vista.Alegre.

PROFISSIONAIS DE ESCRITÓRIO

AUX. DE ESCRITÓRIO
ADMITE-SE Cil, Americana c
105 filiais, 10 aux. escritório c
noções d.p. pessoal, 160|200 .
10 aux. serv. gerais dactilografo
25 e. 105:120 - Dactilógrafa ei
gins.. exímia pi diretoria 220,
270 • c. noções contab. 290. —
Pr.ja Floriano n. 19, gr. 8a.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO.
Precisa-se rapar apresentavel —
desembaraçado, c| boa letra, —
dactiiografia, pratica razoável p'
escriturar livros fiscais, c| cor*
renjes, movimento bancos etc.
— Tratar 2a.-feira c| Joel Ave-
nida Pres. Vargas n. 590, 8.°
andar — grupo 804 — Lugar de
futuro.

AUXILIAR - PESSOAL - Preci,
sa-se com bastante pratica do
serviço pessoal e leis trabalhls-
tas — Bom ordenado. Procurar
D.* Julieta no Hotel AmbassaHor
— Senador Dantas n, 25, %/' 207
das 8 ii 13 horas.
AUXILIAR P| FATURAMENTO (p|
trabalhar na Av. Suburbana) —
Importante firma procura rapax
morando em proximidades
bairro de Benfica, c' pritica em
dactiiografia e controle de fatu-
ras pi repartições públicas. Sema-
na de S dias. Salino inicial de
200 mll pj experiência. Tratar no
Cntro . Av. 13 d. Maie, 23,
grupos 614 e 613.

AUXILIAR ESCRITÓRIO, de pre-
ferencia técnico-con tabilidade —
bca letra, alguma pratica, boa
aparência, alé 30 anos —• inicial
250 mil. Curtas para ¦ portaria
dêste Jornal n. 321944.
AÜXÍÜAR de contabilidade de
250 COO. Admitimos • môsas c
rapazes bons datilógrafos, boa
letra e pratico ds serv. gerais
de contabilidade. Av.' Pres.
Vargas, 529, 18.».
AUXILIAR escritório 150-200. -
Admitimos moças e rapazes de
bca aparência, boa datilografia,
pratica de serv. gerais escrito-
rio. Av. Pres. Vargas, £29,
IS.»

AUXILIAR Dpto. Pessoal. -
Admitimos rapaz com pratica e
conhecendo leis trabalhistas, boa
datilografia, boa aparência, de-
semb^raço. Av. pres. Vargas,
529, 18.0.
AUXILIAR de escritório - Ad-
mito pessoa altamente exp. ein
importação, bem relacionada na
Alfândega, bem rfatante e s«
possivel com conhecimentos, de
inglcs e alemão. Salário inicial

de

ca.
PRECÍSA-SE meça para arrumar!450 000. Rua Ccnde
e auxiliar em serviço de cozinha fim, 375 sobreloia.
de pensão. Marquês de Abran- AUXILIAR;DE.-ESCRITORIO. -
le«. 22.-Flamengo. Maça que lniba daclilograi!» es-
PRECISA-SE dç. empregada servi-1crit. de advogado. Ord. Inicial

AUXILIARES DEPARTAMENTO
PESSOAL — Moças e rapazes c]
bastanle pratica e dactilogr. —
Cri 200 - Av. 13 de Maio n.
47, gr. 2 3C6.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Precisa-se de rapaz para escrito-
rio de oficina cons. automóveis
— Rua Visconde Silva n. 33 —
Botafogo.  
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO -Prí
cisa-se de um rapax ou uma mô-
fa com boi aparência, com co-
nhecimentos gerais de escritório!

qu. ss|. ._cl.nl. dactilogr.., BALCONISTA - Que tenha

REPRESENTANTE - Preciso dp
pessoas de ambos os sexos com
boa aparência e cultura para ser-
viço exferno. Altas comissões,
Rua Coronel Agostinho, 32-A sa-
la 30° — Campo Grande.
TELETIPISTA - Grando firme ei
trangeir. admite c| pritica com»
provada, possuindo algumas no-
SÕes de inglts • francês. Heri-
rio p| trabalhe d. 8 Is 17 c
semana de S dias. ótimo salirio.
Tratar na Av. 13 de Melo, 23,
grupos 614 e «13.

BALC. E VITRINISTAS
AUXILIAR DE BALCÃO - Preci-
sa-se de moça com bastante prá-
tka na venda de artigos de me-
nino3, meninas e recém-nascidos.
Tra-tar no Msgazine Louvre S/A.
Rua da Carioca, 12/14.
BALCONISTA E CAIXA - Preci-
sa-se de um balconista e uma
Caixa, que saibam extrair notas
fiscais. Favor não se apresentar
quem não estiver em condições.
Ccg.-feira na parte da manhã, na
Rua do Senado, 50Í52, c| Sr.

uiz Ferreira.
BALCONISTA, mota,1 com pratica
de biscoitos. Av. Copacabana,
558.

prá-
fo (a). Favor nao se apreientar rica de peça. e acessório, no ra*
quem não preencher os requisitosimo de lubrificação e postos de
acima. Av. N, $. da Copacaba- serviço. — Precha-se. Rua das

817, 7.- endar. — D.pto. Marrecas n.° 19 — Loia.
f*"0'1- BALCONISTA
AUXILIARES PRINCIPIANTES - milir W.iente
Admitimos com urgência para'! açírencia pj magazín, Sa'ariojdiria.

ALBA LTDA. - .Vendedores ad-
ml tem-se vários, boa remunera-
çno — Apresentarem-se na Rua
Evaristo da Veiga n. ló — gr.
1 408.
ADMISSÃO IMEDIATA - Vende-
dor de crédito. Exigimos: Expe-
riência comprovada. Boa aparên-
cia. Vontade do progredir. Rua
do Ouvidor, 139, 3.° andar.
CORRETORES DE PUBLICIDADE.
E VENDEDORES AUTÔNOMOS -
Procure-me na Rua do Rosário
n. 144, 1.0 andar — Tel
52-9300 - das 13 às 18 horas.

Dona Jeruza.
J. R. REPRESENTAÇÕES - Ar.
marios embutidos, lambris, dl-
visóría de interiores, pintura, de-
corações, portas de boxe com
alumínio — Instalações comer-
ciais e bancárias, obra em for-
mica duraplac. Orçamento gra-
lulto a domicílio — Telefone ..
30-3594.

VENDEDORES - A FIREX IND.
COM. necessita de vendedores
de extintor de incêndio p| cem-
pletar seu quadro — Não prcci.a
ter pratica — Nós ensinamos a
trabalhar — Alias comissões —
Tratar com o Sr. Mcreira na
Rua Earcelona n. 7 — Cachambi
VENDEDOR — Procura-se ven-
dedor para material elétrico -
(miudezas). — Pedem-se refe-
rencias. Tratar na Av. Franklin
Roosevelt n. 39 - sala 1 513.
VENDEDOR para fábrica dc ma
lharia e confecções, bem rela-
cionado e com referências, bca
comissão. Urgente. Rua Frei Ca
neca, 61, sebrado.

VENDEDORES DE GÊNEROS ALI
MENTICIOS - Precisam-se, com

pratica, procurar o Sr. Filhote,
a Rua São Luis Gonzaga,
das 8 às 11 horas.

824 -

VENDEDORA - Bautiquo - Pre-
cisa-se com boa aparência e mui-
ta prática no ramo do modas,
Apresentar-se sogunda-foira ne
paite da manhã a Rua Barata Ri-
b.iro, 559-E^
VENDEDOR • domicilio - Preci-
sames de vendedores o vonc_odo<
ras, por conta própria, para ven*
das a domicílio de perta-relra-
tos, bandejas a outros a-tiges es-
pelhados. Rua Sarandi, 58 — Ja-
caré.

RECEPCIONISTAS -
TELEFONISTAS
MOÇAS recepcionistas, c. dat]-
Icnjrafia p.| firma no centro.
Sa'ario inicial 150 000. Av. Pre-
sidente Varnas, 529 18° andar,
PRECISA-SE de telefonista para
mesa PBX. cem pegas. Apresrn.
tar-se na Rua General José Cris-
tino n.o óó, das 7 as 11 heras

GANHE - CrS 1 500 000 men-
sais além de ,; omios qulzenais
não precisa ser técnico de ven-
das — Aceitamos principantes
que de.ejem ingressar na carrei'

de corretor — Rua da As*
sembléia n. 93, sala 403.
INSPETORES (AS) - Vendas • d.
moslradoras. Sal.'200 000 mais
comissão. Seleção de pessoal da
Ciam. Av. 13 d. Maio, 47-509,
MOCINHAS - Preciso para ven-
das a domicílio. Rua Sanalório

61 — 203. Cascadura.
Precisamos ad-JMôÇAS — Para visitadora, com

mcvis cj órirna boa aparência e instrução secun-
I B

trabalhar am escritório, rapazes; inicial 1C0 Ò00. Av
moras, mesmo sem prjttca. *-'fl.as_5p°,_ 18.° andar.

Damcs orientes» adequada, -rj BALCONISTA _r- Rapaz, «m; PTalj-1]5í,_s!Entrevistas com D. Edna. Rua do:Ci
Cat.t», 2J6 - sj loia.-^
AUXILIARES DE ESCRITÓRIO
Rspaves — Precisamos com boa
letra, firme em cálculos, dactiló-
grafos. /.pre?nntar-sa na Rue Eu-
elidas da Cunha n.° 230, am São
Cristóvão, ao Dep. do Pessoal,
com uma foto 3x4,

tecidos

 Oferecemos: salirio fix<
Pres. Var-d. NCrS 100.00 • comissõ.5. Si

temos 4 vagas. Ãv. Rio Branco,
1005 - Sr. Nunes

coníecção — Pu-
|çja-se bem na Rua Dias da Crut
n. lóO — Tr_tar depois dns 9
hora.-.

AUX. CONT. (moça) com pratica
de livros e guias fiscais. Av. Co-
pacabana, 605, i| 1 207, das 9 is
11 horas.
ADMITIMOS urgente: (1) Aux.
escritório, c] boa letra. Ginásio,
pj seção Contab. (1) Dactilogra-
fo bom, (1) moça coplsta em in-
glês. Dact. e (1) moça c| práti-

escritório, pj interno, exter-
Atende Av. Rio Branco, 185

10°, sa'a 1021.
AUXÍLIAR do Contabilidade me-
esnizada, prf.clsa-se para Cia
Construtora. Cartas para 321 844

Bon-."^ pnrf^ria deste Jornal.
AUXILIAR de Escritório! Moca.
Admitimos uma perfeita daclüó-
grafa psra firma na Tl|uca.*Sa<

ços'de casal n
12 - ap. 301

Rua Mococa n.
— Rio Comprido

PRECISA-SE de moça para aju-
dar a cuidar» de duas crianças
— Tratar a partir de segunda-
feira ¦ ne Rua Conde de Bonfim
n. 1 328 - ap. 304.

1:
321

!0. Cartas para o n.°
712, na portaria dêste Jor

BALCONISTA para papelaria -
Precisn-se moça menor para se-
ção ds embrulhos. Rua do Ro-
sário, 161, sobrado.
PRECISA-SE rapaz com prática de
balcão em malas e pastas e bôl-
sas. Tratar depois das 9 horas
na A Mala Primor» Av, Mar. Fio-
riano, 153.
PRECISA-SE de pessoa com pra-
tica para trabalhar em casa de
frios e laticínios na Rua Laran-
ieiras n. 466 - loia D. Tralar
no local.

CONTADORES
ADMITEM-SE - Cia.
5 auxs. contabilidade
prát. 2 anos, 200 a
dos livr-s. Praça Fkrianc,
grupo 69.

MOÇAS e senhores; precisam-se,
serviço externo, paga-se bem. R.
Felisberto de Menezes. 35, ap.
202, Prôça da Bandeira.
MOÇAS Representantes. Exigimos
ótima apresentarão. Instrução e
ambição. Pagamos ajuda de custo
de Cr$ 100 000, comissões 10%
e prêmios por cota. Gelomulti-
copy Ltda., Av. Marechal Fio-
rianó, 1-43, sl 904-
MENORES - Que selam atives -
Precisam-so como vendedores de
impressos padronizados, junto aos
escritórios de contabilidade. Aiu
da de custo e comissão. Apre-
sentar-se a Av. Teixeirs de Cas-
tro. 116.
NAS HORAS VAGAS - Ganhe
NCrS 20,00 diários, dentro do
próprio setor de trabalho. Ofo-

Crédito;-.—jrecemot produtos excluiivos e de
c: tecnícoi consumo obri~.*Jório. — *-' Av.

250. Siba-jc.nlral, sl 1 005 - Srla. Dil.r.
19,

CONTADOR -
vagas, pratica,

NCrS 650,00, 2
contab. ni<.caniza

AUXILIARES DE
DÊ — Moças e rapazes cj
tanta pratica. — CrS 250.
13 de Mtio n. 47. gr. 2 3CA..I4 «« lóh;

lário Inicial 180-200. Rua Conde Ida, pi 
"chefe 

ejeriterio, c^nhíc.
de Bonfim, 375, sobrejnia. legis.' Trabalhista, 35/45 anes-

Sen. Oanltl, 117, g. 323. 
OPERADOR RUF/FONT-FEED ^
NCr} 22O/260.CO, prslica contab.

AUXILIAR D. ESCRITÓRIO -
 Precisa-se meca menor de 15 e

CONTABILIDA-II7 ar.o:, c/-al'guma pratica de es-
bas-jcritório e dactiiografia. Trstar à
Av,|Rua.Santa luzia, 776, lj 601 (dí:

iOS PRODUTOS ORVAL precisam
da 1 vendedor para trabalhar no
Estado do Rio com prática d1,
vendas. Ajuda, prêmios e ótima
comissão. Apre;entar-se com do-
cumentos na Rua dos Andradas,
96, 7.0. grupo 701, dss B ás
11 horas.
PRECISA-SE de revendedo.-ss de

seir.sra 5 dm, 3 vagss, Ruf tn-|tvcdutos de beleza - Ganho fa-
:ri:c-r,te - Sen. Danlas, 117, ss-lcii e sqrsdavel - Rua G.n. Ro-
1* 223. ca n. 4Ó5 - 10) - Sn. Iara

RECEPCIONISTA - Firma cens-
trutora precisa moça com bca dic-
ção, desembaraçada, bca aparên-
cia e prática de atender público
e telefone. Tratar segunda-feira
de 8,30 às 10,30 e de 16 às 18
horas na Rua Uruguaiana, 55,
grupo 605|7 com Dona Yvette.
Favor não comparecer quem não
preeencher os requisitos acima.
RECEPCIONISTAS - Dispomos de
inúmeras vagas , para estabeleci'
mento bancirlo localizado ern'
Copacabana. Não ss exigo práti.
ca. Preparamos es candidatas
que não apresentarem o mtni<
mo exigido. Entrevistas com D.
lica. Av. Copacabana, 690 — 6.»
— Copacabana.
RECEPCIONISTAS (3) - Sendo 1
com Inglês. Ginásio, boa eparèn-
cia. Saí. ótimos. — Seleção da
Ciam. Av. 13 de Maio, 47ji09.

DIVERSOS
AUXILIAR ESTOQUE - An^bos oi
sexos — Precisa-se admissão Ime-
diata com prática, dactílógrato
com curso primário. Apresentai-

com documentos. Rua 7 de
Setembro, 112. Srta. Geni. Casa
Guasperj.
CAIXEIRO com prática, precisa-
se para bctequlm. Rua Francisco
Eugênio, 362. São Cristóvão.
MOÇAS — Temos diversas vagas
p| BCia. de Aviação, Bancos e
Agências de Turismo: Recepcio-
nistas, crediarístas, arquivistas e
diversos outros earffos, cem exi-
gência em particular de bca
apresentação.. Qualquer que seja
o seu problema de emprego con-
sulte-nos pessoalmente sem com-
promisso. Atendemos com a má-
>dma atenção e gentileza e ori-
entamos para o melhor emprê-

Venha inscrever-se amanhã
mesmo. Emprego imediato ou lhe
chamaremos na primeira oportu-
nidade. Não cobramos taxa cio
candidato. Tratar com Sr. Adil-
son. Av. Pres. Vargas, 529, 18.°
andar.
RAPAZES - 1030 anos - Boa
apresentação pj cont. ext. Sal.
inicial: '120 míi. — Acesso garant.
Serv. fácil. Sr. Wilson. - Telefo-
ne 26-2416.
SERVENTES - Preicsa-se.
General Argolo, 105-F.

Rua

Trabalho
JOSÉ MACHADO

Com o objetivo rte discutir os diversos proble-
mas que afetam os trabalhadores rurais da lavou-
ra canavieira do País, a Confederação Nacional
dos Trabalhadores na Agricultura promoverá, cm
Recife, dc 9 a 11, o I Encontro Nacional dos Tra-
balhadores na Lavoura Canavieira, devendo o con-
clave contar com a participação dc representantes
dc trabalhadores rurais dc todos os listados.

Entre o.s assuntos a serem tleba.tidos, encon-
tram-sc os seguintes: salário, moradia, abasteci-
mento, alimentação, assistência social, previdência,
social, aplicação da legislação trabalhista ao ho-
mem do campo, delegados sindicais, educação da
trabalhador rural, distribuição de terras e segu-
rança no trabalho.

Explicando a razão do Encontro, o Presidente
da Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura, Sr. José Rota, declarou que "a agro-
indústria açucareira do Brasil no setor da lavou-
ra é a que mais tem se desenvolvido no País. En-
tretanto. o trabalhador rural deste setor, não tcnn
se beneficiando com êste desenvolvimento, porquci
ficou marginalizado, ganhando o salário mínimo «
a maioria das vezes, muito menos que esl* sa-
lário. ,

Mais:
"Sabemos e conhecemos a crise que atravessa o

setor da lavoura canavieira, daí a razão de termos
convocado o I Encontro Nacional dos Trabalhado-
res na Lavoura Canavieira, para que sejam apre-
sentadas soluções para o problema. O trabalhador
rural na indústria canavieira não pode mais con-
limiar na situação que está. Pretendemos, com as
soluções do encontro, encaminharmos às autorida-
des reivindicações de medidas objetivas, que pos-
sam solucionar a situação aflitiva daqueles traba-
lhadores." •

Salientou o Presidente da-CONTAG que, atra-
vés da presença de cada representante dos Esla-
dos onde existe lavoura canavieira, poderemos ter
uma visão conjunta do problema e assim propor-
mos soluções atendendo as peculiaridades de cada
região do Pais.
TELEFÔNICOS — A Seção de Atividades Cultu-
rais e A&sistenciais da Delegacia do Trabalho en-
tregou a associados do Sindicato dos Trabalhado-
i'es em Empresas Telefônicas diplomas de conclu-
são dos cursos básicos de conhecimentos gerais e
corte e costura. Os cursos foram organizados para
servir a trabalhadores sindicalizados e seus depen-
cientes.
PRÁTICOS — O Diretor do Departamento Nacio-
nal do Trabalho, Sr. Mafra Pilho, acaba de homo-
logar a intervenção no Sindicato dos Práticos, Ar-
rais e Mestres de Cabotagem dos Estados da Ba-
liia e Ssrgipe. A intervenção foi determinada pelo
Delegado do Trabalho da Bahia, por ter havido
dilapidação do patrimônio da entidade.
A GREVE MAIS LONGA — O último ato na já
histórica greve ocorrida nas indústrias Kohler, de
Detroit, nos EUA, encerrou-se oficialmente no m's
pas"ado quando ficou estabelecido o pagamento da"maior 

indenização jamais negociada dKde o ini-
cio tío movimento trabalhista nos Estados Unidcs.
Os cheques, totalizando 4,5 milhões de dólares, es-
tão sendo creditados aos 1 400 antigos grevistas,
um dos quais, com 79 anos, Charles Eergoch, já
estava aposentado por ocasião da greve. O dinhei-
ro relativo, às indenizações já está depositado na
Junta Nacional de Relações Trabalhistas, que ago-
ra calcula os montantes devidos a cada trabalha-
dor. A paralisação dos trabalhadores nas indústrias
Kohler, que durou 12 anos, foi o resultado de uma
politica trabalhista levada a efeito durante 30 anos
pela companhia, pela qual os operários eram con-
tinuamente despedidos e milhões de palavras ío-
ram gastas nas cortes trabalhistas. A decisão fi-
na!, pela Suprema Corte dos EUA, foi favorável à
ação interposta durante 12 anos pelo Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias Automobilísticas.
O Secretário-Tesoureiro do . Sindicato, Emil Ma-
zey, comentou após o julgamento: "Esperamos que
a indústria dos Estados Unidos lembre-se do caso
Kohler sempre que alguém sugerir medidas anti-
sindicato".
SERVIÇOS MÉDICOS — As chamadas unidades
leves de serviços médicos da Previdência Social
(ambulatórios desmontávels) poderão ser cedidas,
em comodato, a entidades de Assistência Social,
desde que não estejam sendo utilizadas pe'.o INPS.
Em contrapartida, as entidades particulares se
obrigariam a atender também aos segurados da
Previdência. Decisão nesse sentido foi tomada pelo
Conselho Diretor da Previdência Social, tendo em
vista que muitas daquelas unidades estão instala-
das, ssm utilização, e até mesmo desmontadas, èm
diversos pontos dao País. A cessão de uma delas,
a titulo gratuito, já foi autorizada ao Serviço So-
ciai da Paróquia de Cabsdelo, na Paraíba, sob a
condição de que ela atenda também aos previden-
ciários.
COMEKCIARIOS — A compra de nova sede para
a sucursal de Madureira do Sindicato dos Comer-
ciários foi autorizada, na última assembléia geral
extraordinária, convocada por abaixo-assinado e
da qual participaram cerca de 105 sócios. Para a
compra de nova sede em Madureira, foi cricãa
uma comissão que arrecadará fundos com a emis-
são de selos. Esta assembléia foi a primeira reali-
zada na sucursal de Madureira desde que foi fun-
dado o sindicato, sendo a inovação levada a efeito
pelo Presidente Mata Roma, com o objetivo do
levar o sindicato até ao associado.
SEGURO-ACIDENTE — O Ministro da Indústria
e Comércio assegurou que não permitirá, enquanto
estiver à frente do MIC, seja efetivada a estatiza-
ção do seguro de acidente do trabalho — medida
proposta pelo Ministro do Trabalho — pois essa
modalidade de seguro representa 40 por cento dos
prômios recolhidos pelas empresas seguradoras.
Considera o Ministro da Indústria e do Comércio
que a estatização representa a falência dessas
companhias.
BÔLSA-I)E-ESTUDOS — O Sindicato dos Comer-
ciários da Guanabara enviou ao Ministério do Tra-
balho cerca de 831 pedidos de bôlsas-de-estudos
para os seus associados.
CONTRATO COLETIVO — O Diretor do Depar-
tamento Nacional do Trabalho acaba de homolo-
gar o acordo salarial celebrado entre o Sindic: .o
Nacional do Comercio Atacadista da Minírics e
Combuslíveis Minerais e o Sind'caío des Trabalha-
dores em Empresas Comerciais de Minirios e Cem-
busííveis Minerais de São Paulo e Sindicato dos
Trabalhadores nas Emprtsas Comerciais de Mine-
rios e Combustíveis Minerais de Santo André o
Mauá, para que produza todos os seus efeitos. A
mesma autoridade homologou ainda o contrato de
trabalho celebrado entre aquelas entidades sindi-
cais.
TRABALHADORES RURAIS — A Associação dos
Trabalhadores Rurais do Estado da Guanabara so-
licitou à Delegacia Regional do Trabalho seu re-
conhecimento como sindicato. O processo conti-
nuará, ainda por algum tempo, em tramitação nas
repartições da Delegacia.
ELEIÇÕES VALIDAS — O Diretor do Departa-
mento Nacional do Trabalho negou provimento ao
recurso interposto por Paulino José da Silva con- i
tra o pleito realizado nos dias 28, 29 e 30 de no-
vembro de 1966, no Sindicato dos Trabalhadores
na Indústria de Olaria e de Cerâmica para Cons-
trução, de Cimento, Cal e Gêsso e de Artefatos de
Cimento Armado do Estado da Guanabara, por
íalta de amparo legal. A decisão íoi tomada com
base em parecer da Divisão de Organização e As-
sistência Sindical.
SALÁRIO MÍNIMO NOS EUA — Em cerimônia
que marcou o inicio da vigência da nova lei de
salário mínimo nos EUA, elevando seus valores
para um dólar e 40 centavos por hora, o Presi-
dente Johnson louvou a atuação do sindicalismo
para sua aprovação, lembrando que não apenas os
32 milhões de pessoas amparadas pela Lei de Ncr-
mas Justas de Trabalho como também outros gru-
pes antes não atingidos passarão a gozar dos be-
neficios previstos pelos vencimentos mínimos.
Lembrou, ainda, o Presidente que a maioria dos
trabalhadores não é diretamente afetada pelos ní-
veis mínimos do salário mínimo federal porque a
negociação coletiva de trabalho já lhe havia an-
teriormente garantido vencimentos muito superio-
les aos previstos pela medida. Joseph Kecnan, Vi-
ce-Presidente da Federação Americana de Traba-
lhadores-Congresso de Organizações Industriais —
AFL-CIO —, falando em nome dos sindicalistas e
trabalhadores, disse que os milhões de dólares
acrescentados ao poder aquisitivo como resultado
do nòvo mínimo serão um grande mipulso para o
conjunto da economia. "Não apenas os trabalha-
dores que constituem a classe pobre se beneficia-
ráo, mas também a comunidade dos negócios ob-
terá sua participação plena nas vendas crescentes"
—• disse Kecnan. 'J
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Foram perdidos e se encontram à disposição
do seus donos, no Serviço de Utilidade Pública

¦ da RADIO JORNAL DO BRASIL, os documentos
relacionados abaixo. Seus donos poderão procura-
los na Avenida Rio Branco, 110, 3.° andar, dns
5h30m da manhã òs 2 da madrugada.

Amadeu Bernardino Nunes de Azevedo, Ana
Beatriz Chf.gas Bernardes, Antônio C. Silva, Al-
varo Pereira da Silva, Antônio de Andrade,
Antônio Francisco. Gauçalves Araújo, Antônio
Gomes da Cruz, Augusto Pinto Coelho, Almir
Couto, Alexandre Nepomuceno Dock, Agenor Ba-
tista Franco, Artur José de Freitas, Antônio
Francisco Félix, Armando de Magalhães, Adil-
son de S;usa Mendes, Alberto José Martins,
Antônio Mesmoiia, Adélson Muguel, Adriana
Leito, Aniva Pereira, Antônio Francisco, Abeli-
no Lopes da Silva, Alcindo dos Santos, Antô-
nio Oliveira Sampaio, Afonso Alves da Silva,
Aurelina Luz da Siiva, Altair Barbosa de Olivei-
ra. Benedita da Silva Ramos, Barnardo' Rzesnik,
Carlos Albsrto Gomes de Almeida. Félix da Con-
ceíção, Célia Maria Francisci, Cláudio Gonçalves
Jaguáribe, Célia Gomes de Matos, Cassildo Lare-
do Reis, Cecilia de Cotovltz, Ciloel Gomes da Sil-
va, Carlos Nelson Mota de Sousa, Carlos José
de Santana, Carolina Oreíici dos Santos, Cleoní-
tllo Soares, Clóvis Rodrigues dos Santos, Campa-
nha Filantrópica em prol das Crianças Para-
liticas, Diogo Pinto Sabugiieiro, Delfim dos San-
tos Almeida, Dejamro Mendes da Silva, Dilson
Neumann da Silva, Elba Noolbath de Abreu, Eu-
des Correta Barros, Eduardo Brunoro, Edemil-
son Pedrosa da Costa, Edgar Luís, Edna Maria do
Mele-, Enoque Natividade, Edson da Silveira,
Eduardo Manuel Ferreira da Silva, Eloisa San-
tos, Emilia da Silva Moreira, Estella dos Gua-
ranís, Eduardo Marques de Campos Cabral,
Francisco Santoro, Francisco de Assis Bragan-
ça, Fausto Roberto Guido Braga, Francisco Mi-rsnda Filho, Francisco Gama Pinheiro, Fernan-
do Gonzaga da Sllva, Fernando Gomes Tostes,
Geraldo Honorato, Gerson de Oliveira Barros, Gil-
na Auxiliadora Lopes Faias, George Marcondes Go-dcy, Gérson Mendonça Filho, Gilmar Luís da Cos-ta, -Geraldo Ribeiro, Gentil Coelho da Silva, Her-
mani de Azsvedo, Heloísa Soares de Lima, Hilá-
rio Lopes, Hércio Coelho Machado Heráclito Pa-
lhares, Hercules Ferreira da Silva, Ivã Estellta
Campes, Itísmar Dantas, Isaias Pinhiiro, Ira-nGuerra des Santos, Iracy A. tíe Alencar, Jcão Cer-
reia tíe Mesquita, José Cândido da Rocha, João
Silvsira Viana Filho, Juarez Gomes de Araújlo,
Jcsé Martins Lourenço, José Henriques Cerqueira,
José de Gouveia Júnior, Jcão Evaristo Borges, Jo-sá Luís Vilas-Eoas, Jcsé Carlos de Castro, JoséLuís d'Almeida Campos, Jcsé Augusto da Cruz.Jo-
velino Ferreira Dias, João Vieira Franca, José Ma-
chado de França, José Lino Gurgel. José Salva-dor Jasmim, José Luís, Joaquim Loureiro, JoséRocha Lima, Jair Correia de Morais, Jorge Ma-deira, José de Barros Mota, Josefa Virgina deMedeiros, Joaquim, de Oliveira, Jorge de Oliveira,
José Soares. João Adelino da Silva, José Pauloda Silva, José Fernandes de Sousa, Jorge Telesdos Santos, José Válter da Silva, José Ronaldoda Silva, Klener Maia dos Santos, Luigi Bruno,Luís Urubntan, Lúcia Maria de Carvalho, Lour-des de Oliveira Brilhante da Costa, Luís Martinsda Costa, Luis Carlos Coutinho, Lafaiete Augus-to Soares Filho, Leoci Gaspar, Luci de Moura Nas-cimento, Luzinete Paes da Silveira, Lisaldo FariasSodré, Luci Gonçalves da Silva, Laudiccria Fran-cisca Vigiani, Leno Andrade Barros, Maria Antô-nio Moutinho de Almeida o Melo, Marilia do Car-mo Ribeiro de Moraes, Maurício Bastos Almeida,Milton Moreira Chaves, Moisés Felisberto Cruz,Manuel de Oliveira Campos, Marli Matias de Car-valho, Manuel S. Dutra, Maria Paula de Figueire-do, Maria Teresa de Almeida Ferraz, Maria Cor-reia de Lima Gomes, Marcelo Geiger, Mário Nata-lino Jordão, Márcio Nunes de Miranda, MarcosFernando de Oliveira, Manuel Fernandes Oliveira,Manuel Alves de Oliveira, Moacir Ferreira deOliveira, Mauro Fernandes Guaraciaba, ManuelArmindo Alves Peixoto, Manuel Francisco Penha,Maria Pinheiro da Silva Melita Santos, Saleo, Mil-ton de Sousa, Maria Helena Sampaio Ribeiro daSilva, Maria Lúcia Lins de Sousa, Maurilia Con-suelo de Sousa Campos, Manuel Antônio da Silva,Nelson Serra de Castro, Nelson Matias, NatanielJosé Cardoso, Valdemiro Nunes, Nilton Rosa, Ne-lita Paulina Tobias, Orlando Joaquim de Araújo,Ociano Ceciliano Braga, Orlando Alves CarvalhoOdelita Cerqueira, Octaviano Monteiro, OrlandoGomes Garcia.

FRIGORÍFICO T. RIO S.A. - Pre-' ENFERMEIRA diplomada com co
cisa de 1 carpinteiro, 1 pedreiro
e I porteiro. Mínima experi-Ân-
cia comprovada, 2 anos cj carta
de referência. Tratar na Rua So-
tero dos Reis n. 83189 - Praça
da Bandeira cj Dr. Délcio, das
14 às 1 *-í_hpras_ clc 2a.-feira.
MECÂNICO" PÀRÃ~ MAQUINAS
DE ESCREVER - Tratar na Rua
da Quitanda n. 59 ~ 5.° andar
OFICÍÁL rlc plástico — Indústria
de letrelros precisa de um com-
petente para ^confeccionar lumi-
neces. Puno-se bem. Tratar te-
l»íonf 29-3512.
PRECISO de Inelü-oflclal de bom-
beiro hidráulico. Rua cio Acre,
102, porta.
PRECISÁVsÉ de bombeiro gazlsta
pata biscates — Rua São Fco.
Xavier n. 396 — fundos.
(ECNICO de plástico - Para ra-
paz habilidoso que ja* tenha tra-
brilhado em moldagem ds acri-
llco. Ordenado compensador. —
Tratar hoje das 9 às 12 h. Rua
Campos da Par, 111; casa 2, —
Rio Comprido.

OFÍCIOS E
SERVIÇOS

ALFAIATES - COST.
ALFAIATE - Buteiro - Precisa-
se dc um buteiro para serviço
fino. Não sendo competente é fa-
ver não se apresentar. — Rua
Senador Dantas, 44, 2.° andar.

nheclmentos gersis de puericul-
tura, toma conta de críõnças para
as mamas ciue trabalham tera.
Ambiente selecionado. Máximo
conforto. 80 000 mensais. Telefo-
ne 26-12-1°.
ENFERMEIRO a domicílio. Aplica-
çoes de soro, injeções em geral,
doentes, particular em q. ponto
dn _Pidade.JTo[!__45.82661_Coisr._
OFERECE-SE uma moça com prcí-
tica de cuidar dn doente. Duran-
te o dia. Dá referências. Telefono
26-9509.

EMPREGOS

SENHORA tendo prática enfer-
meira e referencias, ofereco-;e
pr»r.i governanta, tomar conta ci-a
senhor idoso ou pessoa doente.
Tfl. 36-4473.

DESENHISTAS
ADMITEM-SE - Cio. americana
c| 105 -filiais - 15 desenhistas
projetistas e 15 de construção,
270 a -400. Chefe vendas comp
nhia petróleo cj exp. anteri-r,
900. Praça Floriano, 19, gr. 89.

O

GARÇONS
COZINHEIRO - Precisa-se tíe 1
para restaurante em Cabo Frio,
meço o solteiro. Trntar na Rua
Senador Pompeu, 61-A. 

ACABADEIRAS MENORES - Ad
mite-se com prática. Gonçalves
Dias, 39. 
CORTADEIRA - RISCADEIRA -
ccm bastsnt» pritica — Precisa*
sa para fábrica de blusas. Con-
fec$õss Marieta na Av. Copaca*
bana, 661, 2.° andar.
COSTUREIRAS - Precisam-se pa.
ra blusões. Rua Vlscondessa da
Pirassinunga, 46-B, esquina com
Salvador do Sá,
COSTUREIRAS EXTERNAS - Pre-
clsam-so com bastante prática
produção para pajas cortadas do
blusas — Paga-so bem — Con*
f-accÕcs Marieta na Av. Copaca
bana,. 661, 2.° andar.
COSTUREIRAS EXTERNAS - Fi.
brica dt) confocçces para senho-
ras admito compotentos com lon-
ya pratica do outras fábricas com-
provada na cartoiri para. vesti-
dos o terninhos. Pagamos os me-
Ihrres preços de praça • damos
linha. Tratar Rua Santos Rcdrl-
nues, 255, 3.» and., Estácio (en-
*Ladj-y.P»-*1" Maia lacerda).
COSTUREIRA - Precisa-se, com
pratica gela Italiana. Rua Sena-
dor Danla-, 117, s/ 1543.

COPEIRO — Precisa-se com bas.
tante prática em vitaminas e re-
frescos, rapaz de boa aparência,
Tratar na 2a.-feira no Largo de
São Francisco n.° 26 loja 4-B.
Das 7 às 9 horas com o Sr. Mário.
GARÇÒNETE - Preclsa-se, com
pratica de lanchonete. Rua Gon
calves Dias, 85-A.
LANCHONETE - Precisa-se de 2
moças ccm pratica de cepa. Tra-
tar 2.a-feira, Rua Gonçalves Lc-
do, 89, horário comercial.
PRECISA-SE de um rapaz para
trabalhar num bar. Rua BarÃo
de São Félix, 220.
PRECISA-St de empregada para
pensão, só dá almoço. R. Bene-
dito Hipólito, 156. Praça Onze.
PRECISA-SE de moça para café

: R. Álvaro Alvim, 12-A, Iratar
egunda-feirn.

procura:

ELETI
e práticos de circuitos eletrônicos transistorizados.

A

IVV/1 ilv>V/
Com sólidos conhecimentos teóricos
Local de trabalho: Rio de Janeiro.
Apresentar-se à Av. General Justo, 335 - 2.° andar, das 8 às 12 horas.

Auxiliar de Escritório l^^S^^^^^^^^^à^^Ê^&^_\M
(DATILOGRAFA)

Ganhando NCr$ 110, uma senhorita, instruí-
da e esforçada. Aprenderá rápido muita coisa dc
comércio. Ensina-se. — Av. Rio Branco, 133,
18.°, com D. Wilma, das 9h às llh. (P

PRECISA-SE 1 moca de boa ana-
rência para lanchonete ciue tenha
prática de almoço à americana —
Rua Camerino. 15-A.
PRECISA-SE do uma cozinheira c|
prática de lanches para trabalhar
num bar. Rua Uranos n. 1372 —
Olaria.
PRECISA-SE lancrciro. Rua do Ro-
sário, 163.

COSTUREIRAS EXTERNAS - Pre-
cisam-:e, ccm muita pratica dc
crsturas a dcmlllclo, Semente
para coz e cuecas. Paramos
bem e cismes a linha. Nc-> se
apresentar íem a devida nrotira.
Rua A'cantara Machado 26, sjlo-
ja 205. Esquina da Rua May-
r.nl: Veira.

PRECISA-SE lanchei ra e c-afefoi-
ra. Rua Camerino, 74.
PRECISA-SE uma garçonete ccm
bestante prática. — Rua Scneccr
Dantas, 97, .obrado. _________

COSTUREIRA p| família, diária
3 000,00. Chamar D.a Glória. -
Te!.: 30-6484.

CONFECÇÕES DE CAMI-
SAS — Precisa-se de
cost. para trabalhar no
ocal, preferência que

more perto. Apresentar
carteira prof., muita prá-
tica, máquina ind. — Av.
Copa., 1066, sala 909.

(B

CHOFERES E
MECÂNICOS
CHEFE MECÂNICA AUTOMCVEl
— Pj çde. Cia. Americana. Tem
va-.a tam!* cm pj mctsriita. —
Climas sal. Nilo Peçanha, 151
.'I 210.
CHCFER — Precis:.-so para casa de
{-amll*a cm Santa Teresa, meren
do na emprego. Carteira «cm
mais de 5 anes. Exi^em-s* refe»
rendas. Paga-se bem. Tratar no
escritório sogunc'a-feíra na Av
Pres. Vargas, «12, sala 1 602.
LANTERNEIRO meio-cficial que
seja bom. Avenida Carlos Peixo-
to, 108. Perlo do Campo do Do-
tafogo. Procurar o Sr. Monteiro.
LANTERNEIRO DE ÔNIBUS, pre-
ei sa-se de lanterneiro:; e acaba*
dores com prática em serviço tíe
ônibus. Rim Princesa Leopoldina,
119. 'Mapalhãoi Bastoy GB;
ANTíRNEIRQS E" MECÂNICOS -"

COSTUREIRAS E CASEAOEIRAS '_| Pfeci_om.se, competente. 7<;,7pr
Acoriis precisa ccm pi»-i:„ _m!c',r,1!-;r'i- Iralar P.ua Barata Ribel
fábrica, _ para trabalhar na seção

camisa social « esporte Si

PROFISSIONAIS DE INDÚSTRIA

METALÚRGICOS E
SOLDADORES

SERRALHEIRO PARA ALUMÍNIO -
Precisa-se de meio oficial e ofi
ciai. Praça Caí, 31-B - Penha.
PRECISA-SE de um bombeiro hi-
dráulico. Rua Teixeira Soares,
13. P. Bandeira.
PRECISA-SE de um bombeiro hi-
dráulico. Rua Marquês do Valenja, 166-A.

CARPINTEIROS -
MARCENEIROS

CHEFE PINTURA - Ccm praticaem madeira, enérgico, ató 35
anos — Pa_a-so bem na Rua Jo-
lé dos Reis n. 2 001 - Inhaúma- Sr. OSMAR.

CARPINTEIROS _ Pre:;.ase -
Av. Rodrigues Alves, 535.
CARPINTEIRO - Preciso de car
pinteircs e marceneiros. Paga-
se bem. Rua Coronel Agcsti-
nho, 32-A, s] 309. C. Grande.
MARCENEIRO - Precisa-se pro-lissional competente para servi-
ços de fórmica. Paga-so bem. R.¦Sao Fco. Xavier, 352-A.
PRECISA-SE de marceneiro com
pratica. Paga-se bem. Rua Boli-
via, 39. Engenho Nevo.
PRECISA-SE carpinteiro - Tralar
Av. Pres. Wilson, 165 t| 1009.
Dr. Marco, 2a.-feira, depois das
12 horas.

OPERÁRIOS - MESTRES
- CONSTRUÇÃO CIVIl
BOMBEIRO - Precisa-se com ca-
pacidade comprovada na cartei-
ra. Apresentar-se na Rua Sete de
Setembro, 66, 5.° andar, das 13is 14 horas. Com o Sr. Morais.
BOMBEIROS E ELETRICISTA -
Procisam-$» para cbra. Tratar na
«Av. Churchill, 94, s| 303, das 12is 14 horas.
MES1RE-DE-OBRA - Precisa-se de
um com comprovada experiência
em cencreto armado e acabamen-• to. Apretentar-se na Rua Sele do
Setembro, 66, 5." andar. Das 15
es 17 heras. Mínimo da 1 ano d-
carteira a:s;nada em uma
firma. Procurar o Sr. Mcrais.
PRECISA-SE do halconistas. Rua
da Alfinder-a. 328.

GRÁFICOS
AJUDANTE DE ENCADERNAÇÃO.
Editora precisa, para admissão
imediata, de ajudante de enca-
dernação ccm bastante prática.Tratar na Rua Sorocaba, 696 —
Botafogo.
COMPOSITOR-PAGINADOR paratipografia. Trabalhes comerciais. —
Precisa-se na Rua do Resende,
187-A.
GRÁFICA — Precisam-se impres-
seres alto relevo. Bom salário.
Marrecas 48, s| 003. Sr. Bran-
dão. Tel. 42-3489.
GRAFICA - Precisa-se de lm.
presor maquina Brasil automáticaRua Matipó n. 115 - 49-7821Jacaré.
IMPRESSOR para automática -
Precisam-se na Rua João Rê_o,
264-A.
PRECISA-SE compositor e ii
presior, para maquina manual
R. Beneditino, 21, Ceniro.
PRECISA-SE de impressor na Rua
Senhor des Passos, 161.

mana da 5 diac • assistência mé-
dica. Paga-se bem. Apresentar
so na Rua Inabú n. 50 — Jacaré.
COSTUREIRA - Preciso com prá
tica aula costura e referôncias.
Rua Nascimento Silva, 5)0. Ipa-
nema.
COSTUREIRA - Cortinas e esto
fades.. Rua Pedro Rodrigues n.°
11. Tel. 23-0582. D. Colinha. 

'

CALCEIRAS - Perfeitas, de cri
anca. Rua Carolina Machado 452
— "O Cavalheiro" — Madureira.
COSTUREIRAS, com pratica, em
cenfecção de senhoras, para ser-
viço externo. Confecção Bragal
Rua Hilerio de Gouveia, 7-4-A.
COSTUREIRA - Confecções, com
pratica. Pago bem. Rua Santa
Clara, 33, s| 1 013.
COSTUREIRA - maquina chu
lear. Pago bem. Rua Santa Cia-
ra, 33, s| 1 013.
COSTUREIRA para colocar cós
em calças de hernem, precisa-se
com muita prática para fábrica
de^ calças. Rua Castro Alves, 93.
Méier.
CALCEIRO - Precisa-se parasbb medida — Serviço interno -
Largo do Machado n. 29, sala
322.
COSTUREIRA longa pratica alta
costura — Preciso — Pago 150
mil — Pode morar — Tei. .
45-0373.
COSTUREIRAS externas e inler-
na. Paga-se bem. Exige-se práti-ca e perfeição. Serviço cortado.
Praça Saem Pena, 33, j. 302.
FABRICA DE BOLSAS precisa de
costureira com prática. Rua Fran
cisco Sá, 35. sobreloia 207.
MODISTA e ajudante - Precisam-
se cm atelier de alta coslura.
Rua Dias da Cruz, 155, coberlu-

3. Tel. 29-6607.
PRECISO aludante vestidos. R.
Barata Ribeiro, 9ó, ap. -404.
PRECISA-SE de uma ajudante de
costura com muita pratica n.
Rua das Laranjeiras n. 1. bd
409 - Bloco C.
PRECISA-SE de costureiras com
muita pratica em canfecções dc
senhoras - Para-se bem, traba-
!ho externo na Rua Dias da Cruz
n. 148-A - Méier — Frento à
MESBLA.
PRECISA-SE de costureiras exter-
nos para artigos de senhoras. —
Gonçalves Dias, 39.
PRECISA-SE de bordadeira a
mão. Confecção infantil. — Av.

Irajá.
mão. Ccníecção infantil.
Monsenhor Félix, 730-A

PRECISA-SE de uma boa cesturei
ra para trabalhar meio expedien-

ro;_a27_ou peio tel. 28-6987.
MOTORISTA" func". cf. p| trab.
folgas, inclusive '-áb. e dom.,
16 anos prnt. Dão-so refs. —
Tel. 450104. Orlando.
MOTORISTA - Precisa-se, com
muita pratica de basculliante. —
Rua Bambina, 26, Botafogo.
MOTORISTA eferece-se Volkswa-
gen, particular e seus serviços
Tel. 29-1062.

___f£fi9 RSSík.

Chicago Bridge
Necessita dos seguintes profissionais

com experiência comprovada em Carteira
Profissional:

- SOLDADORES ESPECIALIZADOS

Os candidatos deverão apresentar-se à
Rua Sargento de Aquino, 81, Olaria, esquina
de Av. Brasil — Divisão do Pessoal, a partir
das 9 horas.

Correspondente em Inglês
Firma exportadora, de âmbito nacio-

nal admite funcionário (a) competente, em
inglês e português, pagando ordenado
comparível com a capacidade. Semana de
cinco dias.

Tratar de 10 às 12 horas, à Av. Gra-
:a Aranha, 333, grupo 609, com Emanuel.

FRESADOR
do Brasil

TINTURARIA - Precisa-se de um
lavador e pnssadcr. Rua Afonso
Ribeiro, 341 - Ponha.

MOTORISTA - Precisa-se de um
com comprovada experiência em
caminhão F-600, Ford. Mínimo
de 2 anes de carteira assinada
em uma tó firma. Apresentar-se
na Rua Sete de Setembro, 66, 5.°
ander, das 11 às 12 horas, C/
Sr. Morais.
MOTORISTA - Mínimo de três
anes de prática e referencias. Só
mente re:'dcnto na Zcna Sul. —
Semíma de 5 dias, almoço na
empresa. Tratar pela manhã erm
o Sr. Machado, na Rua das Ofi-
cinas, 188, Engenho de Dentro.
MOTORISTA - Precisa-se, ccm
pratica da mudanças locais e in-
terestaduals. Pedem-so referên-
cias. Tratar Rua Gen. Polidoro,
30, Botafogo. Guarda-Moveis Ca-

NOTISTA EXPEDIDOR - Indus-
tria necessita de um. Tratar na
Av. Brasil, 2 064, amanhã, de 16
às 18 horas.
PRECISA-"SÊ~do um oficial oe mo-
tores. Oficina Elétrica Santa Pir-
bara. Avenida Itaoca, 1 197-B
Bonsucesso.
PRECISA-SE do motorista paraFNM quo mere na tona dl lec*
poldlna. Tel. 43-9555.
TQNÊIUX — Tem vaga para mo-
torista com boa aparência, erm
prática cc mpr ovada em carteira
para dirigir Kcmbi. Os candid?.-
tos devem se apresentar ni Rua
Senador Dantas, 28|38, 3.° andar.

DIVERSOS

Amendoeira
Imp. e Com. S/Â

CONCES.IONÁRIA WIUYS
Precisa-se balconista peças

Willys, fixo mais com., ex-
periência: (mínimo V ano). Ofi-
ciais: mecânico, eletricista, pin-
1or e lanterneiro, sem. 5 dies.
Apreccntar-se à Rua Gal. Po-
lidoro, 316 — Botafogo — Dep.
Pessoal.

Necessita, em caráter efetivo de um FRESADOR com osseguintes

REQUISITOS:
Instrução ginasial, ou equivalente, de preferência com
curso do SENAI.
Mínimo de 2 anos de experiência.
Conhecimentos cle desenho técnico e instrumentos de
medição.
Idade limite — 30 anos.

CARECEMOS:
Salário compensador.
Oportunidade de progresso.Planos de benefícios.
Refeitório no local a preços módicos.
Assistência médica ocupacional.
Semana de ,5 dias.

Os candidatos deverão enviar cartas, 'acompanhadas de
"Curriculum Vitae", indicando pretenção salarial para o Dep. do
Pessoal, à Rua General Gustavo Cordeiro de Faria, 84 — BENFICA.

(P

Datilografo
faturista

Preciso c| conhecimentos de
todos serviços escritório, in-,
clusive pessoal firma trensp.;
mat. const. — Preferência re-i
sida Eng. Dentro ou próxi-:
mldades. Aprerentar 2a.-fei-
ra das 7 às 9 horas. Rua Ber-
nardo, 25.

¦ II

Auxiliar de
escritório

Moça com prática de escri-
tório e datilografia de prefe-
rência morando próximo. Rua
Carlos Seidl, 719 — Caju.

ATENÇÃO — Precisa-so de ir.j
ças e senhoras dc bca aparên*
cia para trabalhar. Para-se bem,
Trater no loca!. Av. Brasil n.°
23.295, sl 2 - Guadalupe.
AJUDANTES - Horário diurno e
neturno. Rua Paraná, 604-A —
Encantsd-.
EMPREGADO - Caro de tintas.
Lugar de futuro, Paria-sa bem.
Av. Ernâni Cardcso, 64;

sr
escritório

HELIOGÁS
Admite com bons conheci*

mentos indispensável datilo-
grafia. Apresent3r-se no Ca-
minlio cle Itararé, 951 — Ra-
mos. Hoiario 9 às 12,30 h.
e das 14 às 18,00 horas.

FOTOGRAFO para câmara
cura, c; pratica de ampliação c
cepia pnra turma da noite. Rua
Camuirano, 1-42-101.
EMPRESA de transportes rodo-

-- .- .. , .. viários, sediada na Guanabara,
PRECISA-SE um encadernador e ra pira ,rJb°lh>/ me,° expedien- precisa pessoa conhecedor» do
um cutro com prálica de carto- {%-, Tl_,,;Y 2.a-feira depois das ramo, para funcionar entre Ni
nagem para pastas. Rua Propf. '3n,- Salão Flamengo. Av. Rui teroi e cutra. cidades, também-;- " Barbosa, 170, bloco A. 45-9681.

PRECISO professora de corie,
uma costureira, costura fina, uma
sócia mesmo sem capital. Largo
Vicente Carvalho, 4, sala 3, da'
14 às 19 horas, 2.a, 4.a e 6A
feira.

cia. 51-A.
PRECISAM-SE impressores p\ má-
quina manual. Rua da Quitanda1Q8, loja.
TIPOGRAFÍA precisa de 1 compo
sitor e 1 impressor mesmo es-
tando pelo Instituto. Rua Fclisbe
lo Freire, 99 - Ramos.
TIPOGRAFIA - Impressor - Pre-
cisa-se para máquina Miller aulo-"lática. Rua Viúva Cláudio, 270

Jacaré.
TIPOGRAFIA precisa compositor.
Rua Torres Homem, 458-B (VilaIsabel).
TIPOGRAFIA - Precisa-se de um
compositor. Rua João Rego, 227-A

TORNEIROS - FRESAD.
- AJUSTADORES
PRECISA-SE tornejro. Rua SaintHilairg, 335-C — Bonsucesso.
PRECISA-SE torneiro-mecãnico emeio-cficial plainador-aiustador.
Av. Nelson Cardoso, 125-F. lar-

i uo do Tanque.

PRECISÀ-SE de auxiliar de men-
1a_em cu pedreiro. Rua Pereira
Nunes, 120.
URGENTE - Prensamos de bens
pintores e pedreiros. Apresenta-
rem-se a Rua do Riachuelo, 425- 2.o andar.

ELETRICISTAS -
RADIOTÉCNiCOS

ElETRICISTAS _ Procisa.s. d.
oficiais tcmpatinlti para Instala-
«o em edifício. Tratar na Av.
Rio Branco 57, 12.» and.r. talas
12079. Exiga-sa referância.
KADIOTECNICO que eniendo de
eudio, tenha Instrumento, leii
esquema parn montagem. Tratar
hoje. das 9 às 12 h. R. Campos
da Pa;, 111, casa 2. Rio Com-
pfdo.
TÉCNICOS de Televisão - Pre-
ci*a-se com muita prítica. Apre-
sentar-se segunda-feira às 10 ho- EIETRICJSTA - Preclsaje Paoa-ras no Leão D'Amórica S.A. — re bem. Tratar à Av. Pres. Var-

SAPATEIROS

FABRICA de calçados precisa dechonfrador. Rua do Resende,
99-B.
PRECISAM-SE oficiais de Luís XV
çplado, cbra fina. Rua Leandro
Martins, 6, »ob.„
PESPONTADEIRAS, coladores, apa-radeiras e competente, precisam-se i Rua Professor Quintino doVale, Í2-E - Estácio de Sá.
SAPATEIROS - Mocassim - As-
sent.dcr e costurader de palas.Cr$ 750,00 e mais o remu.
nersdo. Rua Tenente Franja, 87.
Cachambi.

DIVERSOS

6ARBEIROS - MANIC

ALISADEIRA com prárica em
quente, frio etc. Ofcrecc-se parafim de semana, para salão ou a
domicilio. Recado: 36-3076.
APRENDIZES - Cursos práticos
de cabeleireiras e manicuras —
Oficializado. Método rápido
eficiente. Dão-se carteira profis-sional e diploma registrado. Au-
las pela manhã e à tarde. Ma-
triculas abertas. Rua Carvalho de
Sousa 247, A." andar, salas 408
e 409. Edifício Bancomércio —
Madureira.
CABELEIREIROS (O) - Precisa-s
no salão, à Rua Carolina San-
tos, 20-A - Lins - D. Olga.
CABELEIREIRA - Preciso de j
que seja competente na R. Cor*
reia Dutra n. 85 — loia.
CABELEIREIRA (O) - Precisa-se
c/ bastante prática, ótima opor-
tunidade. Ccpacabana. Pôsto 5.
lnf. telefone 36-0519.
CABELEIREIRA - Precisa-se com
prítica em penteado. Salão Emil-
ce, Rua Carolina Machado, 438.
Madureira.
CABELEIREIRO (A) - Precisa-se,
com freguesia, para sa!ão no-Cerv
tro. R. Assembléia, 93, sl 402.
MANICURA — Fazem-se unhai a
domicilio. Tel. 57-4847.
PRECISA.?E de cabeleireiro (a)
ccm prática. Rua Abolição, 688.

AIMOXARIFE, com experiência
anterior, conhecendo ferramentas
e ferragens, alé 40 «nos. R. Jo-
:e_i/'íl_RJ'_!__2______Sr- j3*-__Er-
ÉNRÕLADORES - Pre,clsa-so do
enrofadores para motores elétricct
com muita prática. Paga-se bem.
Apre*cntar-se ccm documentos. R.
__ S. das Graças, 477 - Ramos.

PRECISA-SE de «iudante de ca-
beleireiro com bastante pratica.Urgente. Marquês de Abrantes,
73, segunda-feira, 9h.

precisamos de armazém com te
lefone etc. Entendiments na R
São Januário, 1057. Sr. Reis.
FOTOGRAFO - Precisa-se de um
bom profissional, pnga-se bem.
Foto .e Ótica Cocota.- Praia da
Olaria, 567, Ilha do Governador.
LUSTRADOR - Com referências.
Rua São Luí« Gonzaga, U05 — São
Cristóvão.
MENOR - Preclsa-so i Çua Jcsé
Maurício, 247, ap. 202 - Ponha.
MOÇAS e. rapazes, não precisa
prática. Rua Antônio José Bi-
tencourt, 278, sala 7. Nilópolis.
MENORES com boa aparência e
ativos, para serviço externo. —
Aceitamos também para melo
expediente. Av. Prei. Vargas,
590, 20.° andor, sala 2 014.
PRECISA-SE de um qaroto, casa
de familia. Tel. 25-0563.
PINTOR — Precisa-se para con-
servação de hotel. Dão-se ordena-
do e moradia. Rua Almirante Ale-
xandrlno, 176.
PRECISA-SE de_ chefe de mec.ini-
co ccm experiência comnr.-^-^a.
Tratar na Rua Rodrigo ds Brito,
39_-_Sr._ Rámi^o.
PRECISA-SE de arrumador faxi-
neiro para hotel esm prática e
referências na R. Camerino, 15.

Auxiliar de
escritório

Precisam-te moças, para fa-
turamento livros, controle fis-
cal, atendimento telefone e
público, saber datilografia
Tratar com documentos na Av.
Almte. Barroso, 6 sala 209,

Engenheiro*
arquiteto

Empresa do ramo da cons.
trução civil admita um até 40
anos com conhecimentos com
provados de administração de
obras, para horário integral.
Cartas com curriculum vitae c
pretensões, para a portaria
deste Jornal, sob o número
335067.

FORQUE:
(VOCÊ É QUEM DETERMINA)'

ir Você pode fazer carreira na empresa, inclusive viajando;-fc Temos o que você quer vender;
ir O cliente é quem quer comprar;
ir Fornecemos o comprador,-

O trabalho é fácil, mesmo para os iniciantes;
ir PEDIMOS: Instrução, boa aparência, maior idade.

Para o desempenho da função nós o instruiremos.

Fundidor
Preci:_-sè de 1 competente.,

Tratar à Rua Tomaz Lopes, riJ
405. V. Penha.

Apresentar-se com documentos à Rua 1.° de Março, 37-A ¦
2.° e 3.a-feira de 8,00 às 16 horas.

4.° andar

Auxiliar de
escritório

Moça, solteira. Precisa-se
com noções gerais conlabili-
dade e datilografa. Horário
comercial. Tratar Sr. Celso —
Rua Buenos Aires, 190 loja.

Auxiliar para
escritório

Precisa-se moça datilografa,
maior, boa apresentação £
Instrução regular. Rua Filo-
mena Nunes, 88 — Olaria.

Compositor
distribuidor

de tipografia
Precisa-se de dois (2) com-

PRECISA-SE ferneiro para pada- Positores-distribuidor para ti-
ria. Horário noturno. Av. Nilo Pografia. Rua Fonseca Teles,
Peçanha, 1148. Nova Iguaçu. 1196 - 2.0 andar, S. Cristóvão,
PRECISA-SE de 6 moças e A se-
nhoras. Urgente." Largo do Cam-
pinho n.o 9, sa|a 103. Madu-
reira. Paulo.
PRECISA-SE de calceira externa
com muita prálica. Porteis, 77

Madureira — Sala 203.
PRECISA-SE de vigia diurno. -
Apresentar-se na Rua General
José Cristino n.° 66, dós 7 às
11 heras.

Caixa
PEDE-SE

PRECISA-SE lavador á.
__ veis com prálic.-i. Av. Suburba

(PRECISAM-SE 2 m.inicuras. Bám.|na, ,105. Benfica.
bina, 22, tel. 26-2017.

R. Uruguaiana, 89, lfl»), 529, sj 309 c 310.

Téc. de Adminisfreção ou
Contabilidade com prática mé-
dia de 2 anos na função de
caixa pegador e recobedor,

automó-i SSXO masculino.

OFESECE-SE

ENFERMEIRAS -
LABORATORISTAS

AUXILIAR DE ENFERMAGEM -
Precisa-se - Rua Conde de Bon.
¦ im, 1033. Tratsr no mesmo lo-cal, na Secretaria, entre 8 e 9
hora;, com o ór. Waldyr.

I PRECISA-SE de lanterneiro nor
I empreitada, rneídnico-el--_trÍciit__

CJ conhecimento dfi eletricidade,
e pintores, na Ruo José Eugênic
n.« 37. São Cristóvão.
SERVENTES pira vala em Bot.v
fogo. Precisa-se na Rua Leopol-
dina Rego, 18, sala 303. Ramos.

Precisa-se com
urgência

AUXILIAR PESSOAL - Ele-
mento desembaraçado, com
experiência em folha do pa-
gamento e demais serviços
concernentes ao setor.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
— Datilógrafos, boa caligra-
fria, instrução secundária e ex-
periência anterior.

Apresentarcm-se no horário
de 10 às 12 hora, com do-
cumentos na Rua Conselheiro
Mayrink, 304 — Jacaré.

Grande empresa de refrigerante ADMITE com prática com-
provada, habilitação profissional.

OFERECE: Salário compensador e bom ambiente de trabalho.
Guarda-se absoluto sigilo.

Cartas para a portaria deste Jornal sob o número P-79 901.

Precisa-se
neiro, 80 —

à Rua Assis Car-
Piedade.

Eletricista de
manutenção

QUE ENROLE MOTOR

Rapazes
Precisam-se com conheci- \

mentos de máquinas leves,
para trabalhar cm manuten-
ção de Relógios de Ponto —
Tratar com documentos dia 7,
na Av. Almte. Barroso, 6, sa-
la 209.

Retocador
montador offset

Editora precisa de elemen:
tos com bastante prática em
RetoqueJMontagem Offset. —
Tratnr à Rua Sorocaba, 696
Eolafogo.

Secretária
Procisa-se de uma, sendo

boâ datilografa, horário inte*
gral. Tratar segunda-feira após
14 hs. The London English
Course. Rua Carvalho de Sou-

247 - 3." andar — Ma
dureira.

(p

Tipografia
Precjsa-se de impressor pa-

ra máquina miherva. Rua
Fonseca Teles, 196 — 2." an-
dar, Sao Cristóvão.

Situação estável, trelnamen-
io dentro e fera da empresa,
aumentos periódicos e bom am-
biente de trabalho.

Procurar, exclusivamente 2a>
feira,- dia 6, de 8 às 12 e j te prática, inclusive em ferra-
14 às 16 horas, o Sr. Alber- mentas e ajustagem. Av. Ro-

Plainador
Precisa-se de um cí bastan-

TORNEIRO e soldador - Impor-.. .
tanie indústria ntecisa. Tratsr na ,0 na Av- ?'<*¦ Vargas, 542!ma, 430
Rus Oresies, 28. Santo Cristo. |sala ' 610. _,

Vendedores
Grande indústria necessita de

elementos ativos e entusiastas
para ampliar seu quadro. Ida-
de máxima 30 anoi. Remune-
ração compensadora. Rua Frei
Caneca, 392.

AUXILIARES DE ESCRITÓRIO
(SEXO MASCULINO)

Paga-se bem e há possibilidade de carreira.
Tratar diretamente no local do trabalho

V A IMPECÁVEL
Av. Marechal Floriano, 58

Centro — GB (P

Í DE PESSOAL
Companhia de grande n ovimento e de âmbito nacional, localizada

em São Cristóvão, procura poss. i competente e, especialmente, atualizada
em Leis Trabalhistas par» preencher êste Importante cargo em «ua orga-
nização.

Ordenado em aberto. Ótima oportunidade.
Solicitamos que enviem cartas detalhando "curriculum vitae" • as

pretensões para a portaria dôste Jornal sob o n.° P-79 360. Guardaremos
absoluto sigilo. (p

^mmíMmimmMmmMiawmm •ISISS^^K

Eletricista
arameferro

Preeisa-se com prática. Sema-
mana de 5 dias, Rua Uvradio,;
n. 20. I

Viola Vendedores
Precisa-se de um d Informa!. \?"jUo* 

em, 9eral' "uad'ot
coes idôneas que possam ser
comprovadas. Av. Roma, 430,

indicarloreí, placas etc. Tra';
R. Alcindo Guanabara, 24 sj

1702 — Tratar 2.a de 9 às 12
horas.

'¦~ "$ 
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JORNAL DO BRASIL
V PARTE INSEPARÁVEL DO JORNAL

4.° Caderno
Rio de Janeiro, domingo, 5, c segunda-feira, 6 de março de 1967

Veículos - Veículos - Veículos - Veículos - Veícubs — Veículos - Veículos os - os os

ÍNDICE

VEÍCULOS  
MAQUINAS - MATERIAIS ..

PÁGINAS

1 a
5 e

AUTOMÓVEIS
AERO WILLYS 1964 - Côr pre-
ta, capota de vinil — Otimo es-
tado cle conservação — NCr$ ...
2 500,00, de entrada, saldo o
combinar. Aceitamos trocas. — Av.
Calógeras ,Í3. — Cássio Muniz
Veicujos'_ S/A. -__
ÃERO 63, único dono, preto, 42
mil km, forrado couro vermelho,
rídio, pneui b.b. equipado. CrS
4 250. Rua Visc. Pirajá 365-304,
tel. 27-0260. Sr. Tomai.
AERO, WILLYS 1964, carro de
médico, pouco uso. Aceito tro-
ca carro pequeno, motivo gara-
tjem. R. Barata'Ribeiro, 207 ap.
302_-_Luci.
AGORA A«"AS 1Ò HORAS DA
NOITE você pode comprar itu
Vemag na Av. Atlântica «sq. de
R. Djalma Ulrich. Todas as cor.s
• tipos. Financiamos a longo pra-
xo • aceitamos troca por qual-
quer automóvel. Tel, 47-7203 —
TEXAS.

AERO WILLYS 61, azul. Traga
mecânico. Estrada Vicente de Car-
valho, 1332, ap. 301.
AERO WILLYS 65 - Ult. série, 2
cores, 5 marchas, equip. c| radio
(novo), franca, pneui bb, nuncs
bateu, em ot. ost/sdo. A vista ou
troco menor valor; Rua Felipe
Camarão 136 - Tel- 48-0965.

AUTOMÓVEL _ Compri som AERÕ WILLYS. 63 ¦ ~:Lindo, equl:
•borrotè-lo. Vejo a domicilio no pado, azul noturno, excelente —
horário d. aua preferência. Pa- Fac. cl 1 900, 88Ído alé 18 meses
90 'hoj.,'. ;-¦ Tel, 30.3891. Troco. Rua 24 dj Maio, 19, fun-

AR CONDICIONADO p/ automó-
veis, pronta entrega — £2-0100
- Pedro.

AERO WILLYS 63 - Part. vendo
em ótimo eítado, rádio, equipa
do, capai etc. Rua Laurlndo Fi
lho, 71.
AÊRO WILLYS 65 - Vende-se,
castor-gÊlo. Todo equipado. Cr$
7 300 000 à vista. Rua Andrade
Figueira, 621.
AERO 61, últ. série, equip.,
qualquer prova, à vista, troco e
fac. cj 1 500 enlr. s. 18 m. R.
24 de Mulo, 316 - 48-2701.

AERO WILLYS 67 - Fon
rado a couro. Vendo. —
Tel. 37-7666.
AERO 60 NCrS 1 500,00 (trom
bado) pneus novos mec. 100%.
Forração couro. Moleza. Av. Su-
burbana 9 021.

AUTOMÓVEIS novos Vemag para
a praça. Qualquer çiõantjtidae,
\_ emplacados e ccm taxímetro,
desde 4 000 do entrada e o sal-
tio V. S. determina comp dèaej
pagar; Em Copacabana, n& Av
Atlântica, esq. tln Rua Djalma
Uliich, no Posto 5. Tel. 47-7203
Na Tijuca, na Rua Conde de Don-
fim. 40. Tel. 48-6483.'ÃERO 

WILLYS -" Compro tem
aborrecê-lo. Vejo a domicilio no
horírio de sua preferência. Pa-
so hoj.. T.l. 30-3991.
AUTOMÓVEIS novc"s Vemaí pôrã
a praca, modelo 67, na Texas.
Qualquer quantidade, \Á empla
cados e com taxímetro, deide
4 300 de entrada e o saldo V. S.
determina como deseja pagar.
Em Copacabana, na Av. Atlânti-
ce, esq. da Rua D|alma Ulrich,
no Posto 5. Tcl. 47-7203. Na Tl-
jucá, na Rua Conde de Bonfim
n. 40. Tcl. 48-6483.
A PARTIR de Cr$ 690 000 você
pode -comprar seu carro nacional
- Dauphine 60, 61, 62 e 63
Gordini 62, 63, 64 e 66; DKW
Vemag 59, 60, 61, 62, 63, 64
e 65; Aero Willys 60, 61, 62, ;
63; Volkswagen 58, 61. 63 e
64; Jeep Willys 60; 

's 
i m c o

Chambord 60, 61, e 62 e outro;
com prest. a partir de 120 000 -
Trocamos. Rua SSo Francisco Xa.
vier 342-E - Maracanã - Rua
Conde de. Bonfim 40-A — Tl
jucá.
AUTOS-, TAXIS; Gordini.-64-^e .65'.
Equipados novíssimos, Dauphine
62.' .'ótimo estado. Entr. a p&r-
tir de P490 000, soldo e comb.
Troco. Rua Conde de Bonfim,
40-A._Tij_uca.
AERÕ WÍLLYS 2 60O,\ 63, il 790
mil — quoie nôvo, forr. couro,
tranca, perjionaí, saldo a combi-
liar. Troce. Ruo Sáo Francisco Xo-
vie r,_342-E_— _Maracanã.
AERO WILLYS ól"~-'~í Ó90~Õ0O~
Ultima íéria, capas para bbc».,
pint. ele. novos. Saldo o comb.
Troco. Rua São Francisco Xo-
vier_ 342-E - Maracaná.
AERO.WILLYS 1964 e 1965, di-
versos. Várias cores. Equipadíssi-
mos. Fac. oté 20 meses. — Ruo
Conde de Bonfim, 66-A. 34-9909.

AERO 63 — AíUl, superequipado,
placa milhar, único dono — Rua
Bispo, 47,

AERO WILLYS (Selo de Ouro) -
1964. Superequipado. Couro. —
Único dono. Fac. c/ 2 mil, sal-
do até 20 meies. R. Conde de
Bonfim, 66-A - 34-9909.
AERO WILLYS 2 600 e Itamarati 67
— Zero km tedas as cores. Faci-
litamos e aceitamos trocas. Rua
Francisco Otaviano 4). Delsul —
Revendedor Willys. Não compre
tem nes consultar. Tel. 27-8656.
AERO WILLYS 65, duas cores. Es-
tado excepcional. Vendo com ..
3 300 à vista e 15 de 418. Del-
sul. Rua Francisco Otaviano, 41.
Tel. 27-5656.
AERO WILLYS 63 - Bordeaux,
tudo cem por cento. Vendo à
vislo. Tel. 52-8770 - 30-7605
Sr. Newton.
AERO WILLYS - 1962 - Aiul

* — Com radio • tranca de dire-
ção. Estado impecível na Rua
Viúva Claudia n. 388 — Far-
nando.

\ AERq:65-r^:yèndprhóje)
no estado, Cr$ 6 500
mil à vista. Tratar Sr. Ga-
briel. Tel. 38-1559. _
AUTOS NACIONAIS BATIDOS -
Compra-se a vista. Sr. Astrogildo,
— Av. Santa Cruz, 2 780. Telefone
Bóngü 616.

AERO WILLYS 66 - Modelo Ita-
marati, verde, 12.000 quilômetros- Ver; Gaslão Bahiana, 150.
AERO WIUYS 62 - Vende-se em
excelente estado de» conservação,
pela melher oferta. Negócio ur-
Sente. Teleírne 42-8210, a portir
de segunda-feira.

AUSTIN A-40 - 1951 - Vende-
se. Rua Sousa Barrot, 81. —Sr
Mário.

AUTO PRAÇA MORRIS 52 -
Terrono no Pechincha 12x42.
Vendo, troco por casa. 49-5022,
das 17 às 19, e 43-0560, dos 7
às 15 horas. Lanes.
AERO 67 - Vendo, 0 km, equi-
pado c/ radio, 11 700, somente
à vista. Tel. 27-7742, Carlos.
AUSTIN A-40, ano 51 - Vendo
em bem estado de conservação.
Faço qualquer oxperlencia. Cr$
1 150 000 à vista. Rua Senador
Bernardo Monteiro, 178 — Tele-
fone 54-3107 - Benfica.
AERO 61, 3.a série, superequi
pado, toda prova. Vendo, troco
e facilito. Cerqueira Daltro, 82.
Posto em Cascadura.
AERO WILLYS 62 - Vendo de côr
grená, em estodo de nôvo, par-
ticular. Tratar à Av. Nelson Car
doso 1 *£J — Jacarepaguá.
AUSTIN A - *ã' - 

"ÃNO~1952~

Vende-se em ótimo estado. Ver
e tralar nn Av. Suburbana
7 640 - Abolido. _
AERO 63 — última série, todo
equipado, carro de meu uso. Ver
à Rua Citíso, 7, no bar — Rio
Comprida.
AERO WILLYS ITAMARATI-66,'-
Vendo equipado, 2 torns. havana,
Catele, 297-A, Sr. Cruz. Aceito
oíerta à vista.
AERO WILLYS 63, gelo, 17.
yerni,," transa, radio e calhas
m:c, lat. e pintura 10Q;i. Ven-
do ou treco carro menor valdir.
Vale a psna '.er. Rua Carolina

¦ tSachedo. 516, casa XV. Mad
AERO WILLYS 64 - Est. de nôvo.
Cinza chumbo. Rua 24 Maio 265,
sob.
AERO WILLYS 63 - Vendo em
perfeito estado. Rua Dias Fer-
reiro 425, ap. 104, dos 12 às 16
horas _ ou a noile.
AGRO 07 — Vendo um zero quí-
lômetro. Ver no Campo de São
Cristóvão 26 seb.' com Osvaldo.
Tel._£8-9904 pjf.
ÃERO WILLYS 66 - Mod. 2 603
c/ 6 030 km-, jó emplacado 67.
Côr azul celeste, estofamento
vermelho, completamente equipa-
do c/ freio a vácuo, radio, pro-
tetores pára-choque, carro para
pessoa dc bom gosto, particular
venda ou troca por carro de me-
nor valor. Tratar na Rua Albçr-
to Leite, 223, ap. 201 - Tei.
29-2662 - Colombo.

dor — Est. São Frco. Xavier, Tel.
20-7512.
AERO WILLYS 63:64. Impecável
estodo geral. Vendo, troco, finan
cio. Com pequena entrada e o
restante a combinar, Paim Pam'
plona, _700. Tel.: 497855.

AERO WILLYS 1963 - Equipado;
rádio b. branca, radio, cór tjélo.
Vendo à visla NCrS 4 100. Parti-
cular. Tel. 27-0954. _ 
ÃERO 63, grafite, 53 000 km eu
tênficos, único dono, equipado
Base 4 350 mii. Tel. 46-8524.
AERO 64 — Azul crepúsculo. No-
vlsslmo. Único deno (c|fatura). Rá-
dio, 2 alto-falantes, tranca, etc,
Apenas 36 000 quilômetros roda-
dos. A vista NCrS 5 300,00. Rua
Antônio Basilio 162 — Telefone
34-5705.

ALFA ROMEO -
1 600, esporte. •
Atlântica, 1 588.

Julia
Av.

AUSTIN A-40 bom estado, 850
mil, domingo R. Honório, 12ó7
casa 7. Cachambi, durante a
mana Nilo Pecanha 330 loia. Ca*
xiçij: Tol. 3393.':
AERO óó, único dono, equipado
c| rádio, capas e tranca, vendo,
troco, facilito. Rua Haddock Lô
bo, 335.
AERO WILLYS :'62, lot. e mec. e.
otlmo estado, ;c/ radio. Facilita e
trocei R^ Csraoso Morai:, 436
AUTO X~CÃSA - Aceito auto
nac. da 03 para cá, como en-
trada de cc;a «m C. Grande,
terr. de 720 m2, 2 quartos
demais dependências; mobIlir.de

Saldo a combinar. Tsl. -46-8327
AERO WILLYS 60, duas cures c|
rádio, tranca, capas etc, motor e
suspensão na çGrantia. Tratar
o Capitão Gentil. Rua do 8i?po,
47. . ._
AERO WILLYS 66 --' Vendo 

"à 
vis

ta em perfeito e:ísde, todo equi-
pado. Rua General Ditmislo 49 —
Botafogo. Tel.: 46-5397.

AERO WILLYS 61 - Todo equi
pado, painel de couro. Vendo
bom p. è vista. P. novos. Nunca
bateu. R. Teodoro do Silva, 678.
AUSTIN A-70, 52 - Vendo, pie-
lhor oferta - 38-1529.

AERO WILLYS 03 - Óti-
mo estado. — Entrada
1 800 mil. Rua Mariz e
Barros, 821.

AERO 65, estado de nô-
vo. Azul, capas, rádio
Troco e facilito — R. São
Ei Xsvier> 102.
AERO 65 - 6 600 - V.ndo; ho.
jo. Equipado — Ru. Cup.rtino
Durão, 104 — l.blon,
AERO WlitYS 60 e Gordlnl-63 -
Nas melhores condições, por ..
NCr$ 50,00 mensais. Gru-:o serio
desejando formar consórcio acei
ta inscrições. — Tel. 58-9346 .
22-1288.
AERO 65 - Duas côr.s, 5 rp «r<
chás, radio, equipado, 20 mll lim,
no e.guro, .stado .xcgpclonalissi-
mo. V.ndo hoje i vista NCrS ..
7 300 atá meio-dia. Ver Rua Car-
doso Júni/I, 22 ap. 502.
AERO WILLYS «4 - V.nd.-s.
» vista — Ver tom o guardador
no segunda-feira na Av.nida
Presidente Vargas, esquina d.
Uruguaiana t tratar na R. Bu*.
nos Aires n. 110, com D. Edlth

AUIOMÓVEL x Escrilório ComleltAERO 64 - Cinza chumbo, forra-
— Troco, esc. com tel. no* Centro, çãó de couro vermelho, rjdio, ar
?erve p] corn. ou res,, por earroicondiclonado, pneus b-inda brfan-
de preferência Gordini ou Volks.'cs. estí uma bele-.'. 4g-258C.
Base NCr$ 3 000, diferençada com-jXÉRÕ~64-- Particular equipado.
binar. Tratar a portir de 2a.-teira!r4c|;0i _ altb-folohles, capa, pneus- Tel1_42-64S8 com A/iorcno1 .novos reforço, n." milhar c/ 3egu-- ¦ |<m; 

37 OCO. Preço 4 650 
"

AERO WÍLLYS 64 - Equipado, es

[tado de nôvo. Vende-se ou iro-
ca-se por carro de oenor valor.
Negócio só à vista. Estrada ds
Vicente de Carvalho, n.° 1216 —
Pracurar Arlindo ou Marinho,

AERO WILLYS 65 - Equipado, 5
marchas, estado de nôvo. Vende-
se ou troca-se por carro de me-
nor valor. Negócio só à vista.
Estrada de Vicente Carvalho, n.'1
1216 — Procurar Arlindo ou Murl-
nho.

CII2VROLET 53 - Canadense,[CHEVROLET 55 Bel-Air, 4 porlas
pa:i., 2 cores, pint. nova, maq.lc! coluna hidr., vidros rav-ban _
retificado, cremado, Cação, baia- uma jóia ficil e troca. .. H,-,d-
r!a e réfiu)., novos etc, vendo',}doei; Lòbó, 335-D.
baié 3 800. R. Sen. vergueiro rXnTiTKr~cr c-7"j ^ÍT*
no ita -,-, 1109 TV . l<T«li |(-AD'1-1AC 56 - òeujn de ville,n.° .-154, op. 1102. Tel.; 45^7392.. exe,|,n|, eMá0i documentos' dé
CHEVROLET Impala 1960 - lodo I embaixada. Vendo NCri 4 00Ô

^ovo. Documentação 100%. . Fi- ou nielhor oferla - Rua Uruguai,
vistü. Traiar Av. Copacabrina 664 nancio ou troco. Av. Suburbana '233 — Troco e facilito
loja 31. In.° 9 942 - Cascoduro, rucworMCT. . 

''T-
"'¦-'"¦"ICneVROLcl 5d — Vendo n:_

DAUPHINE 62 - Còr gelo, óti-'DKW Belcar 65 - Novo. 5, 300|DE SOTO - 6 cilindros 52 -|DE SOTO - Camioneta - 1953.
Perfeito estado. Vende-se 2 500.
Rua Carolina Santos, 52. Telefo-
nc 29-1147.

AERO WILLYS 64 - Períeito. b
branca, rádio transistor, 1 altO'
falantes, tapetesjcap.ia. À vi?ta ou
troca-se Volks 63|ó4. Rua Gome:
Carneiro, 161 — Copacabana,

AERO 196ó —, Equipado com rá-
dio, calhas, reforço perachoque,
etc, vendo íieeitando como par-

de pagamento Volks. Ver Rua
Jõfgá Rudçte, 29, Sr. Dario. Tel.:

ÃERO WILLYS bb em estado de 28-0282
0 km, vendo ou troco. Run São
Luii Gonzaga, 2 279 - Telefono:
43-8700.
AERÕ WILLYS 63, equipado, es-
tado de nova. Vende-se ou tro-
ca-se per carro de menor valor

Negócio só à vista. Estrada
de Vicente Carvalho, n." 1216
procurar Arlindo ou Marinho.

AERO 63, equipado, rádio, tranca,
protetor de pára-choques, bom
estado de conservação, Hélio Rua
Nascimento Silve, 110/205.
MORRIS OXFORD, ano 52. - Rua
Girasol, 26 — Bento Ribeiro.
AERO ól e3t. de novo, equip.
mec. 100%, tudo bom. V. urg.
ou troco p| carro de menor va-
lor. José Higino 84—102, depois
das 10 horas.
AERO WILLYS 1965 - Estado
novo. Cinco marchas. Tratar pe-
Io telefone 25-5483.
ATIRO WILLYS 61, 100 , todo
revisado., lar. e pint. boa, tro-
co taxi, nac. R. Gal. Pedra, 134

43-151^ Centro.
AUTOMÓVEIS a 

'preço 
de. oca-

ião. Facilita-se, troco p! tevê,
leladélra; Buick conversível 49;

AERO ól — Em estado de novo,
equipado, vendo à vista ou tro*
co .por carro nacional menor.
Av. N. Senhora Ccpacabana 374
ap. 601, tel. 57-0309-
AUSTIN A-40, ano 1951. Vendo
1 000 NCr$. Motor relificado,
pneus novos. Ver e tratar Rua
Campinas, 101 ap. 201. — Gra-
Jau.
AUTO: — Inglês, supereconômico,
13 K. I L„ 4 p, 4 c, estof amen-
to novíssimo, tapetes, totó tam.
bém novos, nunca bateu, meu há
4 anos só teve 2 donos, máquina
Sland, não gasta óleo, não há
problema de peças, está apenas
precisando pequeno retoque na
pintura, dou de reserva 4 ma-
canetas de p., 4 portas, frisos
clt. 

'- 
Preço: Cr$ 600 000. -

Javelin — 1953. Tratsr diàriamen-
te pela manhã: Av. João Luís Al-
v«s, 192 -- Urca, n tarde: Largo
do Machado 29 — Cine Condor,
Sr. LEOBINO.
AERO WILLYS 65 - Vende-se
Cr$ 2 500 000, entrado saldo 15
misses, Ag. Viana. Pua Mariz e
Barros 724. Tels.: 28-7791 • ..
48-140.1

Hudson 51; Buick 48; Plymouth' "TcnTS-''"u/n 
i vê ii'"*"-iva-"'laüil—r7t

w. Fo„l íl pn„i-.r.r íí Si.ff ..19 «ILLYS 61, 3." serie, Cr$59; Ford 3). Ponliac 55, Staff
Vagon, Ver Av. Suburbana, n.
4693. Tel. _49137lq._B3rnardo.
ÃERO 1965*- Vendo otimo; és;
tado, Praça Natlvidade Salda-
nha, 10, ap. 202, Tol.: 48-1396;i^'„„

Benfica. I AERO 66

c/ coluna, ótimo
por motivo viagem p/

CHEVROLET 1940 - Coupé, lodo £ ci|. 4 „
reformado, financio ou troce. Av. L-injò' 

'

Suburbana 9 942:;-'.'CMgjug; exterior, lelefone 23-0679
CHEVROLET 51 - Cj 4 portas; horas.
Vend. todo 100%, um ró deno.' hTi.'\Fi'._\T~~~Tr ~~~:~ ~—
2 950 000. Aceito olerta - Rúa £AAÍ!0NETE 

15 passogelrosí -

Guapo/é, 305 - B. Pin». 9P .'¦ _"' i?erf,!',1° estado. Ponlo
CHEVROIET - Vendo rádio ori-j™"1 do Jardim Antonca-Modu-

ninai 54, completo, por rrf relw. rr Cose -do -Pcdrelrp:

120 000 000. Rua Aníbal Renove- CHEVROLET £2 - Vendo pela me-"o 
40, esquina de Salvador de Sá (lhor oferta uma ' catnioneto. Ti

- Estácio.
CHEVROLET 50 - Mecânico, o
mais nôvo do Rio, pintura im-
pecável, rádio de fábrica, for*
ração perffiita todo bom mesmo
— Só venha ver so você sabe
apreciar o que é bom. Entrada
um milhão e oitocentos, saldo
em 10 meses ou a melhor -ire-

posta à vista — Rua do Rosa-
. 7 - Tel. 31-2886.

CHEVROLET 50 - Vendo hc;e
até às 14 horas, mecânico, o
mais nôvo do Rio — Tel. 31-3331

31-2676.
CITROEN 60, tipo 1019, 6timo
estado. .Aceito troca e facilito. R.
das Laranjeiras, 466.

CHEVROLET 1958 - 4 pts., hi-
dramático s/ coluna c/ pintura
nova e pneus, mecânica a qual-
quer prova — Vendo, troco e fa-
cilito - Rua Ana Néri, 770.

CARRO X BRILHANTE - 3 qui-
lates, penhorado na Cx. EconcV
mica por 3 milhões. Vendo t
caut. ou faço troca por auto-
movei. Av. R. Branco, 185, S
1922. Tcl. 42-9701. Sr. Coelho.
CHEVROLET 58, Beiair - Ven-
de-se, mecânico, 6 cilindros, ma-
quina retificada há 3 meses, 4
portas, c/ coluna, côr varde-pis-
cína e marfim — Ver e tratar 2a.-
feira rw Rua Alasca, 107. J.ir-
dim Guanabara — Ilha do Go-
vernador.

I 600, ci rádio, Iranra, capas ele. CITROEN 48, 4 cil., 5 p. n„ mec.
Perfeito de tudo. Saldo oté 15' 100%, vendo, podendo fac. par-

AERO WILLYS 2600 de 66, ven
do equipado, em ettado de no^
vo 48-8510.

mejef.^Barata Ribeiro, 147.
AERÒ WÍLLYS 63 «ul equipado,
pneus novos. Venda — 4Ó-0Ó99.

Superequipado, dire
-VT-—-— ção modificada ferreiro Bonsuces-

AUSTIN A 40, ono 51, 6timo
estado vendo, troco facilito,
qente, Major Fonseca 84, São
Cristóvão, Tel, 34-74-14 PF.
AUSTIN A 70, 52, 4 p., 4~
Motor 100%, plnt. Ford., ótimo
Cr$ 1 150 000. R. Sinimbu, 417,
c/ 4. Enl. S. I. Gon2aga, 921.
São Cristóvão.
AERÇ WILLYS 64, c5r azul-
crepúsculo c/ tranca direção, ca-
pa napa, veneziana, tapete ber-
racha. Preço Cr$ 5100. Barata Ri-
beiro, 280, gp. 602. Sr. Ametov.
AERO WILLYS 1966 - Aprovei-
te para adquirir magnífico carro,
praticamente nôvo, todo equipa-
dò, azul-olvorada. lucrando Cr$
2 750 000. Dr. Décio - Telefone,
CETEL: y6-0249.
AERO V/ILLYS 61, equipado com
rídio, ólimo estodo, 3 000. Tele-
Fone 28-6703. Rua' Joaquim Pa-
lha res, 149, casa 17. ,
AERO WILLYS 64 .- Ultima si-
rie, um carburador, perfeito es-
tado, só à vista. Barala Ribeiro,
433, 3.0 - Não traia por te-
lefone.  
ÃeTÕ"wÍLLYS~961 -"Veíülo em
otimo estado, com radio, trafica
de dlreçSo, pneu: b. branca. —
NCr$ 150 00 mensais, Vor c tratar

partir de 2a.-felra — Av. Ro*
rlaoea Atveí, 173 — Ceelano.

AUTOMÓVEL, compro. Pago_ c/
armirios oT.b'jtIdo3. Tratar fábri-

de móveis. Av. Suburbana,
1 185 - Tel. 49-0433.
AERO 65 — 4 nwch., ótimo est.

5C0 km ro.\. Vende-se fac. ent,
r$ 4 500,00 e 9 x 400,00 -

Av. Paulo de Frontin, 739, ap.
303.
AERO 63, estado de nôvo, ven-
do ou troco, todo equipado. Av,
28 de Setembro n. 5.
AERO WILLYS 1962 - Vende-se,
mecânica perfeita. Rua Joaquim
Méier, 76. Tel.: 49-1364. NCr$
800. ,

AUTOMÓVEL BUICK 50 - Con-
versível, vendo ou troco por TV
ou geladeira. Tratar com o Sr.
João. Tel.: 49-3710.
AUSTIN A-8, em bom estado —
Vende-se pe!a melher oferta. —
Motivo é ter outro. Preço 500 000
na Rua José Domlngues, 186
(Encantado).
AERO 65 — Excelente estado, 1
carburador, bordaux int. preto.
6 100 à vista. Troco menor va-
lor. Tel. 37-2458. Copacabana
n. 120.
AUSTIN 52 - Excepcional, à vis
ta ou financiado — Tel. 45-5253.
AUSTIN A-40, 52 - Muilo bom.
Tratar e ver c| guardador Ivnn,
estacionnmento do !AW Mal, Cá-
mara, esq. Beira Mar.
AERO WILLYS 1962 - Vendo ex-
celente estado. Equipado, côr snl-
mon. Preço base: NCrí 3 900.00

Tralar pelo t.l. 48-4218 - Do-
minqo.  
AERO .WILLYS 63, úlíima série,
côr aiul noite, vende-se. Preço
4 OOO 000. Tratar na Proço da
Liberdada — N. Iguaçu, com Ml-
neiro.
AERO WILLYS - Outubro 1965-
Vendo 100% conservado, verde-
veludo equipado, com rádio,
tranca, aceito auto nacional par-
te pag. Rua Conde de Bcnfim

42.
AERO 64 — Equipado, pouco ro-
dado ótimo estado — Troco e
financio até 15 meses. Rua Con-
de Bonfim 569.

, h I.J ikT» 
"•."i™/ AU5TIN A-40 vendo em perf. est.

í.e 15 is í» hor.. h ex«P- »P"encio, NCr$ 1 200.00«». Ii »s 18 horos. _ Acci)0 ofcrta_ Fe|ips Címír5o
138. Tel. 48-0962AERO WILLYS 65 - Vendo oouco

rodado. Facilito. Tel. 43-3968, 2-a-
feira. Ver Rua Visconde de Pi.
"já; 174, na garagem.
AERO WILLYS 65, carro de mé-
dico,^ nóvo, preço 4 760. Troco
Gordini, Volks, motivo garagem.
R. Dionislo, 154, Penha - Ur-
gente.
ALUGO placa táxi turismo —
56-0449.
AERO WILLYS - Compro. Paqo-
mento à vista. 1963. Tel. 22-4229
o<-t^32-5397 (compro de particular).
AERO WILLYS 66Tsãídí em nov.
5 mit km, esquinüdísslmo, cinrta
madrunada, único dono. Telefone
23^8980. a oartir de ser,..feir.
4ERO V/ILLYS 63. um só dono"
cúpas, tranca, rídio, vale

to; Barata Ribeiro, 197.

AERO WILLYS 1962, forrado o
touro, nunca bateu, rídio, pneus
b. b., conservação esmerada, me-
canica ótima, estudo financiamen-
to — R. 5antos Rodrigues, 37 —
Tcl.: 22-6659.
AERO WILLYS 1965 (5) morchas,
ótimo estodo. CrS 6 700 ò visto,
aceito troca menor valor — R. C.
de Bonfim, 577-A. Tei. 58-3622.
AERO WILLYS 1964. for. a cou-
ro, côr cinza-grafite, estado de
nôvo i visto, CrS 5 280. Troco.
R. C. de Bonfim, 577-A - Tel.
58-3822.

AERO WILLYS 1967 -
NCr$ 132,00 - Melhor

.,- v„ , ,,„ 5Í°' 15la a »•• plano. — R. Passeio, 90,10 var. 2 500 mil, *pldo a pra-í" tn

so. Particular, vendo à vista Cr$
7 700 000. Rua Carolina Macho-
do n.o 802. ¦

AERO 67 — Passa-se consórcio
Cássio Muniz, 7 prestações pa
gas em dia, CrS 1 370. Troca-se
por automóvel. Tel.t 32-8103 ra-
mal 1 — 2a.-feira.
BUICK ROADMASTER 56 - Ven-
de-se em excelente estado. Preço
NCrí 5 000,00. Pode ser visto
segunda-feira a partir de 9,30 no
estacionamento da Rua São Ben-
to, esquina de Avenida Rio
Branco.
BUICK 48 - Part. 4 portas, rá
dio, CrS 390 000 ao primeiro qua
chegar. Rua São Francisco Xa-
"í— 

..342-E, Maracanã.
BUICK 56- 4: por.t«s,. vènde-jè
pjla melher eferta ou troco-re
per carro pequeno. Ver na Rua
Prefeito Oifmpio de Melo 1 531
Telefone 48-4568.
BUICK 38 - Seociel - 2 porSs.
Ocasião — Cri 450 000, na Rua
Bolívia, óó — Ena. Nóvo — Tele-
fona 49-2488.
&U)C< 51 — Otimo estado de me-
esni:». Oportunidade. 850 mll
cruz;. A vista. Aceito melhor
oferta. Rus Maior Ávila, 100,
fundos. Praça- Sa&n~ Penn. Tijuca.
BORGWARD 1955, todo novo, ra-
dio original, 700 míl de entrada.
Av. Suburbano, 9 942 — Casca-
dura.

BOA COMPRA; boo troco e bom
nsfjório o amiga fará adaulrin-
do um Vemag nôvo na TEXAS
com tôdaa as garantias. Visite-
noa na Av. Atlântica, esq. de Rua
Djalma Ulrich no Posto 5 e na
Run Conde Bonfim, 40 onde en-
centrará milhares de planos adap-
táveís às. condlçõei que V. S.
pode e deseja comprar. Aceita-
mos seu veículo usado cemo par-
,e dft pagamento. TEXAS.
BARATA conversível lipo MG
vendo por 800 mil i visla. Ho.
je. Rua Antunes Maciel, n.° 217.
CIÍROEN - Vende-so urqente -
Ver Barão Mesquita, 655 e um
Gordini — Motivo viagem.
CARRO — Troca-se por geladeira,
televisão cu terreno. Buick. Ver
a Rua Grazicu n. 62.
CHEVROLET 1946 Fleetline - 2
portos, mecSnica 100%. Entr.
800. Saldo combinar. Troco. Rua
Uruguai, 226-B. 58-6765.
CADILLAC 1961 - Fleetwood, su-
perequlpado, estado de nova.
Entr. 7 000. Saldo combinar. Tro.
co. Rua Uruguai, 22Ó-B. Telefone
58-6765.
CAD1LÁC 47 mecânico. Vendo
pela melhor oferts. R. Cooafba,
141, Vila Kosmo. Vicente de Car
valho.
CITROEN 51 - Vende-te em bom
estado à vista. NCrí 1 000. Rua
Aquidabã_n.jM 330. _ ______
CHEVROLET 55 Utility, 6 cil.
mec. tel.i 49-6895. Varela.
CÔNSUL 54 - Mec. 100% pint e
forração nova, 1 650 à vista. Rua
São Dinh, 24 - Estácio.
CHEVROLET 1955 Beiair. quatro
portas. Vendo. Praia Flamengo n.°
140. "
CHEVRI - 1963 Equipado.
Embaixada americana. Ver- Av
Maracanã, 1 318 (perlo Rua Uru.
guai). Base 12 000.
CHEVROIET - 1963 - Mecânico
6 cilindros, ótimo estado. Embai-
xada americana. Equipado. Tel.:
38-3407 e 31-2590 - Base 12 000.
CHEVROLET Brasil 64 - Tipo jar.
dineira, 9 lugares. Vencia cu
troco carro nacional de preferên*
cia Volks. Base NCrS 6 000,00.
Tolefone 37 9344.
CITROEN — Peças genuínas, fer-
¦ramental completo, vendo Rua
Lobo Júnior, 1798 — Penha Cir-
cular.
CÔNSUL 52 - Unlco dono. Me-
lhor oferta. 30-9880 ramol 8, de
8 às 16 h. - Sr. Neto.
CALHAMBEQUE - Chevrolet, 27,
enxuto, sé hoie. NCr$ -1 000,00.
Tel. 26-1185. Rue da Possa-
gem, 141.
CHEVROLET ono 51 em 6timo es-
todo. Avenida Suburbano, 8 883
— Piedade Magalhães.
CHEVROLET Impala 1963, vendo
urgente drt 4 portns. Ver e ira-
tar 

'segunda-feira. 
Rua Dr. Satã-

mini, 136-H.

AERO WILLYS 66, azul, c/ radi^
19 000 km. Oíerta acima de CrS
i-l<ÍL_Tí! •! 45-2732,
AERO WILLYS - Vende-se em
perfeito estado. Ver secunda-fel.
ra,_ r.a Rua Ria.-huclc, 325-B, de-
pois das 9 h. NSo se ofende peloíejerone."ÁERÒ 

WÍLLYS 62 - Branco li'.
talmente novo — Radio Blaupunk— Susp. semi-hidraulica. Vendi
IT!Lh«or .?'"'? » vis,s- B«»e CrS
3 600. Ver hoie Rua Aurora, 5
7r Í,e",h»-Circular - Segundo, tel.
45-3696 - Dr. Waldemar.
AUSTIN A-40 - Ano 51, bem
censervodo, vendo, 1 200 mll s6
a vista ou faço trocas por mer-
coderias. T. V. etc. Ruo do Re-
sende, 113, casa 8. 
AERO WILLYS 63 - Euperequlpa-
do, 2 200 entr., saldo longo pra-
io. Copacabana 209, lanchonete

Helcio.
AUSTIN A-40, 51, 2.a série, 100
por cento, vendo. Rus Esmerai-
dino Bandeira 42-A, ap. 301. —
Riachuelo,

AUTO X SEPETIBA - 2 lotes
20 m ds frento, com casa, vista
para o mar. Vendo ou t-oco por
cirro nacional 63 em disnt*

(B8,30Jis 20_hs._
AERO WRLYS"63 - Vende-se com
38 000 km de único dono, sò.
ni?nie à viste. R. Pcinpeu Lou-
reiro, 102 — Copacabana.

CHEVROLET 55, 6 cilindros, bom
estado na Rua SSo Clemente n
7-A — Botafogo, 
CHEVROLET'COUPE'—:-42146" eX;| CHEVROIET CHEVELLE

le. Lin? Vasconcelos, 469.
CARROS imiericano, europeu, ire-
co p[ _ desocupar Juqar. Goi^, 9ó.
C H E VRÕ L ET I MP AL Al 960, 4' p: r-
tas, 8 cilindros, hidramático, au-
perequlpado, estado de nôvo. —
Aceilo troca carro menor valor.
Rua Antunes Maciel, 47.
CHRYSLER 56 • - . VendeTou 

'troco

por Jeep que esteja bom. Ver
Rua Miguel Couto( 124 ap. -5.
Centro — Hoje e segunda-feira.
CHEVROLET caminhão 41, carro-
caria fechada, vende-se. Tratar
na Rua do Catete, n.° 85. Por-
firio.
CHEVROLET 58, 8 cil., hidrama-
tico, eítado de novo. Vendo, tro-

e financio, pequena entrada.
Gen. Glicerio, 163/102 - Maia.

CITROEN 51 - Vendo. Eslado de
nóvo. R, Tonente Abel Cunha,
15.—Tél.- 30-0689.
CAMIONETA Chevrolet 59, mais
conservada do Rio. Vendo pela
melhor oferta, todos cs dias ho-
rário comercial. Clarimundo de
Melo. 370.

tar na Rua Alvaro de Macedo,
144, inclusive domingo.
CADILLAC 51 c| 4 portas, vendo
pela melhor oferta. Tríitar na Rua
Alvíiro de Macedo, 144, inclusive
domingo.
CHEVROLET 3 100, ano 59. O
mais conservado d_ Guanabara.
Vendo melhor oferta. Podj ser
visto Iodes os dias, na Rua Cia-
rimundo de Melo, em frente ao
n.o 370

CHRYSLER 56-4 pts., em ex
celente estado, Cr$ 1 100 mil de
entr. restante ern 15 meses.. —
Aceito troca — Rua Ana Néri, 770.
CHEVROLET 62 - Chevrolet -
3 100, jnrdin. 3 bancos, 3 portas
estado de nova. Praia do Bota-
logo, 360, loio B. Tel. 46-1160.
CADILLAC 54 - Impecável
3 100. A;eito oferla - Estrada
Marechal Molet n. 241.
CADILLAC 50 - Coupé De Villa,
e):c-.'!s!ite a qualquer prova. Cr$
1 400 mll ò visla cu fac. c! 600
mil - Rua 24 de Maio, 19, fundos
- Est. S. Frco. Xavier. Tel. ...
23-7512.

CHEVROLET 57 - Vendo otimo
carro n t,:da prova. Ver segun-
da-feira r.a Rua Siivino AAoníene
?__?_J_ • Jl
CITROEN"

rno catado, mecânica 100%
NCrS 1 000,00, de enlrada e
NCrS 140 ,C0 psr mSí — Não
deixe de vor c-ííü carro — Av.
Calógeras, 23 — Cássia Muniz
Veículos S/A.
DKVV VEMAG na Tl|uca, na -Te-
xas, com o seu tradicional pia-
no de trocas e Com esquemas de
íincnciamenlo Inéditos na Guana-
bara, onde os clientes escolhem
a modalidade de pagamento que
melhor lhes convier. Venha cc-
nhecer os recente» modelos 67
com novr.s lindas còres. — Rua
Conde Bonfim, 40 e Rua São
Francisco Xavier, 342.
DKW VEMAG 67 sem din.mo,
cón» altemador « 12 volts, novas
linhas aerodinâmicas. Ver ni Av.
Atlântica esquina de R. Djalma
Ulrich e Rua Condo Bonfim, 40
— Texas, b
DKW VÉMA'G~nFz7na~SuírT7-
xas, com o seu tradicional pia-
no de trocas e com esquemas de
financiamento inéditos na Guana-
bara, onde os clientes escolhem
a modalidade de pagamento que
melhur lhes convier. Venha co-
nhecer os recentes modelos 67
esm novas lindas cores. — Av.
Atlântica, esquina de R. Djalma
Ulrich no f^ôsto 5,
DAUPHINE - Compro sem abor-
rccc-lo. Vejo no horário de sua
preferência o pago hoje em dl-
nheiro. T.l. 3IW89I.
DKW — Compro sem aborrecê-lo.
Vejo no horário de sua proferên*
cia e pago hojo em dinheiro. —
Tel.: 38-3891.
DKW 62 - Praça, ótimo eslado.
Rua Soulo, 70 - Cascadura.

Ifroydrave. Com rádio - 1400 000
7g Aceilo oferta ou 600 000 e o''restante a combinar — Avenida

26-2031.
DKVV 1958. — Adaptado p|
Molor mil, nóvo. Caixa de mar-i . „ _ ¦ . -¦ ¦....;¦ .,-¦-.¦
chq curta alemã. Su:peni5o -•. - °° Sl"1la Cru*' 272 "' K--^"BO
lacular de carro de corrida. Ri- DAUPHINE 63. Excelente. Ven
dio, forração teto, assentos • Ia-H° na RUiI Padre Hliõs Goralcb,
tarais nova. — 26-4510. |2I. Praga Saens Pena.

DKW Vemaguete Í9|64 — Motor "KW Belcar e Vemaguet 63, 64,
e pintura novos c| radio e tran-165 e 66- Aceitamos troca. Fi
ca. Vanderlei 38-2111 - NCr$j nanciemos. Tal. 58-0003. _
2 450,00. .-.' IDAUPHINE 60 batido com íno

perfeito,DAUPHINE 62 - Em ólimo esta.
tio Cr% 1 200 entr., rest. em 12
meses — .u_ Ana Néri. 770.
DKW BELCAR 6£' -^~ÍÕÕ%~dê
máquina e lataria. Perfeito esta-
do de conservação. Pequena en-
trada e o :aldo a longo prazo.
AUIO-PRAZO - Conde de B=n-
íim, 645-B - 38-1135 e 38-2?9).

ter, caixa perfeito, vende-se
oíerta. Rua Maranhão 530
Bom do Mato.
DKV/ 64, ótimo estado, à vista
p] melhor oferta. Ver todo dia
à Rua do Catete, 184. Troco
Volks, zero 1 300.

DÍCW BELCAR 66, nóvo, 8 000^.
km, rádio, capas, pneus b.b. .etc. [v- .
à visla, troco e fac. cl 4 000 ent. Henrique.

DKW VEMAG 64, sedan, ún. do-
no desde zero km, rádio, pneus
noveS; km original. Vendo à

Rua Felipe Camarão, 143.

s. 18 m. R. 24 de Maio, 316 -!DAUPHINE 61 -' Estado geral
48-2701- |100% - Vende-se cu troca-se

por carro de menor valor. Nego-DAUPHINE 61 ótimo est., a qual-
quer prova, à vista, troco e fac.
c| 900 enlr., s. 18 m. R. 24 de
Moio, 316 - 48-2701.
DAUPHINE 63, belíssimo est.
qualquer preva, á vista troco e
fac. c| 1100 enlr. s. 18 m. R.
24 de Maio, 316 - 48-2701.
DE SOTO 52 - Mecânico, 6 cil.,
otimo estado, mec. 100%, Troco.
Av. Suburbana, 9021.
DODGE $4, modelo Kingsway
Custam, especial, me tor perfeito,
toda bem conservada, pneus no-
vos. rádio, rodas do rara beleza,
sempri» fo! de minha proprloda.
o'o. Vendo por NCrS 3 000,00 à
vista. Tratar com Dr. Jorgo. Tet.
423806* oi 43^3042.
dkw"" " 

" "DKW VEMAG 62, 63 
"ê~64 

-
1 390 000 - Belcar e Vemaguet,
quase novos, equip-j. e revisa-
dos. Saido a combinar. Tro:o. —
Rua São Francisco Xavier 342-E

MaracanS,

DKW VEMAG OK 67"- Nõo coni-
pre o seu carro DKV/ Vemag no-
vo, sem visitar o TEÍiAS conces-
sioiiiiria. Todas a; erres cm Boi- Rua Garcia Redondo, 122
car, Vemaguet e F^ssore. Pianos 0AUPHINE62 - Excelente e| 900¦ ÍInanclamentp Inéditos na Gua- mil - Rua 24 de Maio, 19 fundo:

de ocoroo com :ua cor.-;n3!. sj3 prco. Xavier. - Tel.t ..sempre B 28-7512.

cio só à vista — Estrada V;
cente Carvalho, 1216 — Procurar
Arlindo ou Marinho.
DKV/ Vemaguete 62, vendo à vis-
ti ou financ. Tratar na segunda,
Av. Augusto Severo 292-A. Tele-
fcne 52-0484.
DKW Vematjucte 1001, últ. sé-
rie 64, metor garantia, melher
oferta à vista — 13 700 km, es-
lado impec-ivel. Tel. 26-0147.
DAUPHINE 62 - Enxuto de tu-
do, facilito. Ver e tratar na Rua
dos Artistas n.° 114, com o Sr.
Gentil.
DODGE UTILITY 51 - Mecânica,
6 cilindros, ern estado impecável,
1900 OCO, só à vista. Rua Bento
Cardoso ,n.° 141'. Ponha Circular,
DAUPHINE 

"1961 
- EquIpadoT

niíquina, pintura e estofamento
100%. Preço Cr$ | 250 000.

nabara
I ven lenda

8, 59, 63. Impecável ei-
tado geral. Vendo, troco, íinon-
cio. Com pequena entrada e o
restante a combinar. Paim Pam-
plono, 700. Tel. 49-7852.
DAUPHINE 62 - Bem 

'conserva-;.^!.0'J?,:L

do, ci rádio Teieipark, mecâni-j DCDGÉ 51 - CorcneTã perfeito100°„. Aceita melher oferla. estado, só teve 3 donos. Pede
_j.trarer mecShico, Rus Lobo JO-

nior, 10?ó com o dono da pa-
c!3ría, diariamente.

DCDGE 52 - Part., sedan, 2
pert.;;, mec., 6 cif., rádio orlç.
pneus novos susp. nova, tudo em
ólimo estdo. 1980 000 » vista- Tel. M-ZÍ82'
DODGE 53, mec, cias peq., Iode
or. de fabr., radio, est. nova.
R. Dr. Manuel Colrim, 124/102.
DAUPHINE 63 - Olimo er.tado.
Capa de napa, todo original. Ur-
gente. Ruá Cachambi 165, Meier.
DAUPHINE 63 cambio Gordini

2 300 000. Caetano de Almei-
da, 13 ap. 201. Móior. Varão.
DÒDGÉ 58-8 cilindros meei"
nica, documentação diplomática.
Financio ou troco. Av. Suburba-
na, 9 942. Cascadura.
DKW 1959 - Vemaguet - L Isa
rara, financio c! 1 mühão de en-
trado. Troco. Av. Suburbana n.°
9 942 - Cascadura.
DAUPHINE 1962 - Tedo nôvo.
800 mil de entrada — Aceito tro-
ca. Av. Suburbana, 9 942. Cas-
cadura.
DKW VEMAGUET 59160 - Ótimo
estado, pneus e pintura nova, má-
quina 100%. Entr. 1 300, rest.
a combinar. Rua Antcnio Portela,
92, ap. 102 -Eng. Nôvo.
DODGE 1951 UTILITY - Molcr re-
tificado. Entr. 1 000. Saldo ccm.
binar. Troco. Rua Uruguai, 226-B.
58-6765.
DKW 63 VEMAGUETE - Pouco ro-
dado, muito equipada. Ver Rua
José Félix, 21.. — Est. Rccha.
DKW 65 BELCAR - Em estado d>
nova, equipada. Troco. Facilito.
Rü{t Sao Francisco Xavier, 860.
DKW 62 - Ultima serie - Perfei-
tc estado — Particular, vende —
Cr$ 3 300 h vista - Tel. 33-4613.

Olaria.

Nj
Jmaior avaliação. Rua Conde ds

— Vendo barato, boa Bonfim 40-A — Tijuca — e Rua
conservação. Posto Ipiranga. VÍs-|?ão Francisco Xavier 342-E_ —
conde de Niterói, 812.
CADILLAC 54, 4 porlas, em cli-
mo estado. Vendo 2 500 à' vista
ou 1 000 000 de entrada e 10
de 200. Av. Suburbano, 2422
Tel.: 30-7063.
CHEVROLET 5) - Vende-se, equi
pado, mecânica, 4 portas, único
deno, 3 000, períeito, Praia B;-
tafogo, 46, ap. 34.
CHEVROLET 1961 - Camícnete,
tipo Rural, vendo e facilito
Rua Dr. Satamini, 156.

CITROEN I.D. 19, 1960, só ven
do para crer, estado excepcional.
2 500 mil, saldo a prazo. Bara-
ta Ribeiro, 197.
CARRO Supercsportc Volvo 60,
ótimo, aceito troca e fácil. Rua
das Laranjeiras, 466. Tel. 45-3697.
CHEVROLET 1951, mecânico, 4
portas, único dono. NCr$ 2 000.
Tel.t__27-97061 J._Rita_ Ludolf, 27i
CHEVROLET 66/67, Malibu, SS,
conversível, vende-s» amarelo,
capota Dreta V-8, auperequlpado,
hidramático. Tel. 47-7017. Ver
portaria Hotri Vermont, à Rua
VIccinde de Pirajá, próximo
Montenenrc^
CHEVROLET'61; ¦ m.c, -. 4 portas,
%/ coluna, ridio, vitrola, carro
novo — Vendo, troco. R. Astréia,
128. T.l. 30-3261, seg.-feire ..
28-7288.
CHEVRÒLE~T"5B Bel.Alr. 4~párias,
6 cil. hid. Tel. 47-9164. Ver o
partir de segunda-feira, depois
das 11 horas. R. Senador Ver-
gueiro, 2-B
CHEVROLET 1952 - mecânico,
em extraordinário estado, * abso*
lutamente nôvo, máquina nova -
Vendo cu troco. Rua General Ur-
qujza._242, op._418. Leblon.
CALHAMBEQUE FÕRD 31; único
dono, perfeito est. censerv. Rua
dos Inválidos, 90-B -• Centro.
CHEVROLET 60 - Mec, 4 portas
c| coluna, 4.° via, estado nôvo.
Rua Carvalho de Sousa, 174. Ma-
dureira
CHEVROLET 51-4 portas -
Vende-se em perfeito estado -
Ver na Rua Macnpuri, 162 — Pe
nha.
CONSÓRCIO - GORDINl - Trans-
firo vaga consórcio Cássio Mu-
niz. Paquei NCr$ 836, passo por
NCrS 600 - Tratar Sr. Walter ho-

Av. Atlântica, 11861605.
CHEVROLET 61 - Impala, 6 cil.,
4 portas, hidramático, vendo me-
lhor oferta hoje. Av. Rui Barbosa,
636,' ap, 1102.,Tel. 45-8832.
CITROEN 50. Vende-se em" otimo
estado. Trator à Rua Cachambi
(Méier) n. 34. Tel. 49-3198.
CHEVROLET 50 - Vende-se, me-
cínico. Base NCrí 1 300,00 - Tel.
29-4027 - Sr. José.
CITROEN - Vonde-se em ótimo
estado, pintura nova com seis
pneus novos e tranca direção,
ver e tratar no posto Viaduto
de Lucas ou peto Tel. 48-5106

Gll.
CHEVROIET - "Station Wagon",
ano de 1961, vende-se, em bom
estado, c| 3 bancos e rádio. Vei
e tratar a R. Santa Amélia, 70
Tel. 28-0462, Sr. Jcaquim.
CARRO X TERRENO, na Av. ds
Jacarepaguá, 2 frentes, 364 m2,
vale 6 000. Troco p/ carro. Tel.
27-0975, João.
CHEVROLET 53-4 portas, me-
canlco, excelente estado de con-
servaçõo. Tel.: 29-0973, segunda-
feira. Rua Dom Manuel — E:ta-
cionamento Judicial — Waldir.

CITROEN 54 - Vende-se com to-
dos pneus novos, rádio de 3 fai-
xas, transistor, tudo perfeito —
Ver na Av. Suburbana, 9310.
Não atende telefone — Gaspar.
CHEVROLET' 54, táxi, Bel-Air, 6
cil., mecânico, pronto p">ra ro-
dar. Vendo, .troco e facilito. —
Cerqueira Daltro, 82. Posto em
Cascadura.

CRS 750 000, Mercury 49, CupS,
CrS 9E0XO Ponliac 51, Catalina.
Vendo, t.zcz e fac, Av. &rás d.
Pina, 1496, e;'.. Erondura  Viia
da Penfci. '

CONVERSÍVEL, 2 pertas, mecan
co, pinlu.-a nova; Packard 48,
todo perfeito, v<*jido 850,00, 400
c 9 de 50 - 3A6778.
CITROEN T6T9, DS-19 de 1958
a 1965. Em perfeito estado de
conservação. Ver e tratar om Au-
tomóveis Cilrcen Ltda. Rua Bai
bina, 37 - Tol. 26-4099.
COMPRO seu carro som aberro-
cê-lo. ^Vejo no horário do sua
preferência e nago hoje em di-
nheíro. Tel. 38-3891.
CHEVE fl - Novã~j965, 4 pa7-
tas, 6 cilindros, hidramático,
equipado. Ver na Rua Joaquim
Nabuco, 205 — Copacabana, Pôs-
to Ó, garagem do edifício, com
Heleno ou Antônio.
CÔNSUL 53 - Vende-se Rua São
Brás, 130, caso 3 — Todos os
Santos.
CHEVROLET - Embaixad.i. Ven
de-se, mecânico, ano 1963, óti
mo estado, com rádio transistor.
Documentos de Embaixada cm
ordem. Preço 12 800 COO. Ver
com o porteiro _ Rua Xavier da
S|[veira,_53 — 

^Copacabana.
COMPRE HOJE sei" cairo na""fir-
ma que ie tornou um símbolo
de bem servir. TEXAS. Todas
aj marcas e anes nacionais pre-
Çcs et formas de pagamento que
ninguém iguala. Rua São Fran-
cisco Xavier 342-E (Maracanã) e
Rua Conde de Bonfim, 40-A
Tijuca.

GH)EVROLET',63 :^- Rick-
up. Entrada 2 500 mil.
R. Mariz e Barros, 821.
CITROEN 

"48"- 
390 000 

"ótimo 
es-

tado. Saldo a cembinar. Treco.
Rua Conde de Bonfim 40-A -
Tijuca.
CHEVRÕLÊf-1949, excelTntnT-
tado, 4 portas, mecânico, pneus
novos. Preço 2 500 000 k vista.
Ver com o porteiro. Av. Atlên-
tica, 2 016.
CHEVROIET CORVAIR 1962, 4
portas equipada, estado de nô-

-, venáo cu troco per carro
de mencr v. Barala Ribeiro, 189.
CHEVROLET 55-4 p., mec, 6

. máq. relif., tudo 100%. -
4.000, rest. o comb. — R. Gra-
jaú, 260, carro pj pessoa de bom
j^ôsto.
CARRO - VÍiTdo.so ÕídsmobiÍD
F*85, «m ptrfoíto «stado, ano ..
1962. Ver na garagem da Av.
Atlântica n. 2 856. Tol. 43-4871

57-9723.
CHEVROLET 54 - MocSltico, es"
tado espetacular, equipado, tro

facilito. 484)987. Pauto.
CHAPA — Taxímetro, compro —
Tol.: 34.7783.
AUTOMÓVEL - Ccmpro, dou to-
mo parto de pagamento crava
dor eslér.o Philips prcfissicnal,
novo. Tel.: 384087.
AERO WILLYS - Tr.nsfiro 12 co-
tas do Consórcio Cossio Mtmll —
Mctivo do viagem — Trttar Da.
Margarida, Ruo Scusa Lima, 33S-
802 (Ccpacabana'.
CADILLAC 50-2 portas hid".
Vendo cu treco por carro mencr;
nacional, americano cu europeu
(Citrcen). - Vol. da Pátria, 1, op.
407.
CCMPRO — Automóveis america™
nos e nacionais à vista. Atá trem-
bados. Rua Dr. Satamini, 161-B.
Tel. 48-3493 -Reis,
CHEVROLET 

"46 
- Vendo, troco.

Rua Honório de Barres n° 18, ap.
604 - Flamengo - MARCOS.

DialMaracanã — Atlântica, esq,
ma Ulrich — 

jCopacabana.
DAUPHINE E GORDINI - 690 000
tedos os anes tíc 1960 a 1966,
equipados c revisados. Saldo a
ccmblnar. Treco. Rua São Fran-
cisco .Xavier, 342-E — Maracanã,
DAUPHINE 60 a 63 - 750 ÒÒÒ~
Várias cores, equips. ncVÍS5Ín*-s.
Saldo a combinar. Trrco. Rüa
Ccnde de Bcnfim 40-A — Ti
|uca'.

DAUPHINE 1962 e 1963, noves
va!e a pena ver, faço qualquer
prova, garantia mecânico, bom
preço facilito — Scusa Lima, 363.
DKW Eelcar 1001 64 ultima série,
novo mesmo. Vendo ou troco
prr Vclks. Tcl. 34-8233.
DKW VEMAGUET 1964 - Mede-
b 1001, pcuco rodada e equipa-
da. Facilito o pa7amcnfo c:m
1 SOO 030 de entrada. Rua Cen-
do Ecnfim, "5.

DKW VEMAG - NOVOS
OU USADOS - Antes de
comprar ou frocer é de
osu interesse visitar a
GÁVEA S.A. - Rua
São Clemente, 91. Tele-
fone 46-1414 - QUE
TROCA J FINANCIA. (B
DKW VEMAGÜeY 61/2, i$U gèra"l
impecável, l.a sincronizada. Ven-
do hoje urgente pela melhor
oferta. Ruo Padre Manso, 122
Madureira. Bar Saci.
DAUPHINE 1962 em ótimo esta-
do. Financia-se com 1 000 de
entrada. Rua Dr. Satamini, 15ó.
DAUPHINE 1961 - Em"belíssimo
estado. Financia-se com 800, c
saldo a combinar. Rua Dr. Satã-
mini, 156.
DKW VEMAG 1966, 10 mil km,
único dono, azul. Troco cu fac.
até 20 meses. Rua Conde de
Bonfim, 66-A - 34-9909.
DODGE 1959, 4 portas, hid-, dir.
hidr., 8 cil., freio « ar. Impe-
cável. Estado excelente. Fac. alé
15 meses. R. Conde de Bcnfim,
66-A - 34-9909.
DKW - Vcmasuct - 1963 -
Vende-se em ctimo estado. Ver
e tratar à Rua Visccnde de San-
ta Cruz 110 — Eng. Nôvo — Ar*
mando.
DKW - Belcar - 1962 - Um só
deno. Vende-se, ótimo estado.
Ver e tratar à Rua Visconde dc
Santa Cruz 110 — Eng. Nôvo —
Sr. Armando.
DKW BELCAR 62 - Vendo cm
ótimo estado. Equipado NCr$
3.300,00. Ver Rua Padre No-
breça, esq. Av. Suburbana, Ro-
berfo.
DE SOTO 1948 - 6 cilindros, c]
rádio, ótimo estado. Vendo ou
troco, Rua Luiz Barbesa, 70 —
Tcl. 385703 - Azevedo.
DAUPHINE - Equipado. Vendo
em estedo excepcional. —' Av.
Paris, 79 — Bonsucesso — Hei-
tor.

DKW - Taxi 1963 - Vendo, mo-
trr nôvo. Facilito paramento cm
20 meses, c| 3 030 de entrada.
Rua Condo Brnfim n. 2!>.

Aceilo ofería. Rua Aurélio Gra- °E SOTO 57 - Vendo em per-
í';ito estíido. Rua Eng. Ernànl Co-
'¦rim 701101. Tcl. 33-9069.
DKW SEDAN - 58," com radio,
metor na garantia, vendo ou tro-
co por outro da mesma marca
do ano dn 63 em diante. Rua
Jcaquim Mendes de Malhei ror,
212 - Mar. Hermes.iDKW Belcar 64 - Rádio, bancos

irerünáveis, motor 100%. Troco
:VW ou Gordini. Oferta. Rua
' Ccnde Bonfim, 87-602;
DKW 51 - 2 cilindros, camio-
nete, ótimo estado, vendo ou tro-
ca-se, na Rua Carlos Carvalho 51
— Sr. Cardcso.
DAUPHINE 62 - Conservado -
Vendo eu troco, Dcd^e Chevrclet,
Plym-uth 51, c-nservado. Tratar
na Rua Caries Vasconcelos, 66-303
- Tcl. 4B-4Í90.
DAUPHINE Í3 E 62 - Ambcs em
ótimo estado. Vendo cu troco
fac. Rua Hadd-rk Lobo, 33 -
Tels: 34-6001 e 58-4735.
DAUPHINE 60 - B-m er.tado -

Vendo bareto pl melh-r eferta, na
DKW - Sedan 63 - Vendo, troco Rua Haddock Lobo, 33 - Telefo-
e facilito. Ver Rua Moura Brite,'nes: 34-6001 cu £8-4735.
I7" c":l 5. DAUPHINE
DKW bELCAR 1966 azul, ótimo es- - 61 - 62 - 63 - Gordini 63-4.
iado treco, finencio. Telefones:j Todos revisados, em excelente cs

DKW BELCAR 60 - Boo de tudo
nõo tem podre, lindo cirro —
Vendo urçcnte. R. Tupinambás,
150 - Ramcs. Tel.: 30-7154.
EMPLACAMENTO na praçãr visito
a Neva Texas, cm Ccpacabana, na
Av. Atlântica, ecq. da Rua Dial-
ma Uirich, cu na Tijuca, na Rua
Ccnde de Bcnfim, 40, e adquira
o seu Be!«r nôvo, ccmplctamen-
te emplacado o cm taxfmetro,
prrnto pera trabalhar, pagando
ató cm 24 meses cu no plano
do financiamento que lha cenvier.
Aceita-se também treca. 
ÊÃÍpCÃCÃMÍNTÕ nã prõíõ, Vc^
mag 67. Visite a Neva Texas,
cm Ccpacabana, na Av. Atlânti»
ca, esq. da Rua Dialma Ulrich,

7CCTmM, tenho Í9£Õi£u !" Tiiuca' ™. Rua Conde do

26-CS59 o 26-7635.
DKW BELCAR 62 - Máq. nova,
rádio, capas. Vendo ou iroco 65/
0 - Newton - 38-1535.
DODGE 1959 - 4 porlas, sem
coluna, hidramático. Vendo ou
troco por Volkswagen. Preço ba-
se Cr$ ó 000 — Ver para crer,
n mais bonita do Rio — Rua
Cardcso de Morais, 32S — Bon.
sucesso — Tcl. 30-1057.
DKW BELCAR, 64, 65 e 66. Di-
versai cores. Carros revisados e
em perfeito estado. À vista cu
financiamento a combinar. Rua
Bambina, 37 - Tel. 26-4099.
OKW VEMAGUET 63, 64 e 65.
Diversas côrer. Carro» revisados
e em bom estado. À vista ou
financiamento a combinar. Rua
Bambina,_ 37._Tel._26-4099.
DKW VEMAG 64, 

"equipado 
T

Lindo estof. e pintura, vendo à
vista. Haddocok Lobo, 242 - Te-
efone 28-B201 _^-_José Carlos.

DODGE 53 mec. 6 cil. estado cx-
capcicnal, toda reformada. Vendo
uroenfe. Rua Gustavo Sampaio,
358, ap. 802 — Leme.
DKW 63 - Eeicar - único dono,
pneus, direção, embreagem, no-
ves, rádio original. Pouco redndo.
Apresentação impecável. Telefone
26-8214 - Seounda-feira.
DKW - Vcmaçiueto - 62 - 63
Meter ótimo. Rádio, capas, bate-
ria e nneus novos. Cr? 3 300 000.
Tel. 46-7386.

tado do conservarão, várias cores,
cquipades. Vendo, treco, saldo a
lonçio prazo. Rua Afonso Pei
n. 66-B.
DODGE 1952, mecânico, cm óti
mo estado, vendo com Cr$ ...
800 000 de enlrada. Tralar tel
49-9345.
DAUPHINE 62 - Vendo finan
ciado até 1 ano, perfeita estado
— Ver domingo e 2a.-feira. Rua
Jardim Botânico, 301, ap. 302.
DAUPHINE particular vende em
bom eslado, facilito parte 1 600— Rua Alexandre Calaza, 145
Grajaú com zelador.
DAUPHINE 63 - Ultimo serie,
bom de tudo, rntelrinho, cór co-
ral CrS 3 130 000 á vista - Rua
Leopoldo 619-201. Tel. 38-9345
DODGE 52" -'Coronet - Bõm
estado, só de particular, finan-
cio — Rua Uberaba, 76. Telefene
4B-4765.
DAUPHINE 1961 - Pintura nova.
ótimo de mecânica, fac. c[ CrS
900, reit. lonao prazn. Troco —
R. C. de Bcnfim, 577-A - Tel.
58-3822.
DODGE UTILLITY 53, 4 vista cu
a prazo, treco. Ccnde de Ben-
fim, 795.
DE SOTO ÍB - Maquina retifi-
cada, pintura neva — Grando
oportunidade — Vc. Rua Martins
Pena, 37, ap. 802. 2B40S5.
DÉ SOTO, ono 52 - Muito bem
conservado, 6 cil., 4 pertas, equl-
pado — Vendo com 1 200 mil de
ntrada c o resto a ccmblnar —

Olaria.
Aceito

m
DODGE 51 - 1300
eferta. Av. Rcdrigues Alves, e
frente ao n.° 20. Sr. Barbosa.

DKW 65, Belcar Rio, ult.
único deno. 10 mil km, c| rádio,!R. JcSo Silva, 33120?
5 pneus novos. pret. de pára-
choque etc. Carro tratadíssimo,
um dos melherés do ano. Av.
Pasteur,_168, ap._203. T. 46-5775.
DAUPHINE 63 - Mecânica'100%
- Alm. Guilhem, 55Ü02 - Le-
blon, 27-7571.
DAUPHINE 62;63 - Est. nôvo. rw^u lrU7
Troco e faciliio c| NCrS 1 200,001 u^« — 1^0/
entrada. Rua des Inválidos, 90-B.
Centre.

Bcnfim, 4Í0, e adquira o seu Bri-
car nôvo, completamente empia-
cado e cem taxímetro, prenío
para trabalhar, pagando até em
24 meses, ou no plano de finan-
ciamento que lhe convier. Acei-
tn-se também troca. Texas.
ESPETACULARES LINHAS AERO.
DINÂMICAS APRESENTA O VE.
MAG 67. V. S. pede ver e ad.
quirlr na Av. Atlântica aiquina
d» R. Djalma Ulrich, no Posto 5
sm Ccpacabana, ató às 10 hera*
da noite. Tel. 47-7203. TEXAS.
PRAZER - 49 - Vendo ou troco
por Prefet ou Anglia. Tratar 4
Rua Jacaré1,322 — Terra Neva.
FORD F-100 - 61 - Jardineira, 8
lugares, luxo, tudo cremado, rá-
dio, trans., motor, estofamento,
pneus, tudo novo. Vendo NCr$
2 500, saldo prestações. Estado,
Troca. Ver dem. Senador Ver»
BUeiro 2191804. dias úteis 34-6129.
FORD 1955 — 4 portas, mecânico
100%, estado geral bem. 2 400.
Estuda-se financiamento. Troco-
Rua Uruguai, 226-B. 58-6765.
FURGÕES — Vendem-se furgõe»
Fcrd. F|3 Modelo 1950, com per.
tas laterais e traseiras, em bem
estado de ccnscrvaçüo, prentes a
entrarem em serviço. Prcça base
Cr? 2 500 000 (dois milhões o
quinhentos mil cruzeires). Trat
tar ccm o Sr. Garcia, Rua Ibira,
53,_cu_ pelo telefene 34-8172.
FORD 46 - 4 pcrlas cm ólimo
estado. Vendo Rua Marquei n.
706, ap. 201, tel. 46-2883.

DKW VEMAGUET 02, ólimn esta-
do. 2 750. Av. Brasil, 17 778 -
Padaria. IAPC — Iraiá.

DKW VEMAG 59, 60, 61, 62, 63,
64 c _í,.~7 N5°, ccrnPrc °, seu|DKW 1965, equipado, Belcar 1C01
carro DKW usado em. qualquer Lubrimat, nôvo. Rua dos Araú-
ugar, só a Concessionárla-Texas

DKW Vemag tem o DKW Vemag
que lhe interessa, revisado por
pessoal treinado na ísbrica. Va
ries planos de financiamento a
partir de 980 000 enlrada. Na
troca sempre temos a maior ava-"ação. 

R. S. Francisco Xavier,
342-E — Maracanã e Rua Conde
de Bonfim, 40-A — TMucí
DAUPHINE - Em ótimo estado,
pode trazer^ meefinico, ano 60.
Pre;o 1 600. Rua Manoel Leitão,
35, ap. 101 — Tiiuca.
DKW 59 VEMAGUET - Toda pro
va gera!. Vendo, troco e facili
to. Cerqueira Daltro, 82. Posto
cm Cascadun.
DAUPHINE 64 - Bordeaux, radio
Blaupunkt, capas, 37 000 km
Eslado impecível, 2 100,03, sol-
do caixa 14 x 65 — Açoito tro-
ca. Tratar Sr. Manuel, Av. Osval-
do Cruz, 73 — Flamenro.

CARRO - Máq. Chevroiet 50,
conversível, rídio original. Base
803 000. Aceito oferta - Estrada
Jacirepaquá, 6 251 — Largo da
Anil — Sr. Amaro.
CÔNSUL — Vendo ou troco por
Gordini, na Praça — Rua Otingá,
5ó — Cordovil.

Ocasião —

cepcional estado, rádio, pneus e
mec. 100%. Ent. 600, rest. a
combinar. Rua Antúnlo Portela,
92 ap. 102 - Eng. Novo.

vendo *7 íctaln-
S. s.

CHEVRCLET - Compacto 63, hi-
dramático, 6 cilindros, 4 portas,
poi;:o redado - Rua Otaviano

33 — Copacabana.

.e tru.jf.o.
CITROEN 49 - Vendo em bom

Tratar R-.-a Jcsé Hlslno. 354, ap.' ?!l°?? .?.;?'' co"' r^!o 
J™"1*-

304. TiVca.  
'_ ií^•V!l!Ôi"*"'I,^•Pidlll,1'

CHEVROLET 54, vende-se de pr, 
~

CHEVROLET 53, mecânico, super-jp. em climo estreio,
luxo, vale o pena ser vislo. Rua 4 £0D,C3. Tralar capeis das 2 ho-

Rüa Vkcondi de Ouro
ndos, ap. 204 —

AERO V/l LLYS 1963 ., . , ,. „
3 750 ou aceito troca - Ver ns B"*°Jf Mesquita, oBo ap. 501 ras, ro-.Rua-
ooraoem - Rua Pereiro de Si- 

- 2-9S0-mll,  Preto, 61, fu

. . .CHEVROLET 42 - Mecânica 100%,- vista | nlntiim „ pneus novos -Rua

queira-, 79 — Tijuca,
AUSTIN A-40í — -M9J0;- '.Plntyro

nova. Ver somente 2.a-felra, ne
Av. Suburbana, 10 002, 3o ondar,
sala 305 — Crscadura,
AERO WILLYS 62 - Estado de
nôvo. Vende-se ou troca-se por
um Volks — Rua Alcaméa, 217 —
Olaria,
AERO 66 - Nôvo, 4 000 km
Pírola f. prelo, eauioado. 8 200
à vista — Tel. 23-8980 — portir
2e.-feire.
AERO WILLYS 65, 5 marchas,
couro,, radio, ignição transistor!-
zada americana e tranca — OS
6 750. R. Honório de Borro:, 23,
ap. 505 — Flamenoo. Tel. 52-5311.

CONVERSÍVEL BELAIR 56 - Es
tado de 0 km, gêlc, capeta preta.
Ver Aires Saldanha, 13ó, *p.
1004 - Tel.: 47-6981, Sr. Edss.-i.

Botaíoro.
CHEVROLET - Vende-:e uma ca-
mioneta rureno tipo 3 800 á vis-
ta ou financiado e um Mercury

CHEVROLET 58 Me:
c] coluna ótimo est. entr. de Cr$
3 000, rest. longo pra^o — R.
S. Francisco Xavier 30-A — Até
13 heras.

c 
~6 

íVano ^' ^a ^ua CuPert'no» ^3.

CITROEN 1951 - Vende-se um, 6
cil., máq. 100/Ó. Todo impecável.
Por CrS 750 000 à vista — Rua
Joaquim Rodrigues, 321, ap. 20Ó.
P. Lucas — Sr. Mário. ,
CHEVROLET - Vende-se 1951.
Particular, ótimo estado. Ver e
tratar na Azeredo Coutinho, 44,
ao lado da Casa da Moeda.

Guínflpo
CHEVROLET 53 - Bel-Air, 4 p.,
mecânico, máq. forração novos,
único deno. R. D. Cecília, 39 —
R. Comprido.
CITROEN,48 - Otimo est. velo,
experimente, compre. Rua Caro-
Hn» Santos, 219, Míier.
CHEVROLET 57 - Bel-Air 4 p.
2 cores, excep. est. urgente —
troco, fac; Rua Uruguai, 283 —
38-5912. Santos.
CHEVROLET 56

pintura
Dona^ Joaquina, 5 ep, 203
Inhaúma — Dcmingo e segunda-
feira, ni telefene.

DKW BELCAR 60161, c| rádio,
tranca, ótimo funcionamento
Vendo só à vista CrS 2 630 -
Estr. Intendente Magalhães, 360,
Cascadura — Campinho.

DAUPHINE - Vende-se urgente,
62, 2.a serie equipado perfeito
estado única dena. Ver Buarque
de Macedo 20 apto. 702. Fio
mengo.
DAUPHINE 1962 - NCrS ...
1 800,00, só à vista. R. Frei Pin-
to, 26 — Estação do Riachuelo.
DKW 62 - Sedan, última sórie,
estado Impecável. Rua Dona Ma
riana, 131 — Botafogo. 
DKW VEMAG 1967 - Zero km.
Belcar, Vemaguet, Flssore. Troca
so. Financia-se. Duvo S.A. Reven-
dedor autorizada. Av. Brigadeiro
limo . Silva, 1176. T.l. 3825
Duau* do Caxias.
DKW BELCAR 62 -. Em eslado
de 0 km, mec, lat. 100%. Tro
cj e facilito. R. Cardoso Morai:
n.o <13ó — Ramos.

CALHAMBEQUE - Ford 31 -
Vendo o mais lindo da GB. Fsts-
do de mecânica 100% — Tratar
na Av. Suburbana, 4 693 — Sr.
Airton.
CHEVROLET STATION WAGON
1950, 6 cilindros, mecânico, 4
pcrlas, rádio. MecSnica 100%.
CrS 4 500 000 — Rua Marques
de Pinedo, 84. Tels.: 45-9165 e
25-3443
CHEVROIET 50, de praça, em es-
tado de nóvo — Rua General Pe-
dra, 139 - Sr. Geraldo. __
CHEVROLET 50 - Mecânico, 6
cilindro!, 4 portai, eCUÍpddo, es-
tadi

DODGE 52 — Vendo pela melhor
oferta um Pick-up. Tratar na Rua
Alvaro de Macedo, 144, inclusive
domingo. — L. Lucas.
DKW VEMAG 5B - Sedan, verde
e pérola. Vende-se na Rua Fonte
da Saudade 41, ap. 202. lagoa
DKW -Vemaguet 1957. Ver _
tratar na Av. Maracanã n.° 629
apto. 402. com Celio. Financio
parte.
DAUPHINE 63 - Vende-se motor
zero km. Rua Lauro Muller, 26/
701 - Facilito-se.

DAUPHINE 62, últ. serie, ozul la
maica, ótimo estado, 1 850, acei-
to troca, financio. S. Francisco
Xavier, 884-F

AUSTIN A-70, 52, .todo original.:ÃÜSTÍFTXtÕ
NCrS 1 603 i vista cu financiado i„A", iT.Í,

AERO 1964 - Otimo c.-.ted:>. Ven-
do barato à vista. 47-9243 — R.
Aristides Espínola, 21,

-' 900 mais 20x80. Tel. 28-7839.

modelo 1951, equl-
cado e bem conservado. Ver vo-

 _ _, impecível, 2 000 000 só i niru/ • ¦ s/c'»ji»i-iict~Ió fnn57
_.,,,. . - 'v,„. 

Rua .Benlo Cardoso ,41. |«* 
~ Vffi5*GU_eT 

bVs 
"il

AERO 63
Pago ou recebo diferença. Tralarlqjjer prova. Troei e facilito. 

'íualíhor 
oferta!

Av. Min. Eogard Romero, 931, Cerqueira DaMro, 82 - P. naso- TriTrwrtv7cT
•P- "0f, lina Cascadura. lAUIOn.O/EL

: luntárlos da Pátria 136 casa 5riTROFN

CHEVROLET 1959, super Impala. '»';. -I .coluna, vidros ray-ban,|Penha Circular. ,_ ,
Carro mais luxuoso. Preco 6 850.!"d'J oriolnal. Troco, e facilite. ICOUPÉ Chevrolet 40, todo re-ÍAmaril
Aceito troca. Hoie e amanhS -!R- Ceggg Wrrais, 436, Ramos, 

|fom..j0. nunca v;.lc. |BUJ|, Ver Combina
Rua Pereira de Siqueira, 79, Tíju-ICHEVRCLET 39 — De praça, ven-'domingo até 12h e duranle a se- tar.
ca, até a: 12 heras. ide-se. Rua Cardoso Júnior, ]83;mana o dia todo. Av. Suburbai

Rua Tobias
- Tel. 25-2418. -

hora para ver e tra-

j 10 087. Posto Texaco.¦ ¦ ¦ . ¦ - , -— -.— -.iwnnwcM — 49-1 li — Vende-re.,íupernevo a qual.lpela manha. Só o vista pela me- Caixa de mudan;a nova. mdcriÇAMINHAO Chevrolet Brasil 6Í7|CHEVROLET 54
DKW VEMAGUET Rio 65 - Ven-

jos, 71/101, Sr._Jorge. _
DAUPHINE-1963 - 

"ótimo 
de tu

do, de particular. Rua Francisco
Bernardino n.° 33, ap. 201 —
Riachuelo. Até as 14 hs.
DKW VEMAG - Vemaguet 65,
ótimo eslado, Cr$ 5 500 000, faci-
lila-se. Tol.: 52-1192,

NCr$
196,00. Melhor plano.

|R. Passeio, 90, das 8,30
às 20 horas. (B

DKW - Vemaguet 63. Único do
no, pouco rodado, rádio, base
3 800. Ver na R. Domingos Fer-
reira, 34. Tratar segunda, tele-
iene 30-9850.
DKW TAXI - Vendo á visla
1965. Av. Lauro Sodré, 150 -
Pôslo Shell. - (Botafogo), das II
às 2 heras.
DAUPHINE 63 - Azul claro mec.
c lataria 100%. Tel. Cetel 06
99-04-41. Sr. Ricardo.
DKW caminhonete 65 — 5 000
km., estado de 0 km, equipada.
Entrada CrS 3 500 000, o restante
em 30 meses. Tel. 27-3279.
DKW 60 — Vemaguete, meter 62,
modificada pera 62, oquínads, ri-
dio, napa, pnous noves, treco,
faciiito. Rua 24 de Maio, 254 -
484)587.
DKV/ T/alomáo 63/64 - Preta,
capeta ecuro c/ feto selar, rodas
cremadas, estef. ecuro, metor Fis-
sare, rídio, único no Rio. Preço
5 500 — Av. Ccpacabana, 300 —
Te's.: 37-1346 ou 27-7531.
DODGE (CORONET) 52 - Um
só dono. Máquina 100%, vende
se melhor oferta. Artur 37-4134
DAUPHINE 

"dez. 
62, único dono.

CrS 2 200,C0 à vista. Duvivier 12/
402. Tel.: 37-1995.
DKW - Vemaguet 60 — Perleilo
estado conservação, mecânica
100%, ridio, pneus novos, ele.
Somente hqje. R. Sá Ferreira n.
44, ao. 903.
DKV/ Vemanuet 1963, motor 64,
última série, rádio, ótimo esta-
do. 2 milhões, sildo a prazo.
Barata Ribeiro, 197.

DAUPHINE 62, equipado, lindo
Vendo ou troco. Sto. Amaro, 145.
Tel. 42-2396.
DKW VEMAGUET 62 c| rádio em
ót. est. cons., particular. CrS
2 580 000. Rua Dionislo, 154 -
Penha — Dr. Gilberto.
DAUPHINE 1962, eslado espeta
Cular. Belíssima côr. O mais nô
vo do Rio. Entrada de 1 050 e
saldo em 16 meses. R. Riachi
Io", 33. Tel. 22-7036.
DAUPHINE 64, ólimo estado. Fi
nando. Hoje. Araújo Lima, 47,
segunda-feira — 58-5BÓ5.
DKW 62, ótimo estado. Araúio
Lima, 47, 2.3-feira. Ccndèssa Bei-
m?nte, 211 - -406.

DKW 64. c:micneta alemã, óti-
mo estado. Araú:i Lima, 47, se-
runda-ícira — £0-5805. Paulo.
DKW BELCAR 61 - Vende-se,
sam intermediário, unlco preprie-
tário, rádio, pneus, bateria e
pára-cheques novos. Cinza e ca-
peta branca. Carta cara a per-
taria deste Jornal sob o numero
327 506.
DAUPHINE 62 - NCrS 1 000.
entrada, restante a longo prazo

Istambul, 107 - Tel. 605 -
Banqu.
DKW VEMAGUET 65, rádio, ca-
pa esf. nova, 5 350 000 — Praça
Eugênio Jardim, 15, ap. 602 —
Ccpacabana c/ porteiro.
DKW 61, sedan, 3 000, pede tra-
zer mecânico. Maquina nova. Rua
Apiai, 112, Reis — Lobo Junior.
DAUPHINE 62 - Vendo CrS ...
2 000 - Rua Manuel Vitorino,
783 - Piedade - Paulo.

FORD 48 - ótimo estado - Po-
do trazer mecânico. Vende-se ou
troca-se p| jcep do 51 a 57.
Rua Figueredo de Magalhães, 236,
ap.' 804 — Ccpacabana.
FORD PREFECT 52 - Vende-so
cm perfeito estado. Tratar c/ p-o-
prietário. R. Assunção, 87, c| 20,
Tel. 46-7475.
FORD PREFECT 1951 - Vendo em
estado de nôvo, equipado, faci-
lito parte. Ver tedes dias o Rua
Sousa Franco, 107.
FORD 29 - Original - 100% -
Aceito lambreta, facilito. Rua
Flamínia, 691 — V. da Penha.
FORD FALCON 63-6 cil. mec,

4 p. p. b. .b. ar refrigerado,
equipadisslmo, pouco rodado tu-
do original. Rua Piabanha, 121,
V. Isabel, depoii 10 h.
FORD TAUNOS 51 - Máq. nova,
caixa e tudo novo, 500 de en-
trada, snldo a combinar — Av.
Suburbana, 9 942.
FÓRD ANGLIA 49 - Bom de
máq. e lataria 400 dc ent., sal-
do a combinar. Av. Suburbana,
9 942.
FIAT 1 100, modelo 1949 - Ma.
quina retificada. Rua Piauí, 19,
casa lll - Todos cs Santos.
FIAT 1950 — Mcd. especial, bem
censervada. 400 mil entr. — Av.
Suburbana, 10 002, 3° andar, sala
305 — Cascadura — 2a.-fcira.
FCRD ZODIAC, equipado, treco
cu à vista. Araújo Lima, 47 —
Tiiuca.

FORD PICK-UP F-100 62, pcuco
uso. Vendo urgente, ót. preço À
viste. Heje. R. Dicnísio, 154 —
Penha.  
FORD TAUNUS 58 - 17m belis-
lismo carro, aceito troca e um
Fcrd Cônsul 52, barato. Luís Ga-
ma 18, Maracanã — Djalma.
FORD 51 — Canadense, vende-so
um, 2 portas, estado impecável,
único dono. Ver e tratar na Rua
Catugl n. 1, esquina com Estra-
da do Dendê, Ilha, com o Sr.
Fernando.
FORD 54 - Praça. Vende-se ou
treca-se part. mctivo viagem. R.
Cabuçu, 305 — Lins.

DKW 54, BELCAR, Cr$ 2 200, c/
rádio etc. Mecânica a toda pro-
va. Sem batida. Saldo até 15 me-
ses. Barata Ribeiro, 147.

FORD ZEPHIR 61-2 - Único dono,
4.a via Embaixada. Excelente ei-
lado de conservação, vendo ou
troco p! carro nacional, na Rua
Afonso Pena, Óó-B.

DAUPHINE 62

DAUPHINE 61, em estado de nô-
vc, vendo por Cr$ 1,9 milhões.
Rua Paula Freitas n. 100. Falar
com o porteiro.
OKW 59. Sedan, equipado. 2 300
ou financio com 1 500. Tratar iel.
23-2727. Sr. Waldemar.
DKW — Ccmpro. Pagamento à
vista. Sedan ou camícnete. Tel.
22-4229 ou 32-5397 (compro dc
particular).
DKV/ VEMAGUET 63 - 3.» serie,
mecânica e lataria excepcionais,
tedo equipado. Vende-se. — Rua
Uruguai, 380, garagem. — Telefo-

58-6483.

ótimo estsdo — Ver e tratar na
Rua Uruguai, 38C, bl. E, ap. 304.

FORD PERFEC 52 - Vende-so em
__ ótimo estado, á vista ou finan-

Vende-se emj ciado. Mctivo de obrai, na Rua
Leopoldo, 70, ci 14.

DKW 64 - U/ dono, equip.,
máquina na garantia, pouco ro-
dada, vendo 4 000, è vista, Tet.
47-9783.
DKW VEMAG - Vende-se ca-
mlonete modelo 61. cm perfeito
estado, pouco rodado, estofamsn-
to oríçiinal, côr verde capota-pé-
rola. Tratar com o Sr. Manoel
na Rua Tcneleros, 131, esquina
Hilário Gcuvela.
DAUPHINE 62 - Otimo estado
ci rádio, base 1 850, urqente -
Estrada Vicente de Carvalho,
1 485, ap. 201 - Penha.

DKW Vemaç-uet 62 - Motrr
Pintura, estefamentes noves. NCr$;°oiç5° n i r ,-••
2 900000. Prado Junior 135 -'.iB-í- D° r •'•

DODGE 52 - Táxi 100% - Ven.
dt> só h vista — Av. Suburbana,

Jornaleirc.
DE SOTO 52, mecânico, 6 cl., 4
p., c! rádio, p. novos, bom es-
tado. Travessa Narcri*. 1J5 (co-
meça R. Baronesa Uruguaiana, 49)

Lins do Vasconcelrs.

DAUPHINE 61 - 900 mil e 5 de
130 e 10 de 120 - Rua dos Ara-
uios, 93, ap. 201.

FORD TAUNUS 51 - Vendo, tro-
co. Rue Ceita lobo 293, casa 4.
Sao Crislóvjo.
FORD 1955, hid., V-6, 4 portas,
muito bem estado. Vendo por
NCr$ 2 300 ao primeiro que che-
gar. Urgente. R. Senador Ver-
gueiro, 138 - 1 105 - Telefo-
ne 25-1069.
FORD - Vendo Lincoln 39 com
meter Fcrd 48 retificado. Bem,
pneus, bateria, pintura, aÜen-
cieso, amertecedrros nevos. Me-
lher eferta. Aceito parte para-
mento maq. escrlterio. Rua Gu-
mercindo Bcssa, 21—101. Dur.
vai, esq. Earão Petrópolii. Te-
lef-ne 32-9834.

ótimo estado. Preco base MCrS
Vendo, troco M0 5 2C0 com motor na garantia, jvendo com facilidades de pai

62, motor, pneus, pintura novo) j pelo carro de menor valor. — !'rcco Por carro nacional, menor
APARTAMENTO 650 00 - Rua Ponta Porá, 295 -|- Vendo a prazo ou à vista - Tratar Pôslo Texaco. Largo de val°r- T'a'ar com o proprietário

Sr. Renato. Rua Matoso, 126-A. Vicente Carvaiho, 2403. - Av. Brás de Pina, 849 - Tel.
30-3062 até lóh.

DKW SEDAN 58 - Otimo estado,
g«-

- Troco apartamento c,' 3 gll.,1 Vista Alegre.
fitelMáler, pronto em iunho pl Volks CAMIONETA GMCtn_\_ _'„,.!„?.,; fL. i' „• r." 

E ° WIUYS*<. c!"-« grafite Meier, pronto em iunho p\ Volksj CAMIONETA GMC 50 - Mecânica,; CITROEN 49 - 11 liqeiro, ótimo
ÍSÍJ.". r.q i^Trwí :. ÓÍL 

C°'J'°. vermelho, pouco roda-i64 em diante. Prestatões 910 tida prova, lanternaoem, pinl.lestado, oor NCrS 7S0.Ò0. Vauxhall
- o i. J 3 ¦V°°_\a " '• ]Br°.i °'"?° 

, e"ad°- CrS 4 950JS. M. Tralar Av. Brás de Pina.lnova. Ver hoie - R. Dialma Du- 50, 6 cil-, per NCrS 700,00. na-Í4 de Maio, 316 - .... |mil ou fncihlo. Rua Maria Ama-|l 060 - Penha, c/ Subtn. Oli-itra. 110 - Pilsres - 29-5646 - Rua Pet.-ccchino, 59 - Amanhã48-270U llia, 67. Tijuca. Iveira. Paulo - 49-4317 - Dias úteis. L- V. Isabel.

DODGE 52, Ccronet. óllmc esta-;
do, 100*. á at mecânica, pode t.*a-
zer ínecánico. Ver dominao, E?-

.irada do Portsla, 175 - 5"r. Car-
lios.

mento — Rua Vieira do Nasci
mento, 52 — Realengo.

DKW 64-14 mil km, rádio,
lubrimat etc.. P. do FfamcngoJcâníca, segunda-feira

DKW Fissore 1965 - Vende-se,
perfeito estado, todo equipado,
com rádio etc. Ver na Rex Me-,

Rua Saca-1 DKV,'

FORD 46 - Crupe - Mercury 47
— Coupe a toda preva, facilito.
Ver dcmingo até 12 heras e du-
rante a semana o dia todo —

_ Av. Suburbana, 10 087 — Posto
DODGE 1958 - Custlon Royal. hi-i1""»"- _ ________
dratnftlco - Vende-se em perfai-lFORD BIGODE" 31 Dublefait. Ven-
»;¦* estado. Tratar na Rua 

'Nori 
do em estado no-ío. Tratar com

Pinheiro, 23, com senhor Paulo. I o Sr. Paulo - Tel. 49-3710.
DKW VEMAGUETE 1953 - VÍn-IFCnÕ 38 - Duas porías, fort.
dí-$e estado nova, equlpsda —{neva, roctor re'.;í. Vendo bar.ito
Lubrimat Motor Fissore com .... à vista cu a pr»:o — Rua Capi-
10 000 Vm, pneus novos. Sujei- tão Meneses, 222 — Praça Seca
to a qualquer prova — Rua de|— Jacarepaguá.
Santana, 214,

Flüore 65 — Vendei exe.
140, sab. ale 14h. Domingo até. dura Cabral 143-A, com o Sr. estado, aceilo troca VW - Tralar
»12h. iAlfredo. I2a.-feira. Tel. 37-6157.

FIAT 1 10O'48 - Vendo à vista
cu aceito corro pflrte Lambretta.
Rua das Margaridas, 724 — Vila
Valqueire.

~Mw;a!pKvv:^5'jBi5i^»isaww?»^v»Ks»«-Si»^
¦•• '¦':-¦' ,',¦?-.">.'¦ A ¦¦*:¦¦..'»"?-¦:*H.'•*_.,_¦¦.<%¦¦»¦¦
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com os novos
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ORDINI 65 - 2,a série, estadojIMPAlA 65-6 cilindros, me-
3 nôvo, sl batidas. R. Tcne-jcânico, 4 portas, cj coluna, vidro
res, 245, ap. 804. Te.efons'ray-ban, estado de O km. Troco
5-0224. o financio. R. Conde d» Bonfim
iORDINI 66 - Equipado". Novi- "•" "'
ho, C.-S 2 000. Mecânica ze-

a. Saldo até 15 meses. Barata.ibslro, 147.
-ORD I Ni 64 Jía. i iã. vendo
3 100,00. Mendes de Aguiar, 62,
ri XI. Cascadura.
GORDINI Teimoso úlitma sér
ój. Todo original com ace_.6rios
B enxuto. Pode trazer mecânico.
Vende ou trcco Gordini III. Ver
e tratar à Rua Alice n. 107, _ò-
men te à tarde.
GORDINI Teimoso
65. Tcdo original
rios *
cínico.

: _r_r__^ :
9 WBK _\__W _ÉBr 9
__, #~S<^.«'™____8S8_í_í__ ^ w

_íjÍ 'i_B____í ____ ____- _¦_ ________ ___h ____. ____ ^•^W'^_____^^V'^-T,-W%4>»D«_.

<^^ii^^lii_^^^^^_|pii___i_a % üii^üi^É

última série
com acesso-

enxuto. Pode trazer me-
Vendo ou troco Gordi-

III. Ver e tralar à Rua Alice
107,_3Òmente à tarde.

GORDINI Teimoso 66 — Cl ridio,
pl choque cremado, vendo R. Fi-
guelredo Ma-jalhãcs. 387, ap.
704.

ISABELA _ 1954 - Bom esta-
do - Vendo - NCrS 1 550,00.
Somente _ vista. Rua Onde de
Bonfim, 1148 — Sr. Antônio —
9,30 às 16 horas.
ITAMARÁtl' 66 -Vendo em óTT-
mo esfado com capa e rádio —
Tralír Rus Ccnde de Bonfim 226
^•Drogaria Americana.
INTERLAGOS 64 - Conversível -
Uit. série, vermelho, único dono,1
capota nova, equip. nunca tevej
o menor defeito. Está novo. Ai
vista ou tr.co. Felipe Camarão
138- Maracanã. j
ITAMARATY - Cinm-ptata - Ver
na Av. Atlântica, 3 700 com o
porteiro.
IMPALA l9_r

- 
| 

O VEÍCULOS

pt^.,
100=

col.

GOi-DINJ Teimoso — Passo con-
trato da Caixa Econômica. Tratar
na Rub Conde de Bonfim, 159
ap. 107.
GORDINI 64 - Vermelrinho, óti
mo estado, modelo 1093 — Base
2 650 mil. Troco. R. Gonzaga Bas-
tos n. 20 - 48-25B3.

em rr.ro
servagõo. Trcco,
dock lobo, 320.
IMPALA 1965 - Mec
pts., s /coluna, novo ¦
36-0S07.

Hidr., 8 ci!., 4
documentação

estado de con-
facilito. R. Hítd-

6 cil., t
Telefone

HENRY JÚNIOR 52 - Otimo es
tado - NCr? 1 000,00 e 10 :
NCrí 100 00. Ver a partir d
sepunda-feira. Av. Democráticos,
533 - Tel. 30-3575.

• I/WAGÜBT -BELCAR

Condições excepcionais a prazo!
Sistema de troca com a famosa
avaliação "NT"
Garantia de Fábrica.
Seja proprietário hoje mesmo do
nôvo Belcar ou Vemaguet 1967!

VEÍCULOS SA.
Revendedor Vemag

¦_ -

R. Conde de Bonfim, 40-A - Tel. 48-2803
Av. Atlântica, esq. Djalma Ulrich - Tel. 47-7203

HILLMAN 51 - Venclo melhor
oforta. Baso NCr$ 700,00. Neces-
sita apenas reparo na caixa. Or-
çado em NCr$ 85,00. Tel. 57-1204

Arlindo,
HENRY Jr. 52 - Transmissão,
pneus bb, amortecedores, pintura,
estofamento novot. Rádio, máq.
std, Cr$ 1 600 ou dou como ent.
em Gordini ou VoIIís. Run Táci-
to Esmcriz, 315 — B. Ribeiro.1
HILMA 51 - ólimo estado. Ven-
do urgente, Cr$ fl50 mll. Rua
Professor Oscar Clark, 314 — V.
Penha.
HUDSON 52-6 cil., 2 p., s
coluna, aceito ar condicionado,
TV ou Stereo como ent. parte
pagamento, na Rua Petrocochlno

59, V. Isabel -• Amanhã.

IMPALA - 59 - 4 portas, cem
coluna. Tudo novo. Ruo Luiz Bar
bosa, 72 - Sr. Luiz.
ITAMARATI 66 - Côr Chiantti
(vermelho) com 7 000 km com
prado em novembro, eslado de
nôvo, na garantia por apenas
NCrí 11 OCO - Tel. 278936
Av. Ataulfo de Paiva n. Í0-AI
— »p. 703 — Aceita troca per
Volks. H
INTERLAGCS 1965 - Estado de
nôvo maquina, 13 000 km roda-
dos. Troco ou vendo d facilida
de de pagamento. Rua Conde
Bonfim_n. J.5.
ÍNTERLAGOS"- Vende-se enTót.
mo eslado, todo equipado, 1963,
2.a série. Ver na Rua Toneleros
146, Copacabana. Informações c|
o porleiro ou tois.i 57-6732 e ..
22-4490.

'JEEP DKW 1961 - Estado geral'100%. Vendo por 2 000 6 visto
cu estuda-se financiamento. Tro-
co. Rua Uruguai, 226-B. Telefone
KOMBI 65, luxo, equip. radio
etc. Azul e pérola, 37 mtl km.
Tel. 48-8922, 2a.-feira em dian-
le. NCr$ 6 500,00.

Rua S3o Francisco Xavier, 342.
Tels. 48-6005 e 34-5423

D.K.W. Vemag, Sedan/Vemaguet, 0 kmD.K.W. Vemag, Sedan/Vem.ciuet, 1.0C0
1.001 ".

-GORDINI II, novos, equipados*,!
TAXI GORDINI ,est. de novo, equip.

-GORDINI, várlaa còrcs, est. noves ....VOLKSWAGEN, c/ ridio. copas, equip.DAUPHINE, equipado, várias cores 
-D.K.W. Vemag, Sedan/Vemaguet 

SlMCA CHAMBORD, est. nova ....AESO WILLYS, última sérte, est. de r.ô
JEEP WILLYS. mecânica 'perfeita 

nica nova, excepcional ..
o
bre-sei
o negocio

1967
66/64

1966
61 64
6. .'62
64/63
63/60
63/59
6Í'60
61 '60

10.0
.'51 - VOLVO, mec,
rí..;'_nte financiamos

Comprando, V.
lhe

dentro de suas pessib
idendo ou Trocando,

Interessa, nos bases qu

ces.
SSMPRE

deseja

3.500

1.690
1.590
1,590
890

1.690'
750
9SO
9_)

1.190
980
930

Lem-

ii ll

Novos Modelos
0 km

Tratar na VOLVO DO BRASIL S/A.
Avenida Brasil, 15.046 - Tel. 30-9955.

KOMBI - Vende-se 61 de luxo.
6 portas, máquina smpen.ão, cai-

[xa est. novo. 29-1362 - Rua An
flellna_ 106.
KOMBI — Compro urgente da 57
a 67 qualquer estado pago _ vit-
ta Tol. 49-8132 - Sr. Santos, ru
hera do sua preferência.
KOMBI — Compro som aborrece
\o. Vejo no lior. .n de sua prfl*
ferência o p_flo hoje em dinhei-
ro. - Tol. 38-3891,
KOMBI 63 - 6 portas, NCr$
3 100,00 à vista. Avenida Ama.
ral Pei.-;cro, 84, sala 701. Ni.
lerói.

* impe da vel.
prazo. Bara*

KARMANN-GHIA 64 - Vendo
ou troco p| sedan 64 a 66. Exce-
lente estado. NCrí 5 8C0, rádio,
tranca «lc. - Tols. 47-4455 -
36-273^
KOMBI 64 última -.crie, motor a
toda prova. Jata 

"
2 200 mll, saldo
ta_Ribejro, 197.
KOMBI - compro. Pagamento à
.'. _,_ 

""*"!*„ úe luiI°- Telefono
22-4229 cu 32-5397 (compro tía,
particular).
KOMBI aberta, mecânica ÍÕÕ°Tbom estado. Ver.do 90O, restan" "Criado. Visc. Santa40.bel, ls.

KARMANN GHIA Í963^ UlTír.,.serie - Vendo Rua Haddock tó.no 74.
KOMBI 62 - vSd- tep-Kí^r;
particular, a prova todos cs .*,.tes. Dom.nqo. Te!. 4271C0 5 ¦'.

91 .1171 r. n '
- . ^J***./., ar. Pereira.

KCMBI 63 - Saida em 64, Stai.rrj, so ?, vista. Rua Tte. Ai-, !Cunha, Bairro Hlnlenípoli», . _
I 980 000''__nafa' °" 2.°-feira.

mUsIcol, r.l-!. 0.'.\BI _ Luxo. 
"ano 

60. est_.!_

IÍARMANN-GHIA - Compro de
particular para meu uso, 38-28.0,
Sr. Michel.
KARMANN-GHIA 64
quase novo, buzina mu„ica!, r..- .KO/AGI — Luxo, ono 60
dio americano, espas, etc. Saldo Impecável. Vendo barato ou fi.combinar. Troco - Rua Conde|na,,C|0;.,R_t-_o Prlncipado d» Mó-

(transversal da }_<?..|Bonlim 40.  
"

KOMBI 1965, Furgão, excelente,
.it. de 0 km. Único dono. Troco

ou fac. até 20 meie.. R. Conde
de Bonfim, 66-A. 34-9909.

KARMANN GHIA 64
Vinho — Perfeito. Todo
equipado. — NCr$ . .
5 500,00 à vista, ho|e
Tel. 52-3123 - Sr. Né-
lio — Ver Av. Atlântica
928, ap. 903. (B
KARMANN-GHIA 1963 - Ven-
do urgcnlo, equipado. Proço do

peto telefona

naco 941203
Grandeza).
KOMBI
muito

— Vendo ano 62, luxo,
boa de tudo. Pode tra.rer mecânico. Só à vista. Aceito

t-uphine como parte de paga.mento. Rua Pedro Domino
-í5 ~ Encantado.

nou-s.

oc.ü.a.
50-3475

<___yp3

HUDSON 52 - Mecânico. Vendo
hoje pela melhor oíerta. ótimo

sladu. Rua Dior. da Cru?, 910,
ap. 302.

- NCrí 700 - Ro
An» Teies, 250 -

HUDSON 41
dando. Rua
Campinho.
HENRY JR. 52 - Só i v sta, NC $
T 410,00, rádio, banda branca,
for.sção nova, meter 100%, Rua
Gustavo Gama, 5 (perto Licia dos
Ceçios — Dias da Cruz}, Méier.

ITAMARATY 66 - Estado de zero
quilômetros, chianti/prala — NCrS
550,00 mensais. Aceitamos trocas
- Av. Calógeras, 23 — Cassio
Muniz V.iculos. S/A,
INTERNATIONAL PICK-UP em
eslado de nôvo do ano 1961. Fi-
nancia-se com 2 000. Dr. Satã-
mini, I£6. ,

HILLMAN 52 - Vendo, ólimo
carro, rádio, bom de mecânica,
em bom estado mesmo, Freço
NCr$ 1.500. Penha. R. C. Agro-
longo 1 281, ap. 101. Ver sáb.,
3a., 5a. - 14 às .9 hs.

FORD 57 — Fairlane, ólimo cs-
tado, automático, estudo finan-
ciamento ou troco por Ford. Ver
e tratar na Rua Tenení-e Pcsiolo,
18, ap. 305 - Tel.: 52-2604, Sr.
luiz.

FORD TAUNUS FK-52 em excep-
cional estado. Rua José dos Reis,
1750 — Inhaúma.
FORD Pick-Up 1961 - Cabina du-
pia. 5 pneus novos. Otimo estado,
Aceito troco- Base CrS 4 000 í
vista. Rua Antunes Maciel,* 47.
FORD 1942 - 4 p„ part., faci.
lito. R. Barão de Cotegipe, 83,
casa 12.
FORD 39 - Vende-se em bom
estado ou troca-se. Rua Sousa Cer-
queira, 62'-?-.. Piedade.
FORD 1950 — Vtmde-so em otimo
estado de conservação.-- Ver e tra*
.ar à Kua Henrique de Melo, n,
1 289 - Osvaldo Cruz.
FORD FAIRLANE 59 - Vende-se
ótin-o estedo. NCrS 4 000. Tralar
R. do Rocha, 155 - Dr. Vital._
FISSORE 66 - Vondo c| 7000
km. nôvo, R. Bulhões Carvalho
373, garagem, 8 milhõos. ,
FISSORE - Vendo-s» lindo, cor
castanho, com estofamento prôto.
apenas 15.000 km de uso. Ver o
tratar na Praia do Flamongo, 306,
com o porteiro Antônio.

FIAT 52, mod. 1 400, 6tima de
tudo, tôda original. Vendo me-
lhor oferta, facilito. Av. Min. Ed-
çjar Romero n. 665, ap. 201. —
CETEL,_90J171._j- Madureira.'GORDINI 

63' - Vorde amazonas,
bom estado, vendo hoje pela
melhor oferta. Ver Rua Alfredo
Pinto, 50, ap. 101 - Tijuca.
GORDINI - Teimoso - Vendo"
com 10 me3es de uso, 14 mil km
rodados. Ver di_s úteis das 15
as 19 horas. Rua Barão de Mes
quita, n.° 700 (na farmácia).

HENRY JÚNIOR 1954
tado. Tcl. 28-0299 -
is 14h.

- Bom ei'
Ver após

IMPALA 63, 8 cil.. hid. dir. hid.
superequipado, 4 portas, pouquís-
simo redado. Vendo ou troco. —

5____,_n__ii___,_i_9'____.p- -*02-
IM>ALÃ 64, 8 cil.. hid. A~~p<_7-'
tas, dir. hid., equipado. Vendol
ou trcco. Estado excepcional. —
Rua Belfort Roxo 231, ap. 804.
INTERLAGOS 62 - Otimo estado.
Vendo urgente 3 OCO à vista. R
Dr. Garnier, 720, ap. 109. Tioco
per Vc!l__. — Rocha.

**iTiii7J

INTERLAGOS 62 - Conv. - Per-
íeito, equipadíssimo — Pouco rc-1
dado. Estrada do Dendê, 400
I. do Governador.

HENRY JÚNIOR 52 - 54 - Oti-
mo estado com radio, 1 380, sá-
bado — Rua Cel. Audomaro Cos-
ta n. 92 — Domingo na Rua
Clemenceau n. 179 — Bonsu-
cesso.
HUDSON 52, coupé, mecSnica
tôda prova, 450 mil entrada.
Cerqueira Daltro, 82. Posto em
Cascadura.

INTERLAGOS - Berlineta 65 -
Vendo NCr$ 5 800,00. 2,afcira.
luís Carlos - 43-3265.
JK — 62 — Absinto metálico,
motor 2 000 km rodado, roda
gem geral 23 mil km, todo equi-
pado, reformado há 5 meses, es-
lado impecabilíssimo. Tratar d
Carlos Torres — 34-1981 ou Ver
à Av. Presidente Vargas, 3 149
- Fone: 52-1641.

GORDINI 62, bem conservado.
Vendo à vista cu financio com
1 000 000 e 

' 
prestações de 140

mil. R. José Higino, 154, apar-
tamento 301.

GORDINI - Teimoso 65 NCrS

£aire,_203 10J_

.GORDINI 64,
Vende-se, ótimo venço 2 £00

km realsj radio .19.7337,

HUDSON 54
1 800,00, prestações NCrS 76,00. JWo."" 

2"

Cx. Econômica, — Rua Aristides

- Vendo só a vis-
com Antônio. —

Méier.'

GORDINI III 67 - Zero km. to.
das -as cores. Facilitamos e acei-
tamos trocas. Rua Francisco Ota-
viono, 41. Delsul — Revendedor
Willys. NSo compre sem nos
consultar. Tel. 27-8656. __^_^
GORDINI 1965 - Vende-so em
ótimo estado, aceitando-sa para
estudo, ofertas ò vista. Rua Se-
nador Vergueiro, 14 (João gara
gísta).

GORDINI 64 -
eslado, 29 500
Telespark. Baso a vista, NCrj ,..,.,, -.,. , ¦¦
2 900,00, R. Agenor Moreira, 95, pORDINc 62 _ C|
Andarai. Tcl. 38-2231. _c",'' * 500 000 ou
--„.iMi .. —; ;—i -¦ Restanle a combinar,
OuKüINI 64 — Impecável estado ta Cruz, 272 — "

geral. Vendo, Iroco e financio.
Com pequena entrada e o res
tante a combinar. Paim Pamplo
na, 700. Tel. 49-7852.

muito conservado,
i vista. Tel. ,

FORD 29 - Camioneta — Vendo
— Estrada Velha da Pavuna,
1 357 ou 1 403 - Sr. Olimpio,

GORDINI 62 - Mecânica 100'
- NCrS 1 000,00 do entrada
saldo o combinar. Av. Calógeras,
23 — Cassio Muniz Veículos S/A.
GORDINI — Compro sem aberrâ'
cê-lo. Vejo no horário do sua pre-
ferência e pago hojo em dinhei'
ro. - Tel. 38-3891.

FIAT 600152 — Excepcional de
tudo, rádio estof. de napa pru
to cj gelo. Aceito oferta. R, 8a-
rata Ribeiro, 622 ap. 401.
FORD 38 — Vende-so. Ótimo es
lado. Tratar na Rua Rainha Gui-
¦hermina, 150, com o garagista.
FORD PREFECT 50 - Nôvo. ven
do, 350 mil ent. 110 mil p| mês.
R. Ana Neri, 662, cj 17, ap. 101.
^ríagem, s| tel. so domingo.
FORD ZEPHIR 1954, equipado,
ótimo carro, vendo. Preço 1 180
mil. Rua Silveira Martins, 132,
ap. 508. Sr. -João.

FABRICAÇÃO VEMAG 67 para o
praça, a longo prazo, sem fia-
dor, completamente emplacados t
com taximetro. Tratar na Av
Allàntica, esq. da Rua Djalrr_
Uirich, Póito 5, e na Rua Condo
do Bonfim, 40. Vendas por Ín-
termédio da Nova Texas.
FORD 53 — No mais raro esta-
do do conservação. Bem equipa-
do. Fino trato. Aceito troca ou
facilito c[ peq. entr. Av. Maraca-
nã 1063 ap. 304.

GORDINI 11-66-1 590000
quase nôvo, superequipado, com
radio, rodas cromadas, tapetes,
calhas etc. Saldo a comb. Trc>
co. R. S. Francisco Xavier, 342-E
— MaracanS.

GORDINI 62, 63 e 64 - 890 000
quase novos, equips. Saldo
comb. Trcco. Rua São Francisco
Xavier 342-E — MaracanS.
GORDINI E DAUPHINE - Todos
os anos, de 1960 a 1966. Entra
das a partir 690 00. Trocamos, re<
cebendo seu carro sempre por
mais. TEXAS — Condo Bonfim
n. 40.
GORDINI 65 - Otimo estado,
pouca quilometragem, única dona.
3 Ó00 mil. Tratar Miguel Lemos.
17, ap. 501.
GORDTNIS 1965 e 1966, várias
cores, cquipôdos z! rádio etc.
11 mil km. 1 800, saldo até 20
meses. — R, Conde de Bonfim,
66-A - 34-9909.

GORDINI 62 - Últ. se-
rie. Particular vende em
ótimo estado. Pneus no-
vos. Rádio, capa de na-
pa, seguro roubo e in-
cêndio. Cr$ 2 500 000, à
vista — Rua Pedro Do-
mingues, 104, Encanta-
do, tel. 49-8500.
GORDINI 66 - Excelente, estado
de nôvo. Fac. c] 2 200 saldo ato
IB meses. Troco. R. 24 de Maio,
19, fundes. Tel.: 2B-7512.
GORDINI 1964 o 1965 - Novos
vale a pena ver, faço qualquer
prova — garantia mecânica, bom
preço — Facilito — Souza Lima," 

363.
GORDINI 65, 3." serie, unlco
dono, c/ nota fiscal, equipado,
urgente ou 1rcco carro maior.
Av. Suburbana, 2422. Tel. 30-7063.

rádio 100%,
1 600 000
Av. de San-

Realengo.
GORDINI 63 - Otimo estado.
Traga mecânico. NCrS 2 550 —;
Rua_P.-,dre__Manso,_99 c| 4.
GORDÍNÍ II - 66"^~_xcelente
estado, equipado, cor verde,
forração aaramelo. Base 5 050
mil. Aceito troca 48-2583. R
Gonzaga Bastos, n. 20.
GORDINI TEIMOSO 65 - Vende
em excelente estado de conser-
vação, semiequipado — Ver R.
Aarão Reis, 138 — Santo Teresa
— segurda-feira, tel. 52-4141, R.
76 — Sr. Luiz Carlos.'Goyò7Nnr66~~5"000 

km, C7$
4 000 (troco por Dauphine). Ruo
Eieutério Mota 308. jOiaria. _
GORDINI 62 -Superequipado,
zul-notu.no, vendo, troco, fac.

Ver domingo até 12h, durante e
emana o dia todo. Av

bana_10C08, ap. 101.
GORDINI 63 - Estado espeta-
cular. Tudo nâvo. Vendo 2 500
ou financio c| 1 500. Est. Vicen-
te Carvalho, 995 loja K.

HUDSON 49 - Bom estado, 6 ci-
lindros, 4 portas. CrS 400 de
cntr. e ]0x Crí 40 mil. Aceito
TV cemo paríe de pag
de Maio, 947, loja 3.
AAÕRRÍS 52 - Taxi capelinha com
rádio todo equipado, o mais bo^
nito do Rio. Rua Pinheiro Guima-
rães, 72 - Botafogo.
MERCURY 51 - Vendo em bom
estado, mecânico, 4 portai, com
rádio e do um só dono. Tratar

R. Relação, 15 com Sr. Car-
valho, das 9 às 11 hs

JK 66 - Mod. 2 000 - Verme-
lho, rádio Blaupunkt, com 17 500
km. Baso 12 000 000. Aceita-se
VW 6ó!67 como parte de para-
mento. R. Sá Ferreira, 88.
JEEP WILLYS 60, todo original'-
1 000 000 de entrada - Av. Su-
burbana,_9_942_--__C£;ci!.dura.

 JK 6ó — O mais nôvo, c| ç,-ran-
Rua 24 '">• NC'S 11700 00 (o. base) Sr.

Abbade. Domingo 34.2293 (9 à<
13h) ou no semana 52-1446, após
14h,

BGENCIR s ,

FIQUE CIENTE! TEMOS UM PLANO DE
..VENDA PARA CADA CLIENTE

1966 - SIMCA TUFÃO, «.todo de 0 Km
1965 - AERO WILLYS, excepcional, equipado
19Ó4 - AERO WILLYS, equipado
1964 - GORDINI, perfeito ostado.
1963 - AERO WILLYS, equipado, ólimo estodo
1961 - VALIANT, excepcional estado.

TODOS OS CARROS 100% REVISADOS
I; RUA MARIZ E BARROS N.° 774/776 I

TELEFONES: 48-7454 - 34-9316 (F¦TWr————-____________________

Tratar
- Sr. AFONSO.

KAISER 50 - Vendo com NCrS
.00, cie entrada e o resto em 10

meses a NCR$ 60 por mês. Rua
Maria Amália 382 - 58-9887
Sr. Tlrso.
KOMBI 1963 - Otimo estado.
Vendo urgente. Avenida Ataulfo
^e _P<i'V3. 31, c/ Aloíiio.
KOMBI - Vende-se motor 65
NCrS 2.200.00. Tratar Ruo Perei-
ra Landim 101, cl 2 — Ramos
Tratar Cez_r.
KOMBI 59 - Motor nova lata.
ria, nova sincronizada _ó 1 do-

, pode trazer mecânico, só h
viata (preço a combinar), Estra.
da do Engenho Nôvo, 350 — An
diiara - Sr. Ulysses.
KÒMBI fURGÁÕ 62 - Vendo
no estado, a tôda preva, com
placa comercial — Ver na Rua
do Amparo n. 516, com o Sr.
Otávio. Tcl. 29-8144 - Casca
dura.

AERO WIUYS DAUPHINE GORDIN!

PARA COMPRAR OU CONSERVAR

ISCOIHA BEM, KCOIHA

MORRIS OXFORD" 50 - Vendo
1 400, a visla. Tralar na Rua das
Avencas 160, Bangu — Domingo.
MORRIS 51 - Bom estJd"o7"õrT
ginal, 2.o deno. MecSnica a tô
da prova. Até 12 horas. Rua Cor-
reia Dutra, 120 — Sr. Bituco.
IMPALA 59, 6 cil.- 4 portas, «st
rjerol 100%,- -à á vista. 7 000 000
ou troca-se por Volks. Av. Brig.
Lima e Silva, I 051 - Posto S.
Domingos. Duque de Caxias.
IMPALA ,1962 - 2 portas, 6 ci-
lindros, mecânico, 2 cores, doc.

Subur- Embaixada. O carro mais nôvo
do ano — Gomes Carneiro, 52.

GORDINI 63 - Rádio Telespark de
teclas. Único dono (miliar). Gelo
c| est. vermelho. A vista 2 680.
Facilito. Av. Maracanã 1063 ap,
304.

GORDINI 1962 - Perfeito estado,
vendo hoie à vista, NCr$ 2 190,00
na Rua São Francisco Xavier 2,
com o porteiro.

GORDINI 65, côr gelo, 6timo
estado, vendo urgente na base de
2 980 mil. Tel. 46-8524.

GORDINI 62 - Enxuto. Vendo à
Rua Teodoro da Silva n. 9ó2.
Tel. 38-6158 Sr. Nascimento.
GORDINI 63-2 450, pióto Ca-
dillac, raro estado de mecânica
não -tem nada podre. Rua Silva
Rabelo, 38 - Méier.

FORD Zephir 54 — Vendo urgen-
to NCrS 1 500. Niterói. Telefone
3546.
FORD 56 — Ot. estado. Hidr.
vendo. Tel. 30-4735 — Av. Júlic
Furtado 81|301.
FORD TAUNUS 64, 12 m., 4 p.,
gelo (Doc. embaixada). NCrS ....
8.500. Av. Atlântica, 2 388 -
F. 37-8056, ap. 601.
FORD 38, 4 pts., 4 pneus no-
vos, em óVimo cstdo geral Cr$
400 000 entr. restante cm 12 me-
ses — Rua Ana Néri, 770.
FORD 41 - Vendo NCrS 750,00.
Ver Rua Padre Nóbrega, esq. de
Av. Suburbana, Roberto.
FORD 29 calhambeque, 100% -
Vendo melhor oferta. R. Bueno
de Paiva n. 352. Tol. 49-3027
— Méier.
FORD F-8 - Big-Job - Vende-
se um diferencial completo, freio
a ar. Tel. 29-6276 - Sr. José.
FIAT 1 100 - 58/9 - N. S. U
Vendo estado de novo, Av. Cc-
pacabana, 75/1002, esq. Prado
Júnior.

GORDINI 62 - Conservadíssimo,
rádio de fábrica, 4 pneus novos,
frisos etc. — Conselheiro Ferraz,
65, casa 17 — Lins Vasconcelos.
GORDINI 63 - Vendo-se em bom
estado, sujeito a provas. Ver na
Rua Visconde de Santa Isabel 415
— Grajaú.
GORDINI_ 66, II - Novinho c/ 7
mil km, única dona, rádio. Rua do
Bispo, 47 — Garagem.
GORDINI - Teimoso, retirado
final de 1965, redas o suspen-
são. Berlineta, direção direta,
pneus einturados, radio, cor mar-
rom café, forraçSo courvin, fri-
sos etc. Ver Av, Bartolomeu Mi-
Ire, 390, c| porleiro.
GORDINI 63 - Côr verde, de 4
pneus novos, radio, bom estado

Ver na Rua Venâncio Flores
564 —¦ com o porteiro.

GORDINI II - 6 500 km - éqiil-
pado, ótimo eslado. NCrS 4.700.
Rua Tobias Moscoso £0 - 38-2165,
GORDINI 63 - 100%.dí!.. máqü.

e lataria. Perfeito estado dc
conservação. Entrada dasdo CrS
1 5C0 e o saldo cm 10, |5, 20,
25 e 30 meses. Av. Almirante
Barroso. 91-A - 42-6138.
GORDINI 65 - Vende-se ò vista
ou financiado, pouco rodado. —
Trator na Rua do Pedreira, 150.
Cascadura. Dra. Tnerezinha.
GORDINI_ 63-64 - Em p.rfcito
estado, côr grená, com apenas 25
m. k. Somente à vista. Tratar na
Rua Honório da Barros, 18-403
2__ Flamengo..

GORDINI 63 - Entrada
1 200 mil. - Tratar Rua
Mariz e Barros, 821.
GORDINI 64 - Grafite
•stado, mecânica 100%,
do, troco, facilito. Rua
Maio, 254 - 48-0987.

otimo
tquípa-
24 de

GORDINI III - Zero km. - Freio
a disco — Oficial do Exército
vende um, côr bege itapeva, ga-
nho em concurso e recebido an-
teontem. Ver e tratar com Ten.
Cleber no l.o BCC, na Av. Bra-
sil, em Bonsucesso, tel. 30-1012,
a partir de segunda-feira, no ho-
rário comercial — Preço 
NCrS 6 200

IMPALA SS - 66, 0 km. hid., 8
cil., dlr. hidráulica, vidros ray-
ban, superequipado. Todos Im*
postos pagos. Aceito troca, tel.
47-1981.
ISABELA 54, todo revisado, ven-
rio, troco e> financ. Tratar na se-
gunda, Av. Augusto Severo n.
292-A. Tel. 52-8484.
INTERLAGOS 63, últ. série, verm.
convers., equip. 100%. Ver e tra-
tar Visconde de Piraiá, 511, c/
porteiro.

JEEP Candango 61, vendo à vista,
Troco, financ. Tratar Av. Augus«
Io Severo 292-A. Tel. 52-8484,
somente segunda-feira.
JEEP WILLYS 60, seminovo, pin-
lado. Vende-se. Ruo Caiçara n.°
79.
JEEP LANO ROVER 51, capt. lo-
na, ótimo estado. Vaz de Cami-
nha, 493, segunda-feira em dian-
te.
JEEP WILLYS 58 - Bom ettado
gorai, vendo por 1 600 à vista.
Rua Assia Brasil, 81, ap. 101— Copg.
JK 62 ¦ 

"

vo, rád

rimen&oeiPB

KARMANN-GHIA 65/66 - Todo
equipado, novíssimo, de parti-
cular para particular. Cr$ 7 400
novos. R. Félix da Cunha 32,
ap. 304 — Tijuca.
KOMBI 62-6 pt. luxo. Vendo
financiado ou _ vista p/ melhor
oferta, com direito a revisão me-
canica. Rua Paranapanema, 636,
ap. 201 - Tel. 30-3891 - Olaria.

KOMBI 1962 -" Vende-se de _\xç, 6limo estado de lataria _
pinlura, maquina nova. Tratarsegunda-feira em diante. - RuoHaddock Lòbr, 369.
KAKMiANN-GHIA 64, superequi
parto, esfado de nôvo. Rétic
tranca ctc. Vendo, trcco. Av.Suburbana, 10 438, segunda-feira.
KÕMBI 63 - Vende-se, uso par"ticular, equipada, pouco rodada,
estudo de nova. Ã vista 3 890
mil. Urcjente. Tel. 460475. Só
segunda-feira.
KÃ!SÈR~51, «stado de nôvc, 77rádio. Preco do ocasião. Finan.
ciado ou 6 vista. Tel. 46-5086
KOMBI LUXO, 61, sincr., nunei"
bateu. Vendo ou troco por sedan60 ou 63. Rua Alfredo Pinto," 50
ap. 101. Álvaro - Tiiuca.
KARMANN-GHIA 66 - Côr cere:
ia, última série, estofamento prê-to, radio, alto-falante na tra:»;-
ra, faróis de milha, banda bran-
ca etc. Vendo ou troco por VciU
65, 66 ou 67. Ver _ tralar na
Rua General Galiene, 121, com
Er. Artur - Bonsucesso

KOMBI — Vende-se em bom
tado, ano 64 standardt — Rua
Taylor, 36 — Lapa.

KOMBI 59-- Jardineira, ,|ncrcT.
niracln. Cri 1 500 COO à vista no
estado Chevrolet 51, hidramál.
co, CrS I 200_00n_ à_ vista.
KAISER 52, por" ter comprado
carro novo, vendo, parlicular me-
canica, 4 portas, 6 clls., est. óti-
nip, Recebo terreno (C-B), Iam.
breta, jóia, TV ctc. na transacio,
facilito, R. Camarista Méier, 843Méier.1 

KOMBI STANDARD 61 _ Vende.
so uma de particular, foi gastona reforma CrS 2 500 000, fican-
do em estado de nova. Ver hoio
na Rua José Veríssimo n. 35 ca-
}i 5, Méier, com o Sr. José.

KARMANN-GHIA 1966 - Vende-se
novo equipado. Rua Conde de
Bonfim 344. Praça Saens Pena.

PlOOUrCS _ SERVIÇO! DF mi.TORA
R.vtndedor Willyi l

Censrol Polidoro; 316 - Telefone, 46Ç066 - BOTAFOCí.

Camionetas Furgão
Máq, ref., estado nô-

. capas, único dono, 6
milhões antigos. — General Se-
veriano, 205/502. ln i. _ „__
JK 62 - Amaciando. otimo .Baltazar, ri.0 333
5 400 OCO, Hoje, tratar na Rua -I.
Beniamim Constant, 34 ap. 704. 

'

Glória.
JEEP WIILYS 60, motor, capota,
pneus, pintura, tudo nôvo, ...
2 300 000. Hoie. Rua Correia Du-
Ira, 166, Loja 2.
JK 63 — Vendo em ótimo es-
tado, 8 COO 000 à vista. Ver à Av.
Bartolomeu Mitre, 450, Loja F.

ITAMARATI 1966 - estado no
vo, 48-2095, até 12 heras de
pois, 28-9724.

GORDINI 63-4 - Excepcional
tado de conservação. Todo equi-
pado, tanho Verde e bordeaux
— 1 ^00, saldo a lonao praro —
Rua Afonso Pena, 66-B.

GORDINI III -
lhor plano. R.
8,30 òs 20 b.

NCrS 70,00. Me.
Passeio, 90, da:

GORDINI 63 - 2." dono, motor
nôvo, excelente estado, carro ii-
nanciado pela Caixa, equipado.
Ver R. Pompeu Loureiro, 9, apt.
704 - Tel.: 57-5201 - Preco CrS
2 800 ò vista.
GORDINI 64 - C/ rádio, pouco
redado, único dono NCrS 3 200
à vista, Dr. Mouzinho — Visc.
Pirajá, 28-802 - Tel.i 47-8289,
dias úí'eis.
GORDINI 64 -
dio, mecânica
fianciado. Tel.
da-feira.

Equipado c/ ra-
100% - Vendo
37-1750, «egun

GORDINI 63 - Todo novo, c/ ri-
dio, Rua Carlos Géis, 130-208
Lcblcn c' Zezínho.

GORDINI 65 - Setembro - Un
co dono, ótimo estado. Bem equi-
pado. Tcl. 463846. Vendo.

FORD THUNDERBIRD 1960 - Ver-
dadeiro eslado do 0 km. Troco pjcarro nacional ou facilito grande
parto do pagamento. Rua Conde
Bonfim, 25.
FALCON 60 - Particuiar, equi-
pado, estado nôvo — Praça das
Nações, 10.
FORD F-100, ano
em ótimo estado.
Sr. Mário.

963.
Tel.

Vende-:
28-7150,

FORD 36 - Lim. Alug. Let. Ma^
dureira-^Morcchal. Vende-se. Rua
Pacheco da Rccha n. 31, B. Ribei-
ro.
FCRD barãtT-5 HP sTJgares com
radio, equipada. Vendo na Rua
Teodoro da Silva, 227. 28-2843.
GORDINI 64 - Vende-se urgente,
equip. c| rádio - Cr$ I 000 entr.
Conceição — 23-1780. .

GORDINI 64 - 26 000 km -
Vendo à vista, motivo viagem —
Otimo estado, uníco dono — Tel.
38-1350, após 13 horas. .
GORDINI 1967 - 0 km, com ri-
dio de tecla, vendo 5 £00, tro-
co, facilito. Rua Haddock Lobo,
320.

GORDINI 64 - Equipado, estado
nôvo, pneus novos, particular
vende, 3 milhões à vista. Estudo
financ. seg.-feira. 46-7658.
GORDINI 65 Castor, único dono,
perfeito ostado. Anita Garibaidi,
48, ap. 301.
GORDINI III - Vendo quota Cas-
sio^ Munir, 50 carros, 15 pres-
tações pagas, facilito. — Barata
Ribeiro,__64_5,_apJ_ 301.
GÒRDÍNI 

'64, 
tipo í 0937~ó.im.

estado, troco ou fac. cl 1 300,
saldo a combinar. R. das Laran-
leiras, 4.6Ó.

GORDINI 63 - Equip. único dono
Jóia, exc. estado entr. Cr$ ..,
1 500, rest. longo prazo R. S.
Francisco Xavier 30-A até 13 hs
GORDINI 63 - Lizinho de lata.
Vendo c| 1 60O — 200 por mês.
R. Licínio Cardoso, 2971301, fren-
le. 48-6424.
GORDINI, equipado, 62 - 2 720.
Ministro Viveiros de Castro, 62,
ap. 906, com o porteiro.

ITAAT.ARATI 1966'67 - Ultima sé
rie, azul creoósculo, na garantia,
nôvo c equipado. Particular ven-
rie ou troca de preferência por
Rural de 64 em diante. Rua Cs-
;r.arjsta_ Méier, 494. Tel. 29-4593.
ISABELA 59,~_m perfeito estado.
Tel. 30-1033. Av. Brás de Pino
n.« 397.
iSÂBELÃ, de luxo, 59. cõTiio
nôvo. Estofamento original. Per-
feitas condições mecânicas, $_¦
gunda-feira. Tel. 28-6210.
INTERLAGOS BERLINETA 1963 -
Super nova, vendo urgente. Pre
ço baratíssimo. Rua Silveira Mar-
lins, 132, ao. 508, Sr. João.
INTERNATIONAL PICK-UP 47 -
Otimo estado. Vende-se. Tratar
hoie. Rua Pedro de Carvalho, 365.
Tel.: 29-0994. A partir de ama-
nhã na Rua Irineu Marinho, 35,
portaria de O Globo, Sr. José
Nunes — 600 000 do entrada e
12 x 100 000. Aceita-se oferta a
vista.

JEEP WILLYS 60 - O mais nôv.
e equipado do Rio. Capota con-
versivel, pneus novos. Facilito.
Av. Mem de Sá, 173. Tel. 52-5934

Ver segunda-feira.

JK 62 todo original,
equip. Troco e facilito.
R. São F. Xavier, 102.

GORDINI 62, equipado, estadt
de nôvo. O melhor. À vista 2 680
- 37-9654.
GORDINI III ci freio a disco,
bege, 0 km. Vendo por 2 500
mais 25 x 220. O preço de ta
bela é 7 000. Tel. 34-0202,
GORDINI 64 - Mod. 1093, mela.
Üco, em ótimo est_do, 2 7fi0. Rua
Maxwell, 77 - Vila Isabel.
GORDINI III, 67, 0 km, fatura
da Cassio Munir. Troco ou finan-
cio. Bom preço 1 virta. Tele-
fcne_ 38-0397.

ÍGORpINI 64, ei .

GORDINI 63 - Azul. Net. pou."
uso, à vista ou finan. Av.

GORDINI 1965 - Em estado de Visc. de Albuquerque, 187, ap.
novo, equipado. Vendo, troco, -01 — Leblon,
facilito. Rua Haddoclc .âbo, 320. GORDINI 64 - Vendo __ vista p. Vendo
GORDINI 64, excelente est. a!2 800. Muito novo. radio. R. Fe- sais. José Higino,
qualquer prova, equip. à vista^ipe Camarão, 69/101 — Teleío- Tijuca.
trcco e fac. c| 1 600 entr. j. 18 ne 28-6217 - Maracanã  GÒRDÍNI 63 - 64R. 24 de Maio. 316 - ....GORDINI 62 - Em" ótimo estodo". to troca e financio
:t."_'„_. [Vendo com 1000 ent. e 150 que-r prova.

GORDINI 63 — B.rdeaux, exce-: mensais, Ministro Viveiros de'' 94"

ótimo estado.
1 200 ent. e 1B0 men-

54, ap. 301.

INTERLAGOS Berlineta 62 - Ven
do ou troco, toda reformada, mo
tor Alpine 70 HP, amaciando sus-
pensão, pintura 100%. Motivo
compra de outro carro. Preço de
ocasião. R. Teodoro da Silva, 678
tols.: 38-8288 e 48-9076.

JK 65 — Vende-se, «m porfoito
estado d* funcionamento, _ub.no.
tendo-se a^ qualquer inspeção, um
lindo da côr vermelha — Áceita-io
troca per carros de linha Volks.

Tratar: Barcla Ribeiro, 184, ap. 903.
JK 62 — Pérola, forrado do
napa preta, tranca de direção,
cinco pneus novos, r_dío de te-
cios, tocador de fita gravada,
bateria novíssima. NCrS 6 500 ou
troco com diferença à vista. Rua
Sousa Lima 279 com porteiroJoão.

Vendemos das marcas Ford, Chevro-
et e GMC usadas. Ver na Rua Almirante

São Cristóvão a partirde segunda-feira dia 6. Tratar com o Sr.
Dantas.

Casa dos Choferes
PEÇAS EM GERAL

Hudson — Packard — Renault
Fregafe - 4CV — Juva — R. Quen.o

Av. Gomes Freire, 803-B
Tel.- 22-2811 - Centro

Kombi — A_ul e cinza prata
Linda, cortinas, capas, porta-íu-

, fechado. Troco Volks
DKW - Base de 3 500 OCO. Ver

Rua Indígena n.*44 — Pe-
nha Circular.
KOMBI 66, 65, 63 standard e 62
furgão, equipadas, estado de no
vas, aceito troca Volks. Rua Au-
çjusto Barbosa, 171, junto a ponte
Todos os Santos.
KOMBI 59 — Sincr. motor o pin-
tura novos. Equipada 2 800 fac.
c| 2 milhões. Troco Dauphine. R.
Gaspar, 28 np. 307 — Pilares.
KOMBI 60, standard, etn ctimo
e.íado, pneua novos. Troco e f."luto. R. Cardoso Morais, 436 ¦
Ramos.

KARMANN GHIA 63 - Jóiarvõ.
melho c/ teio claro — Vendo o.
troco por sedan - Av. Suburba.
na, 6766 - Pilares.
KAISER 50-6 cilin., mecânica -
A mais nova do Rio. Entr. 450,
110 p/ mês - Rua Cerqueira Dai.
fro, 82 — P. gasolina, Cascadura.
KOMBI — Luxo. Vendo,'"supere-
quinada. Base: 5 500 — RS. Oc-
mente, 176 c '13:

KARMANN-GHIA
celente. Vendo r

issilio. 34 apto.

ó5 equip. ex-
a Rua Antônio

KARMANN-GHIA - Vendo 1965
66 — Azul. 1 200 km, eslado de
novo. Rua Mu.u, 168, ap. 202

Alto da Boa Visla.

KOMBi ou Rural compro de par-ticular para particular. Telefona
22-3344.
KARMÀNIN-GHIA 1966, azul com'
6 000 ífm rodados. Tratar à Rua
Sousa lima n, 178 - 1 001. —
Júlio.
KOMBI — Furgão o Dodge 54 —
6 cilindros sm linha — Vendo
pela melhor oferte - Tudo n6vo— Rua Carmo Neto, 46.

KOMBI 62
tado. Rua

— Standard. Otimo es-
Humaitá 261-D.

KOMBI 67 - Zero km. - 52 HP.
Vende-sa uma. Ótimas condições.
Tratar na Av. Amar. 1 Peixoto, 199
Duc;uo_de Caxias — RJ.
KOMBI
vn,
der
cc
de

1961162 - Estado de no
100% de tudo, p| compra
exigente. Enlrada a partir

1 600 e prestações a partir
190 -
todo.

Pra.a Orye, 179-A,

KOMBI 63 - Vendo em 6timo
estado, somente à vista. Tratar
pelo telefone 37-7073/ com o
proprietário.

KOMBI 66 - Nova, todas as oa-
rantia» — Rua das Laranjeiras, 51?
fundos — Augusto,
KÕMBI 61 - Ulr". série, flnamen-
te tratada. Vendo ou troco cor
sedan. Tel. 36-2837.
KOMBI ano 62, em 6timo es:.^
do, vendo à vista. Preco 3 400 000- Trat. r P.. Washington Luiz, 79.
ap. 202

KOMBI ano 63 em bom estado,
pneus novos, vendo à vista ou
financiada. Ver c tratar à R. An.
dré Cavalcante, 13, ap. C-01, Sr.
Nelson — Só domingo.

JK 1966 - Faturado tm novem-
bro, ainda ni garantia, a visla ou
financiado. Av. Pres. Vargas.
3 149 - T.l. 52-1641 . 52-1215.
JÉÉP DKW CANDANGO 61 -
Tração 2_ rodas, capota de lona
motor nôvo, pneus bons. Vendo
por 2 200. Aceito troca - Tel.
2B-3191 - Rua Jacefjuai, 3.

ITAMARATY 66 - Único dono,
côr preta, estofamento prelo, ci
10 000 km rodados. NCrS 700,00
de equipamentos úteis além dos
de fábrica, preço NCrS 11 000,00.
Rua Paulino Fernandes, 77 — Bo-
tafogo.
INTERLAGOS 66 - Berlineta, pou-
quíssimo uso, equipado. Ac. iro-
ca. Av. Mem de Sá, 173. Tel.
22-9073, segunda-feira.

JEEP 60 - Pintura, forraçSo
pneu. novos. Mecânica em ótimo
estado. Pequena entrada e o sal-
do a longo prazo. AUTO-PRAZO.
Conde de Bonfim, 645-B — Tel
38-1135 e 38-2291.
JK — ó2 — De médico, mais con-
servado e equipado possível. Tel.
45-4198.

Emplacamento de veículos
EXERCÍCIO DE 1967

Automóvel Club do Brasil, avisa aos
srs. automobilistas, que já está atendendo
em sua sede - na Rua do Passeio, n.°
90 — a todos que desejarem efetuar o pa-
gamento das licenças. (p

KOMBI 1966 - Zero quilômetro,
não emplacada, estando ainda no
depósito do^ revendedor — Tratar
cem Sr. José, na Rua México, 31
12." andar.
KOMBI 64 — Máquina nova —
100.ó de lataria. Pequena entra-
da e o saldo a longo prazo. —
AUTO-PRAZO - Conde de Bon-
fim, 6-15-B - 38-1135 e 38-2291.

KARMANN GHIA 64, estado dn
novo, prejo ocasião. Tratar. -•
37^8226. ^^
KARMANN-GHIA 62, superequi.
pado. Vendo. Tratar 37-4476.
KOMBI 63,_ totalmente nova, 6ti-
mo preco à vista ou financio p|
parte. Haddoclc lobo, 175, ap.
201. Tel. 2B-8693.
KOMBI
estado.
horas.

61 — Vendo em bom
Facilito. 30-4769 até 14

KOMBI- Luxo 1961, pneus no-
vos, pintura, lataria e mecânica

KARMANN-GHIA 65, última sé- geral 100%, na Rua Marquês de
equipado e único deno. Ven- Olinda, 106, ao. 402 — Botafogo

do e aceito troca - 48-4471. - Tel. 26-66S9 - Preço 3 200
cruzeiros nevos.KCMBI 66 c| 7 mil km, tem ga- -

rantias, único dono. Vendo » KOMBI 1964
°"_ *roca - 48-4471.

KOMBÍ 61 - Excelente,
nria a qualquer prova, fac.

1 400. Saldo alé 18 meses
Trcco. Rua 24 de Maio, 19 fundos
Est. São_Frcc. Xavier. Tel. 28-75]2.
KOMBI 66 STD. Unlco dono exc'
eslado. Vendo ou trero por casa
de praia bem situada. Al: 

"

Brandão 73-302._Tel._34.2782
KARMANN-GHIA 64, amarelo
preto, equipado. NCr$ 6 000.
Tratar tel. 57-6522.

Nova — Tôda
equipada, 30 000 quilôme! _3 ro-

 dades, coni radio vendo à vista,materna nã Rua Solj„gi_ I77 _ n„. .,_,
Governador — Ònlbuí 326 — Te-
lefone 96-1797 - Sousa.

JEEP CANDANGO - Vendo. Tra-
tar na Rua Nascimento Silva n.°
12, fundos — Ipanema. i
J.K. ALFA ROMEU 2 000, úni.
co dono, vondo ou troco, carro
nacional, ridio, forro napa, 5
pneus novos. Base 7 milhões. R.
General Glicírio, 400 ap. 202
Laranjeiras.
JAGUAR 51 - Em bom estado.
Ver e tratar na Rua Assunção,
326, galpão 16, com Sr. Mano-
lo.

1PALA 1963 - 8 cil., hidramá. irêST__TvF-_r-—T.oT__i_
o, dir. hidráulica, s.m coluna,jíEE.P VS,llYS 60 ~ 

??0 000, pir
dio, linda côr, doc. diplomata. ?"£, 

"í' novoi, saloo a comi
.! 36-2914 !___• Rua Sao Francisco Xavi

65 - Acei-
Faço qual-

Avenida Suburbana,

lente est.,
vista, troco o

13 m. R.
- 48-2701.

qualquer prova, â!Castro, 15 a*_.
fac. c| 1 100 entr,
24 de Maio, 316.

res
CoDa.

GORDINI 63, 20 mil km, novi-
nho. Vendo à vista ou financio,

. 1 300 000 e prestações de 140
mll. R. José Higino, 254, aparta-
mento 301.

_208
66 — Equipado,GORDINI II 66 - Equioado, rí

H:o teclai, supernovo. Vendo rae-
lhor oferta à vista. Gomes Car-
neiro 60|502. Ipanema.
GORDINI 63 - Côr gelo, part.,
bom estado. Aceilo oferta. Rua
Nascimento Gurgel 98. Osv. Cruz
— Fontinha.

GORDINI 63 - 33 000 km equi
pado 2 600 a vista. Trator 19
punds-feira, tel. -43-0663, corr
Dr. Miranda.
GCRDINl 64 - Nunca bateu. To-
do equipado, rádio, capas, ca-
lhas, espelhos, o mais bonito do
Rio. 3 130. Rua Vital, 205 -
Tel. 29-9128.

IMPALA 1963

ridio, linda côr, doc. díplimi.Í'_.'|K^ "í novo,, saldo a comb
Tel.t 36-2914 ._,"• Rua S™ Francisco Xavi—i —- 342-E - Maracanã.

ITAMARATY 66 — Nô- # - alfa~romeq i96i: -
.,_ i;„j. Ia'0.. r nov-- equipado. Vendo
VO, linda COT, equip. na melhor oferta - Tr.-.tar na Rua

garantia. Troco, facilifo. 5_£___n___ 
Soufa "' 2a3 _ Tc:-

R. São Fco. Xavier, 102. jeep willys

@

esta marca
lhe é familiar

IMPALA 65 67 -
ano 61, vendo ncr

V.ndo.,.,:^ a vi!,i- R" WoMib 154.
cirerao hidriultca, para cairo --¦-*--
de 8 cilindros na «mbilagom -!JE-P, CANDANGO 61 - Vendo
Tol. 58-09?0 - Tratar a parlir.-111 b=rn estado. Rua Bandeira da
da^2a.-f«ir» [Gouveia, 81 — Rocha.

JKITAMARATY 1966 - Por metivo
de vingam, passa-se ccntrato,
carro comprado fins de dezem-
bro, 2 000 kms. rodados — Tô-
das garantias de fábrica — Ver

fratar na Rua Miguel Lemos,
51, ep. 301 - Tel. 56-1445.

1961 - Vende-se vermelho
KfttChup, Primoroso estado, rádio
itaílanc. Rua Visconde de Curo
_lÍ'0'___-__?!a\_!______?J- 26-0764.
KARMANN-GHIA - Vende-se 63.
bom de tudo. Ver hoje. Rua
Maia Lacerda, 620 .

. ^Épn_f__|

KARMANN-GHIA 66, 3.° serie,
15 G00 km, novo, urgente ou tro.
co carro maior. Av. Suburbana
•l.o 2422 - Tel.: 30-7063.
KARMANN-GHIA 64 - Uit. sé-
rio — Azul atlântico, um só do-
no — Nunca bateu — NCrS 6 000
— Açoito Volks — Rua das Pai.
moiras n. 29 — 404 — Telefene
46-6115.
KARMANN-GHIA 62. equipada,
linda. Vendo, troco. Tel. 42-2396
— Sto. Amaro, 145.

KARMANN-GHIA SPORT
62 — Superequipado. —
Óitmo preço à vista, ou
troco. Rua Visconde de
Itamarati, 77, ap. 302

KARMANN GHIA 62 - Com ra-
dio, capas em ótimo estado mec.
Vendo urg. 4 180. Rua Haddcrk
Lobo, 33 — Tels: 34-6001 ou
58-4735.
KARMAN-GHIA - Vermelho, coni

6 mÜ km reais, equjpcdíssimo,
de particular o particular. Só íi
prazo, aceitando VW no mesmo
estado como parte do pagamento- Tel. 23-2845.
KAISER 52, 100%, vendo urgen-
te, motivo possuir outro, aceito
geladeira parte pag. Rui Piauí-
14 - T. Sanlos.

KOMBI STANDARD 1964 - Ven-
de-se 2 (duas) ótimo estada. Sub-
meto vistoria seu mecânico —
cada Cr$ 4 080 000 - Renato
38-3314 ou Humberto 31-2404 —
Rua Goiânia, 97, Andara..

Você está pensando em comprar um carro?
Pergunte a quem tem um VW ou venha
nos fazer uma visita.

ÇU&êUZCüJl çuánaSàiq. cã_üu (ida.
SERVIÇO AUTORIZADO VOLKSWAGEN
Ru» Voluntirioi _a PiW», 481/3 - Tele-

fones: 26-1372 — 26-1477

KAISER 1952 - O mais bonito
do Rio, equipadíssimo, tudo no
carro é nôvo. Ver para crer —
Hoje até 12 horas. Rua Macapuri
n.° 172 - Penlia.
KÒMBI 1960

KOMBI 65-2 500 « 15 x 330.
Eventualmente troco — Teixeira.
Senunda-feira após 14hs. Telefo-
ne 33-72 -Niterói,

KARMANN 63 - Estado de lero
km - Vendo à vista NCr$....
5 200,00 - Rua Visconde de San-
ta Isabel, 503, ap. 306.
KOMBI — Para excursões, passeio
ou carca leve — Aluga-so com
motorista - Tel. 34-8646.
KOMBI 1961 - Std.. mec. pin-
tura, forração 100% - Ver a
tratar Rua Campos da Paz, 1)4.
KOMBI 62, 6t. est. cons. CrJ
2 690 000. Rua Dionísio, 152 -
Pen ha - Urnente.
KOMBI 1963, tíe luxo, còr grn.

á e pérola. Está jóia. Preço
690 000. Rua Pereira de Siquei.
, 79 - Tiiuca.

Otimo astado - Fi-
naneta-te ttrn prestações de NCrS
200,00 — Rua Barão da Ipanema,
22,jyj. 201. Tel.i 36-7300. _
KARMANN GHIA ano 1967 —
V.nde-.o cm estado de nôvo, -'

irádio, ar refrlcerado, pneus ori- .,....,, ., .
! ninais ainda c| frisos 100íi a 5_TBI ,,9c2 

- Vendo, troco por
.apenas 8 400 km rodadas. Metivo, vu !|,d"- Ru» "arão de Mo>.
rescL-cr o nòvt. cano 1967 - CrS _U___1_8.

;?-00 000, foeilita-so parle. Ver «KOMBI Std 637 uit. serie, ÕT"
tratar na P.ua Gen. Esp. Sto. Car-Isuso. 1C0.Í, linda cor. Aliar. K.--
doso, 377 — Tijuca c/ Sr. João [ri. d., 50, c/38, Engenho Novo
!-JTcJ.: :8-7919. _ IM. B.: maquina neva", 19 OCO km",
KAMANN-OHIA 63 - V.ndo pai-3 

800 * vista. Aceito ofertas.
,5 200 à v., troca Volis. 62. -I KOMBI 60. muito ccnscrv-acíãl
Gcnç. Crespo 147 201 (jun.o «ojVendo ou troco par Volk:. Rua
campo do AméricE)'
_ÕMl~637^/""26"ÓÒÒ_luTr"Std., 4
paris, tôda orig. belíssima côr,
fac. e ac. oferta. Bem preço à
vista — Faço qualquer prova —
Av. Sta. Crur, 1038 - P. Mlig.

Barão Santo Ângelo,
Oura.

64. Chav.

KARMANN GHIA 63 - Tranca'
direção, capas novas, lataria lm-
pecável - 3 milhões de entr. —
Av. Suburbana, 9 942.

C-ARCIA COMANDA OS PREC
OFERTA DA

BANCO reclinável para VOLKS, tipo «MUSTANG, Copacabana
RODAS cromadas com 10 furos, para Volks 
VOLANTE fórmula UM tcdos os tamanhos ......'.
CAPA de napa PROCAR para Gordini 60 a 66 ..'.
CAPAS Castelinho para Volks, várias cores, lindas
CAPAS om Vulkron vários desenhos lindas cores
CALHAS em acrílico, várias cores para Volks 
BUSINA FER alemã, para Volks, colocada ......'.
SPORTLIGHT (socorro estrada) 6 e 12 volts ...

SEMANA:
NCrí 585,00
NCrS 25,00
NCrS 90,00
NCrS* 35,00
NCrS 55,00
NCrS 90,C0
NCrS 10,00
NCrS 15,00
NCrS 12.00

- RÁDIO TELESPARK 3 FAIXAS DE ONDA, COM TECLAS NCr$ 135,00

Radiocapas
Garcia Ltda.

SOBREAPO de alumínio para Volks 
FAROL DE NEBLINA, par de 6 ou 12 volis 
PAII-.EL DE JACARANDÁ, colocado 
CALOTAS lipo Impala para Volks 
SUPER CALOTAS GUARUJA, vários carros 
SUPER CALOTAS COPACABANA, vários cerros .
FITA STEREO, várias músicas, modernas 
VITROLI.HA -DE FITA, USA, moderna 
TAPEIE de bandeja, Eureka para Volks 

NCrS 2,35
NCrS 29,80
NCrS 69,50
r..T>s. ir:
NCrS 22,50
NCrS 17,50
NCr$ 18,95
NCrS 340,00
NCrS 15,C0

SIIENCIADÒR KADRON para DKVV sedan .
SiLENCIADOR KADRON para Gordini . . .
SiLENCIADOR KADRON para Volks sedan
RADIO Transi.tor, 4 faixas, moderno com I
BATERIA VUI.CAMIA para Voiks, 30 meses

PNEUS FIRESTONE A PRAZO

VILA ISABEL:

NCrS 15,00 Esq. Av. 2B Seiembro,
NCrS 20,00 u4 _ T(,,_ 

. 3AÇ
NCrJ 39,50 

3<).Ç0B, §
NCrS 110,00

NCr$ 55,00 MADUREIRA:

Av. Edçiarrl Ron-.ero,

612-B (P

í

-^r^-' l*&i>K&!K>-,1C'.-X*fi---»'h- "ffi1?*"^* _.$_;»;.**'.*""•*¦ ¦""">"•*"*^y^^iyíí^''^xxXSs_f< >*.::?*:»*»ía«f-«< _*-. w?mg- •_¦



o veículos 4.8 Cad., CLASSIFICADOS, Jornal do Srasil, domingo, 5, e .."-feira, í-3-67 — 3

ÇORDiMI 1963 - Rídio, único
ccr.o — Vande-ce. Tratar hoje,
Rua Mariz e Borres, 1061, cl 7.
KÕMBl 1958 - Toda novo. Qua:-
ojar teste, 1 200 mi! de entra-
da. Av. Suburbana, 9 942. Cas-
cadura. Aceitamos troca.
KARMANN-GHIA 63 — Equipado,
cõr rubi. Troco Sedan Cr$ 5 100
- Av. Italianos, 723 - R. Mi-
randa.
KARMANN-GHIA 63 - Equip.,
rd., capas etc. Vendo ou troco
Sedan VW. Até 12 h. R. Barto-
lomeu Mitre, 617, ap. 301.
KOMBI 61 — Sinc. com máquina
nova, ótima de lalaria, pneus,
pintura nova, tranca etc. 1 800
entr. Rua São Francisco Xavier,
860.
KOMBI 61 - Furçião - Estado ox-
copcional — Rua Vise. Pirajá, 235
op. 504 - Tol. 47-9525.
KOMBI STAND 67 - Tob. Fir.an-
ciada - Tel. 27.4966 (9 às 22
horas) o 42-10-10 (12 às 14 hs).
ÍCASMANN GHIA - Vende-se 64
único dono c' 55 COO km bom
equipado, rádio Blaupunk — Ca-
pas -- Limpador americano — Ala-
vanca Porsche — Calo.as, isquei-
ro Tudo em perfeito estado -
6 000 000 à vista. Tratar - La.
ranjeiras, 91, cl o garaqista An-
tônio ou polo tol. 45-1270.

MERCEDES BENZ 1965. 220-S, di-
pion.ata vende. Aceilo oferta —
Ver 2.a-íeiro. Pr. do Flamengo,
82, garagem.
MORRIS 48 CrS~7-0~CO.7T.rd
37, 85 HP. 800 000; bombo go-
solir.a elétrica sem uso de 6 víts.
menos, 20 000. Preço da loja.
Av. Automóvel Clube, 3 805 —
Coelho Neto.
MERCEDES BENZ - Vendo 230,
mui, nova, 1966, direção hidráu-
lica - NCrS 20 000,00. Ver Rua
Codaiás, 48 - Leblon, ati is 10
horas. Tel. 52-9586.
MORRIS OXFORD - 1959 - Ven-
de-se a longo prazo, em ótimo
estado. Ver e tratar à R. Vis-
conde de Santa Cruz 110 — Eng.
Nôvo — Sr. Armando.
MERCURY 51 - Vendo bom cs-
tado. Rua Lins de Vasconcelos
242, sebr.
MERCURY 1951 - Mecânica, por-l
ticular, 2 dones, vendo melhor'
oferta - 67-3627. Teixeira.

KOMBI — Compro uma somente
de particular pref. 62\64.» favor
dispenso intennediárics, durante
o -emano tol. 27-9090.
KARMANN 65 (29 Set. 64) cio
comerciante, único prop. equipada
igue! a nôvo. Vendo, eventual-
mente aceito Kcnibí como parte
de peto. de 2a. a 5a.-feifj —
Tel. 27-9090.
KOMBI 63 SID 4 portas, m.c.ni-
co. Pot. Pint. Forr. em excelente
estado. Rua Astréia 175.
KÀmÁ>i^CH\^''lV6V^~^r,ãí'.
sa inteiramente nâvo na geran-
t.a e ainda ccm direito n revi-
soes. Ver Av. Postsur 196, op.
401. Ver com o porteiro.
KARMANN-GHIA 66 - Azul por-tuç-uês, forrado, corvin, rádio
Blakpunt, equipado. 7 900 — Tel.
49-1593.
KOMBI 1962, 3.a sério equipada,
ótimo estado geral, vendo ou
troco por carro pequeno. Rua
Toodoro da Silva, 404.
KARMANN GHIA 64 - Ultima sé-
rie, único dono, particular, vende.
Tratar Rua Dr. Júlio Oloni, 433
— Parl'r das 16 horas. Dr. Lúcio.
KOMBI - 54 - Vendís~~m7-
lhor oferta à vista. Rua Tira-
dentes, 167 — Mesquita — Banco
de Areie.
KAISER 1951 - No estado 100%,
f.cüit.-ídíssín-o. Tratar Rua da

MORRIS OXFORD 51 - Em ost.
de novo, pint. lat. mec. 100%,
b. b. novos, bai. gnrt. — R. Dom
Pastor, 393 - Tijuco.

MUSTANG 66 - 0 km,
branco e azul — Av.
Atlântica, 1588.
MERCEDES 170-S, Único dono,
1952, ótimo eslficJc, a aasclina,
rádio. Carlos Géis, 243-201. -
Leblon.
MORRIS 50 OXFORD - Todo
prova geral, 650 mil entrada.
Cerqueira Daltro, 82. Pôito em
C-i-.cadur.i.
MERCEDES BENZ 60, 220-S, nova,
único dono, radio controle remo-
to Beker, a mr.is perfeita do Rio,
NCr$ 12 000, lcl, 27-3665 - A
vista.
MERCURY .957, urgente, lindo,
2 830 mil. Troco, fac. Av. Prin-
cesa Isabel, 386, c/ 22, sob. Tel.
57_7039, hid. ___p.
MERCEDES BENS 230

S", equip., 66 — 0 km
— Av. Atlântica, 1588.
MORRIS 52 - NCrS 1.500,00. Rua
Cristóvão Penha 80, esq. Clari-
mundo de Melo. Piedade — Elias
Calllle.
MORRIS OXFORD 51 - Olimo
estado. Base NCrS 1 200,00. Fo-'"to 

e troco. R. Cardoso de Mo-
s,__436._ __ ___

MORRIS ano 1948, vendo-se
Quitanda, 30, 2.o a„dar sala 209 t"!"'?_ por "rro -de mais vaJ°'

Viccnto_de Carvalho, 526.
.MERCEDES;. BENZ 62-180 - V'e"nJ ^ "do finnnc-aao, 4 portas, cor cm
.:a, equipado, em excelente cs-
lado de conservnção. 4a, vÍg,

- 
______ 52-2899.

KOMBI - SlaTid, si~c~"
p. 65. Excel. 

'etária, 
moter na

saran. Cualq.-er prova, único
proprietário. Rua Neri Pinheiro.', i . ,
314 _ Estácio. Horário .om_rVair"Cnl0 

descml«'"?EtJo- "5"

._.!_.
LÍNCOIN CONTINENTAL 54, com
radio, vidros ray-ban. Vendo ou
trcco por carro nacional cu eu-
ropeu, Ruo BarSo de Santo An.
solo, 64. Chave de Ouro.
LOYDD — Vendo carro alemão,
íúperecónômlco, 340 km 20 l„
2 cilindros. Rua Canavioiras, 183.
op. 301. Tol. 38-9482.
LEBLON - Vonde-se carro Tri-
-;t,;,Ii ano 52, todo reformado,
barato. Rua Bartolomeu Mitre,

.1 019, fds. c/ JcSo ou Napoleão.
I.AND ROVER 1951 - Vendo. -
CrS 1 000 000, ou aceito carro na.
-'mal, pago dlf. Ver Rua ltapi-
r:r n. 484. — Catumbi.
LINCOLN 46 - 450 000. Vendo,
p.'2ta. Part. 100% mec. etc.
/.íelto ofertas. Tel. 29-3433. Fa-

/.'..1CURY 1948 - ótimo estado
p_; ticular. 700 000. Tel. 23-1183
— Só 2a.-feira.
MEÜCEDES - Vende-se 1954155,
300, préla, em perfeito estado,
reformada com peças originais.
Preço Cr^ 7 000 000 - Ver e
tratar de 2a.-feira cm diante na
Rua do Matoso 126-A, com o
Sr. Renato.
MORRIS MINOR bom estado -
Cr$ 1 150 — R. Pedro Américo
76 - Catete.
MG - TD. 52 - Útimo estado,
preto esporte. Ver e tratar a
partir de segunda-feira na Av.
Elfácio Pessoa 728, após 13 hs.
M_-.CURY 1953 - Vende-se - 4
portas, com rádio — Avenida Brás
rio Pino, 11, op. 201 — Penha -
Sr. Cesta.

pelos lelefones 22-5302, 52-8465
e 450707.

MERCEDES BENZ 1953
— 170 — Espetacular eS'
tado, rádio "Becher". —
Melhor oferta. — lnf
37-7666 -_2a.-feira._
MG — Acabado de chegar. Mo-
tor esporte. Sedan. 4 portas.
Tol. 27-3658. Rua Copuri, 127.
M. G. -TD — Enxuto, vermelho,
2 500. Aceita-se troca. Ruo Mar-
quês dc Abrantes, 152, ap. 107

Sr, Tino.
MORRIS 50 - R. República, 20.
Base: NCrS 1 300,00 - Quintino.
OLDSMOBILE 57 - 88 s/ colu.
na excelente e ótimo estado, bom
do tudo. Vendo, troco, finan-
cio. Av. Maracanã 640 — Tcl.
34-5578.'
OLDSMOBILE 53 - Modelo 88 -
2 portas, estado de nôvo. Ven-
do ou troco por carro de menor
valor. Rua Miguel Ccuto, 124,
ap. 5, hoie e segunda-feira.
OLDSMOBILE 48
Tel. 58-887Ó.

Cr$ 700 000.

OLDSMOBILE 88 - Vendo per-
feito funcionamento pintado co-
mo de fábrica verde-teresò-
polis, hidramatic, direção hidráu-
lica, rádio, ano 1956. Domingo
28-6007. Segunda em diante: tel.
31-0891.

OLDSMOBILE 62, Q cil., hid. dir,
hid, freio ar, vidro ray-ban, su<
perequipado. Linda cor. Estodo 19

[excepcional. Vendo ou troco. — ií
Rua Anita Garibaldl 9. op. 402 "

JODSMOBILE 61 - 88 hidr., a
ótimo estado, tels. ...

Atrás d-130'5023 e SÜ-0543 - ^- Alloir,

MORRIS OXFORD 50 - Estnd-, .
njV-, .'aciiito - Rua Ctronto, 956 E?"_i
- Par.da de Lucas - Atrás dà,"yb°/ . .
V.-\\_. [domingo ato as _12 noras,

ME! _U3Y 46
Ford 1949 por I 200, ambos 4
p-.-r.as — Rua Pereira de Siquei-
ra, 79 — Tijuca.
Ã",G — Vendo, ano 55—4 per-
In*, em ótimo estado, Av. Copa-
c.-;:ono. 060-602.

Vendo 1 250 . OLDSMOBILE 53 - 98

MORRIS OXFORD 52 - Vendo
em ólimo e:tado geral, pintura
íorraçüo, pneus tudo novo, dias
úl.:. - Rua Bom Pastr, 508 -
Tijuca.
Al.RCEDES BENZ 65, 220-S, esta.
d. do nôvo, c/ 27 000 km, com
vitrola stereo de fita. Carro para
peztta de fino trato. Aceito tro-
ca, eitudo facilidade. R. Bolivar,
125-A. Tcl.: 37-9588. Amanho.
MERCEDES BENZ 220-S, ano 59,
o m_ís nôvo da Guanabara, úni-
co dono desde O. K., forrado a
cou ro(< rádio Beckcr-Mexlco,
freios hídrovacuo, faróis de mi-
lha, placa 4 numere.. Faciüto c/
3 700 de entrada saldo a com-
binar. Aceito troca por carro na-
cicnol. Tratar R. Bolivor, 125-A.
Tel.: 37-9588. Ver amanhã.
MERCURY 48 - Conv. Vendo mo-
tor nôvo, capota nova — Tel.:
47-7605 - Preco NCrS 1 600.
MERCEDES 61 - Absolutamente
nova, radio Becker, km. real. De
particular a particular. Só à vis-
ta por NCr$ 15 000,00 - Telefo-
na 28-5368.
MORRIS Oxford 50 - Vendo má-
quina nova, mecânica a toda
prova. Rádio, 1 400. Aceito ofer-
ia. 30-5583. Rua Magalhães Cor-
reia, 44. Higienópolis. Próximo
.. Dôrke da Mattos.

MG 52, conversível, étimo es-
todo, urgente per 1 550 mil. R.
das Lor_an"ejra:;,_^46ó.
MERCÉDÉS BENS -~Ã~~~195Í~~
vendo S-l 70 a gasolina 4 ciíin-
dros muito econômico precisan-:S™. a_ Pr!me'ro que ener-
cio pequenos reparos, ver a par-ÜV .* F"nc'sco Xavier 342-E
tir de 2a.-feira

Fino
trato, óleo 20. Trccja mecânico.
Preço único à v";tn f.Cr$ 1 700.
Aceito troca. Rua Gurindiba,
300. Muda. Tol. 38-5807, te.un-
d.-feira na Rua da Ccncei;ão,
105, ll.o andar, sala 1 108, c/
Álvaro. ,
ÕPÕRTÜNÍDÃD.-- Corro. Vcncíõ
camioneta Ford, carga, aberta, de
46, ó cilindros, ótimo estado —
Cr$ 1 000 000. T. Estrada do Por-
tela, 29, no bar. Madureira.
blD~M'Ó~Í-~~60~DinIíic~" 88~
Nôvo, tudo cem por conto, vi-
dro rayban, tipo Impata, dire-
ção hldráutíca. Vcndo-so ur-
gonto podendo facilitar parte do
pagamento — Tel.: 22-5700 —
42-4724 - Rua Senador Dantas,
19, sal» 205 - Cino'andii.
OLDSMOBILE 51 - ES, único do-
no, rádio, gastei 950 rcícrma,
vendo pcuco mais. F*çd qualquer
exp. Pr. Botafogo, 422 — Garag.
OLDSMOBILE 51 - 88 - com
pintura e estofamento novos.
Muito bom de maquina, com
rádio etc. Vendo urgente pela
melhcr oferta acima de 800 mil
cruzeiros. Av. N. S. de Copaca-
bana, 1298 - Ap. 204.

OLDSMOBILE 67 -
Cutllas — Supreme, su-
perequip. — Av. Atlân-
tica, 1588.
OLDSMOBILE - V.ndo Cullass
Sup.emo, 0 Itm, 4 portas, ano
1967, vidros elétricos, NCrS ...
32 000,00. V.r Rua Codaiis, 48
— Leblon, at* às 10 horas. Tel.
52.9586.

OLDSMOBILE 52-4 portas prec.
peq. reperes — CrS 390 000 à

Rua do Bon- _-"»c»-5.
fim, 397, São Cristóvão.

MERCEDÊS~"_30~-~Z~-.~~~l.me'-
Tro. Todo equipado de fábrica:
pneus b.b., vidros Ray-ban, rádio
Becker Europa, estofamento de
MB-Tex negro. Côr gelo. Entrega
imediata,' com documentação per-
feitamente em ordem e todos os
Impostos pagos. Tratar com
proprietário — Sr. Costa — Tel.
47-7041.
MERCURY 48 - Excelente, mí-
quina, forração, pneus, tudo
100% — Qualquer teste. Finan-
cio c/ 800 e 10 de 80 ou 700
e 10 de 100 — Rua Souto, 561
— Cascadura.
MERCURY 54 - Monterey cana-
d_.nse, M. retif., hidram. dir.
h'd., vidres rüv-b.m, rádio H'-F",
p.ní., lataria, crom. e inst. c!et.
tudo novn. Peças sobressalentes:
bomba dMguo, ólec, cás, repar.
carbur., lanterna; tudo a-nericaro.
Vendo urqcnte ã vista. Ten. Ba:k.
T___J.__23-___-46__^_NC__5 2J90.
MORRIS 

"OXFORD 
SI

EM MATÉRIA

DE TROCAS

CIPAN
FAZ MILAGRES

Qualquer que seja a "marca de seu carro usado, qualquer que seja a modalidade de pagamento que mais lhe convém,
Cipan tem sempre um plano de trocas para safisfazê-lo! E você paga a diferença em prestações bem mais acessíveis!
N.B. — Se estiver impossibilitado de comparecer pessoalmente, peça, sem compromisso, a visita de nosso representsníe

pelo tél.: 52-6611 - Ramal 93.

ITAMAKATY 67
GORDINI 67

Revendedora autorizada Willys
25 anos de tradição servindo aos

automobilistas

Lojas: Avenida Presidente Wilson, 113
(esq. Rio Branco)
Avenida Henrique Val.dsres, 150/156
(esq. Riachuelo)

MERCURY 194B - Vendo barato,!
capeía de aço Av. Presidente
Roosevelt, 182, esq. com Tupi-
nambás. São Francisco. Niterói.|
Est. do Rio.

J3ELÃCAP
QUALIDADE ALIADA A GARANTIA

1967 - SlMCA ESPLANADA - 6 M.A. Okm
1967 - VOLKSWAGEN - 46 HP
1967 - DKW BELCAR - Verde mar
1965 - FISSORE excepcional
1965 - IMPALA SS. V-8 - Hidra. c/ ar cond.
1965 - DKW VEMAGUET - Motor 0 km
1965 - VOLKSWAGEN - Grená o outro prata
1965 - VOLKSWAGEN - Vermelho - Teto solar
1964 - VOLKSWAGEN - Ótimo estado
1963 r- DAUPHINE - A_ul claro, c/rádio
1962 - VOLKSWAGEN - Equipado
1961 - VOLKSWAGEN - Equipado

COMPRAMOS, TROCAMOS, FINANCIAMOS

Rua General Polidoro, 81.
Telefones: 46-3586 - 46-0831.

Av. Atlântica, 1 536 - Telefone: 36-1323
(P

IPIYMOUTH 58, s/ coluna, mec. 6
icil., verm. branco. Vendo me-¦'.h.r oíena — Av. Atlântica n.°
2536 ap. 40). Ver domingo

j PLYMOUTH 1951 - Vendo, in.
j cânlco, píirricular, equipedo —
'Hojo 1 860. Rua Pereira de Si-
jqueira, 79 — Tijuca. ,

;! PEUGEOT 54, 2.» serie, sinc.
| rádio. Todo 1001.. Vende-se p/

melhor oferta. R. «Melo e Sousa
n.° 125, caia 2,
PONTIAC 52, Catalina, lindo car
ro em ót. est. Vendo urgente.
Cr} 1 400 000. Financio parte
tt. Dionísio, 154 — Penha.
PEUGEOT 51 - Cr$ 720 000, ou
melhor oferta, bom de tudo, ape-
nas ccm defeito na suspensão
dianteira, urgente, hoje, Sr. Araú-
io. Tél. 32-2431 — Rua Riachuelo
n. 220, ap. 402.
PONTIAC 52 - Perfeito estado, 4
p-rtas, por NCr$ 800,00, cnt
Saldo a combinar, na Rua Aristi-
dss Caire, 353 — Méier.

Então, vale a pena nos consultar

C.._.lN.ict0
sogut.nca e

eficiência

PICK-UP o mii. moderno t
possante, já 

'construído

no Brasil

Um novo
concoito em

liliUiüRtQS

—*2§í8l^

CraníS lissnti.menlo era tt.i a lintii
Receba i visla e (aoiie a longa um
í melhor «listai. Ittnlcs .HEVROU..

PBBlÈ-í-fifc»
C.rrocirlat Braslltlrat S. I.

JSfcnlda Brasil, 15.146 • Tel 30-9830

PEUGEOT 403-61 - Vendo bom
estado ou troco Rural 4x4 — R.
Sr-nres Tavares, 7 — Telefone:
30-7399.
PEUGEOT 203, 54, cl rádio trans.,
pintura neva. Rua Clarimundo de
Melo, 453.
PONTIAC 61-4 portas com
coluna, superequipado, estado de
nôvo. Vende-so ou troca-se por
carro de menor valor, negócio
(ó Ã vista. Estrada Vicente de
Carvalho n.° 1216 — Procurar
Marinho ou Arlindo.
PREFECI" 1950 - Bom estado,
apenas SCO mil entr. 100 p/ môs

Av. Suburbana, 10 002-3." an-
dar, sala 305 — Cascadura. Ver
2a. feiro.
PREFECT 1949 - Única deno. 250
mil entr. 1C0 p/ rnôs. Av. Su.
burbana, 9 942 — Ca:cadura —
Samente 2a. feira.
PICAP 49 - 

"FOR 
D - Plcap 50

Ford. Ev/ado {jeral 100%/ vende-
se cu treca-se por carro tíe ma-
ner va!cr, negócio só a vista. —
Estrada tíe Vicente Carvalho, n.°
1216 — Procurar Arlindo ou Ma-
rir.li?.
PEUGEOT 51 - 100%. Bom
1 200 000 - Aceita-se oferto, ou
600 e 1 x 90 000. Avenida de
Santa Cruz, 272 — ReaIengo.
PICK-UP F-100 ano 61. Vendo
estado de nova, ver e tratar à
Rua Rento Cardoso, 12 — Diarià-
mente.
PLYMOUTH 59, toda mecânica,
100%, motor, caixa, direção, pin-
tura, pneus. — 3 650, urgente.
Tel. 49-8142.
PEUGEOT 54 - Vende-se enxu-
Io. Preço CrS 1 700, tó à vista.
Rua Humaití, 231.

RENAULT 51 CV4 - Ótimo esta- Ui.irr.a sé-1SIMCA TUFÃO 64
rie. Raramente usado, icdo cri-i
Sinal de fábrica, Ac. tro:a. R.d!

lOtafogo. — Dia;

Ver - R. Vel. da P.írio, 374
oo. 801,
RURAL" 1965 mela 

"aspirai, 
estv!Combina, 42.

do impecável, rádio, tranca, 'u^
pisca-pisca copos do napa, úni-j SKODA 57 pint. estof. cromados
co dono. Vendo R. Cab-jur116 novos, todo original, melhor ofer--Lins - 49-5880 ou 29-7707 -jto ocirna de 1 500. Av. Brigo.
Adelino. deiro Lima e Silvo 1071. D. de
ROVER 53 - A vista 

' 
ou faci- Caxias o partir das 12 hjras,

litado, ótimo eslado, todo equi- SIMCA 61 — Olimo eslado, c/
pado incl. rádio. 56-6323. radio e capas. Troco e facilito
RURAL 

"WILLYS 
67 - OK - Ti: R. Cardoso Morais, 436, Ra

po especial — Vende-se. Facili'
ta-se parto — Rua Pedro de
Carva'ho n. 811 — Telefone .,
29.1831.

STUDEBAKER 49, 4 pts., cM.7
a oualquer provo, Cr$ 900 mil
entr., restante a combinar. Rua
Ana Néri, 770,

RURAL 59 -Vendo. Ruo lulsl SIMCA Jangada 66 particular ven.
Beilrao, 4 - Vila Valqueire.  de est. nova equipada, radio fa.
RURAL 64, tranca etr. Bom es- cll''°- Anlonio. 22-1500
tado gorai. Tel. 29-7296 ou se-
gunda-feira na Rua da Quitanda,
esquina de Sete do Setembro c/
o encarreçsdo, Sr. Manuel.

Vi À f^3__=^&\\

RURAL 62 - Tração 4x4 (dis-
positivo de roda livre), máquina
retificada, óleo 30. Vendo ou iro-
co per Vclks ou Gcrdini no mes-
mo valor. Rua Piauf, 278, c/ 4.
Todos os Santos.
RURAL 61 - 1 diferencial, cs-
tado qcral ÍOO',.. Vende-se ou
troca-;e por carro de menor va-
lor. N.çiócio só à vi:ta — Estra-
da Vicente de Carvalho, 1216 —
Procurar Arlindo ou Marinho.

SlMCA 65 — Ainda na garantia.
Vende-se pela melhor oferla, aci-
ma de NCr$ 5 500. Falar com
Sérgio. Tel. 34-3010.
STANDARD VANGUARD 52 -
Vondo, bom estedo, preco 1 50C
mil. Tr. R. Luiz Zer.cheta, 113 -
__i______j____-._Tel__ 59.3590.

SIMCÁ CHAMBORD Emi-!
sul 1967 — Temos várias'
cores para pronta entre-!
ga. Ã visid ou financia-i
do. Tel. 48-4787. |
STUDEBAKER 51-4 portes, pin<
tado e forrado, 1 milhão ao pri-
meiro - Av. Min. Ed.ard, Ro-
mero, 931, ap. 201. i

iSIMCA TUFaC, 64, em ótimo es-
tado, superequipado. Pneus b.

(bronca etc. Troco ou íin, Te>-
lcn» 58-8078.
STUDBAKER 41 - Carro de mui-

ito trato e econômico. Ver pr.rí.
crer. Pneus, pinlura, rádio, fia-

;ç5o, novos. Vendo barato mo*
I tivo de viagem — Sr. Viano —

R. Debussi,_ 431 (ant. R. 27) -
Jardim América.

ISTÍJb_ÃK_íi~ Vende-se em bom
estado, 4 portas. 1948, direta-
mente - 57-0327.
STANDARD 49 - CrS 800, ou
facilita-se parte — Rua Joaquim
Sarmento. 121 ap. 201 — Gua-
dslvpz.

_J iSIMCA CHAMBORD 64 - la. sé.
jrie 

— Em ótimo estado com ii-
dio. Preç. 4.4C0 - Rua Viscon-

Ido de Cairu, 55 - Tel. 540542.
'SIMCA Pulra 52 esnv. - Vcn~-
I do cu trcco por Vespa — Tei.
146.5001 - Ary.

SEÜ FÜTÜF10 DEPEKSE GE

RURAL 62 - Vendo apenas 60
km rodados NCRS 3 200 à

vista. Ur.guai_116,__ep. 201.
RURAL""WÍLLYS 62 - 4x2, ven-
do aceito auto nacional p?rte
pagamento. Rüa Conde Bonfim,
__. !_ 

RURAL 1967 - NC^S v.ndo' 
-v.T<m?\™:

176,00 - Melhor plano.fe^gj^ 
tolito' m ~

R, Passeio, 90, das 8,30 skoda 57, bon

SIMCA 62 - Excepcional estado",
mec. 100%. Troco e f.cliit-. Av.
Suburbana, 9021.

às 20 hs. (B
ROVER 1953 - Vencio corro \n-
g!« de aita ciasse — 1 250, na
aaragem - Rua Pereira de Si-
queira, 79 — Tijuca.
RURAL 65 - Vende-se Cr$ 

"7

1500 000 enlrada saldo 15 me-
ses. Ag. Vianna — Ruo Mariz c
Barros, 724 - Tels. 28-7791 e
48-1403.
RURAL 64, 4 x 2. CrS 2 200.
Seminovo, mecânica tinindo, equi-
pado. Saldo até 15 meses. Ba-
rala Ribeiro, 147.
RENAULT 52 - Maq. ret. Ven.
do barato pl ter adquirido ou-
tro — Rua vise. de Ouro Prelo,
kQm ao lado do Cine Opera.
RURAL 64 — Vende-se ótimo pre-
;o, aceito oferta. Tel. 58-7699.

Vise. Senta (sabe!, 223-303.

estado 13 km.
trcco méis nevo, vendo, facilita
parte, Posto Ipiranga, Visconde
de Nilerói, .12.
SlMCA 63 - V.r na Rua Dias
da_Kocha, 35/502.

SIMCA. 64 - Tufão"!
Entrada 2 000. Vendo.
R. Mariz e Barros, 821.

RECEPCtONlSIA
PORTUGUÊS

conuoíiGi
AUX. ESCRITÓRIO
GORRESPOHDEHCIA
SECRETARIADO
INGLÊS

CU,RSOS COMPACTOS
MÉTODO DIRETO
APRENDIZADO * TÁC\L
COLOCAÇÃO IMEDIATA

HP>.d_>.íii

SIMCA JANGADA 63 - Exce.
lente sem pedres. Equip., rádio,
capa, máquina, ótima. Troco,
vendo, aceito oferta. Anlonio —
36-5454.
SlMCA 1952, Aronde, em estado
da 2ero. Carro para pessoa fino
gosto, s. equip., Av. Suburbano
n.° 2422 - Tel.i 30-7063.
SIMCÃ TUFAÒ 1965 - Vofcs 65
- .limo estodo. A visto cu fi.

_ ; nanciado — Rua A!mi'ant« Co-
RUKAL 61 - Vendo-se cm bom crono, 173 - Tol. 48-5003.

PICK-UP FORD F-100, 196!, ex- eslado ccm tranco direçõ. . Tra- SIMCA 62 - P_u_ul~'mo _V_..anta eitado, copeta do lona e tar R. Expedicionários, 978 -id- I00°'„ r- „.,'»> _ V,°"
on____s.__T___._42.67CS. | Nilopolis " 

" ''

PACKARD oi

SIMCA 63 -ôr gêio, 3 sincres
I- Tel. 31-2903.
SIMCA Tufão 04 — Estado zero
km, uni dono, nunca bíiteu, pncui
n;visslm-5 BB - NCrS 5.000,00

; - R. Pinhal, 155 - M. Hermes,

iSIMCA CHAMBORD, em bom es-
I rado de conservação, vendo per
] motivo de viagem, base 2 000
imil, urgente — R. São Frsnciicc»
| Xavier, 614.
SKODA ÜTJLITV 1955.- Vende,
se em bom eslado por I 000.00.

|Rua Miranda Vale, 113. Del Cos-! >;____<__. i
¦TAXI Acro Willys 65, equipa-
discirno. — R. Carolina Machado
n.o 560, c/2 — Madureira. Tele-
fone 90-1377 CETEL.

Mecânico
rctif;r?dc, funcionando, pneus no-
vos. Vendo por CrJ 633 ODO. Tra-
ts: h_;a cas 8 às 12 li., Rua S,
Vicsnta, .20, cjm o perteiro.
PICK-UP F-100 61 - Vendo me-
cônica a toda prova. R. Tenente
Abel Cunha, 15. Tel. 300689.

sr SlMCA CHAMBORD 63

PICK UP Clievrolet 59 Brasil
Ford F-100 61, a toda prova. Ver
domingo até 12 horas. Segunda a
sábado, dia todo. Av. Suburba<
na, 10 087 - Posto Texoco.
PONTIAC 1950 - Vendo máqui
na cm ótimo estado pintura i
pneui novos, côr cinra madru-
gada, ver hoje na Avenida melo
Matos, 53, com Dr. Heitor.
P.ÜGEOT 404, Í963, 4 porta.,
teto solar, rádio, doe. embaixada.

| Tratar 36-2359, Sr. Hélio.
PONTIAC"64165"- Deci Embaixa
do, 4 pts., 8 cil., 8 000 milhas,
equip., verde esmeralda. Ver -
Fig. Magalhães, 598, garaqista
Preço NCr$ 17 500. Tel. 57-8584
— Newton.

MEtHOR GARANTIA • MELHOR PREÇO
MELHOR PRAZO .

19Ó5 — Aero Willys, côr grafite c gelo, com rádio,
muito bom.

19Ó5 — Aero Willys, cór verde amazonas, 3 veloci-
dades, ótimo estado.

1965 — Aero Willys, côr cinza grafile com rádio es-
petaculor.

1966 — Itamaraty, côr azul multo bom.

ÓTIMOS PLANOS DE V.NDAS A PRAZO

Av. Pres. Wilson, 113-A (em frente ao Obelisco).
Tcicfon.:: 22-ÍS76 e 32-9426

Av. Henrique Valadares, 156 — Telefono: 22-1914,
ramal 11/14

D.jej.r.tlo visita do nosso representante, peça telefono
52-6611, ramal 93. (P

PONTIAC 51, 4 portas cm esta-
do de censervação. Vende-se ur-
gente. Preço 820. Acc.ta-:o efer-
ta. R. Professor Valadares n.o 42
ap. 101, depois de 12 horas

I Grajau.
PICII-UP - 1963 - Vendemos -
Ver h_je ou amanhã. Rua Viúva
Cláudio n. 222 — Jacaré.
PONTIAC 53 - Vendo, base CrS
1 500 000. Ver e tratar na Rus
Eme:to de Scusa, 162. Telefone:
50-4578 ou Av. Ministro Edgar
Romero, 143, loja 7 — A^sdureira.

FíiX-P Ford F. 1.49 -^RÜã-d".
América, 176.

 íor. 4 pr.cus noves. R;ja Barata
EinRi.el.ro 727 406.

ostado de nova. Cor praia. Veri-lei >'r-a r: i 
' 

t 
""-i_-./-r

do cu aceito treca. A partir da SIMCA Esplanada 196/
segunda-feira. Av. Democráticos,!  TV._¦__-_<_
533 - Tel. 30-3575. ' 

'tmos varias cores p
tpronta entrega. À vistaSlMCA 64. Verde ouro. Borri

uw*Ã«ceo_ 
°r"a 

rV/?" ?oc,rí°u financiado
VW 65. Rua Ga.. Glicério, 224 • _-__
- Eduardo 25-3403. lie 48-4787.
SIMCA Tufão 66 - Otlmo osla"|S|MCA TUFÃO 1965
do. vendo ou troco por carro'"
menor._Trotar_tel. 28-9744.
SIMCA Aronde 55 — Vendo ne
ce.sitando do lanternagem. Tel.
50-4640.

Te levo-

SIMCA 8-49 - Pint. teto, est.
noves exp. est. jóia Av. NCrS
985,00 ou troco ecupê — Rua
Aristides Freire, 324 ap. 402
Meier.
SIMCA 8 - 49 — S-jpereconômlco

Trcco per carro maior. Base
E00 mil - Rua Corot, 44-201 -
IAPC - Del Casillo, Mello tel.
31-5862.
SlMCA ESPORTE, ano 52, vendo
com metor avariado, precisa re
paros. Base 450 000. Telefone
46-8524.
SKODA 56, tipo 1 200, por 950
mil, Hillman 52, ccnversível, por
850 mil, Fcrd Vedete e Ford Pre.
fect p;r 680 mil. Tel. 46-8524
SKODA 60, Octavia, c/ rádio,
pneus b. b., ótima mec. e apa-
rência. Vale a pena ser visto. —
1 250 de entrada. Rua São Fco.
Xavier, 88^.

PEUGEOT 203, 52-0 mais en-
xuto d? Rio. Favor traier mera-
n!to. Faca um bom negocio. Rua
Bfirão de Ipenem», 72, ap. 402

Copacabana. 

FÍCMJP-FO..D 62/63 - Otlmo
s:tatío. Vc".:.:. e troca por Vclks.
Rua Jui::. <io Carmo, 9.
PLYMOUTH 48 - /.'.ecanico - 4

.por.:,., pc.-t.culcr. Vende-se ou
troce-se p^r caminhão — Tratar
na Run Henrique Valadares, 57-A

borracheiro.

Verme-
lho e platina, pcuco rodado/
equipado, estado de novo. Só'
à vista. Base 5 500. Tel. 49-3906.
SIMCÁ JANGADA 1963, equipa-
da, como nova. Aceito troca. R.
Marechal Trompowsky, 45. Tel.:
36-1788,
SIMCA 61, equipado, CrS 2 800
mil, à vista. Rua Honório Pi-
mcntel n.° il. Vila da Penha. —
Tel. CETEL 91-1526.
SIMCA> — Compro^ sem aberrecê-
lo.^Vejo no horário de sua pro*
ferència e pzgo hoje em dinhei-
ro. — Tcl. ---S891,
SIMCA CHAMBORD 60, 61 e 62

960 000 equips. novíssimas —
Saldo a combinar — Trcrco —
Rua São Francisco Xavier 342-E

Maracanã.
SIMCÁ" 1963, Jangada. Financia.
ce ccm 2 000, o saldo a cembi-
nar. Rua__Dr. Satamini, 156.
símca chámbo!_j-.Ufãò~T9_5

Com 24 mil km. Vende-se a
vista. Rua Jcaquim Nabuco, 150

Procurar o porteiro.
SlMCA 65, Tufão, um só dono
c/ rádio, capas, fino trato. V.
ou troco por Volks 61 a 65 —
Rua Miguel Cervantcs 625 —
Tels.: .19-6332 e 29-6722.
SKODA Otavia 60

^M_SÔ_ffiHJÍ^Illl
[CAPAS RÁDIOS 1

de todas as marcas *

a Napa NCr$ 25,00
í| Courvin " 55,00
jj Vulcron " 35,00
1 RATCDI A*l 0= rnniore. estoques e l
7TÍ. -í w variedades da praça «m

I Fabricação
WUICÂN.A .,,_^ ,
desda NCr$ 40,00

!______ EM

Fabricação
ÍLCÂI

rri_ NCr$ 40,00

IR

Desde

NCr$ 50,00
TODAS AS MABCAS.TOTAt.
MENTE TRANSISTORIZADOS

Os maiores estoques e
variedades da praça em

ACISSORIOS CROMADOS,
pelo menor preço do mercado

__-___5\.«£§Pp-_fp. u
compramos bem Jl
para vander melhor tBBBSBff

RUA GENERAL SEVERIANO, 66-A
Bam no Laigo entre o E.tááio do Botafogo e o laia Clube.

PEUGEOT 203/1952 - Bom dc
tudo, m_q. nova, pneus, rádio.
Troco terreno ctc. Ver R. Ana
má, 84 (Viaduto P. lucas). Ho-
je e cmrnhi..
RURAL WIUYS 1963, em estado
de nôvo. Financie-se com 2 000
de entrada. Rua Dr. Satamini, 156,
RURAL — Cempro sem aborrece-
le. Vefo no horário do sua pro-
ferència « paga hoio em dinhei-
ro. - Tol. 384891.
P.URAL 67 - Vondo 4x2, tipo
standerd 7 870, semente k vis-
ta. Tcl. 27-7742, Carlos^
RURAL WILLYS 1961, 4x4, ra-
dio e mais equipamentos, ctimo
e:Iedo de conservação, facilito
pari-, tel. 27-43^8.

RURAL 65, de luxo, mod. 66,
réd. tecla, 2x4, uníco dono,
4 800. Rua Taborarl, 610, fun-
dos — Brcs de Pina, p/ trocar
nac. cu amer.
RURi.L 60 - 2 x" 4, pneüsT pint.
e;tof. em bcm estado, urqente —
2 100 — R. Taborari, 610, fun-
des, Brás de Pina. Troco ou fa-

RHNAULT 54 - Motor retif. Ven-
do melhor oferta. Rua Paula Bri-
to 191 fds. 201 - Andarai. Tel.
38-3939.

ec^ss

R.NAULT FP.EGAT - Vende-se.
|R_a Maris e Barres. 372 ap. 803

cu Belícrt Roxo, -51_~p. 703.
RURAL WILLYS 1965 - Em per^
feito estado de censervacão. Ver
somente :c..í_--cira dos 9 ns 16
h-ret. Av. Berres de Medeiros,

STUDEBAKER 51, Champion, 4 p.
6 cil., todo reformado. À vista

1 550. R. Ana Néri, 662, c/ 17,
ap. 101. Triagem, s/ tel. — Só
domingo. _, ISKODA Otavia 60 - Vendo-se
SlMCA TUFÃO 64 - ótimo esta.!RuJ cia Lapa, 120, :.' «,02 - Sr.
do, equipado, vendo hoie. NCrS JZicmor. Tel.; 42-7159.
4 200,00, Rua J-ão Ura, 19. SKODA 50 - Em perfeito estado
SlMCA ARONDE 55 - ótimo es-1- 400 mais 12 x 60 000 - Ave-
ta _o f.nci-namenlo, vendo, moti. nida de Santa Cruz, 272 — Rea-
vo uracníe. Rua Riachuelo, 319. lengc.
ap. 303 - Centro. SIMCA RALLYE. _:pe:ial 65
SIMCÃ ARCMD - Vendo melhsrjVende.se, flnancla-se, troca-se por
oferta. Tel, 25-3760. Volkswagen Sim-a seminevo. —

SIMCA TUFÃO 64 - 33 000 km, íido .iqsui_„do;Jrs,aí 
A,u.do-

rádio. Crí 4 «nn '*'- 36-5086, Lido. Copacabana

P- -0A-\SlMCA TUFÃO 64, impecável ¦

PEÇAS

' », "w. "¦ —~^-____«Oi\

^. 
.-dr^s-i i ~Z___^_.

FOiniAC - old3;:.o.:le - cadillac - buick -
CHEVROLET - DIREÇÃO HIDRÁULICA -

TRANSMÍSS i.O AUTOMÁTICA
C I VV A L

Com. o Imp. WALTER RAGAZZI
/v',atri„: Vo!unlários ela Pálria, 170 — Tel. 4.-E9..3

Filial: S. Cri.tóv.o, 847-B — Tel. 34-1516

(P

RFTÍFICA DE MOTORES
Com o mais moderno parque In-
d-strial incluindo: a RETIFICA DE
"CAMS" íresialtci do eixo de co-
mondo das válvulas) a MAGNÉ!*-
FLUX (pesquisa de fraturas eni
clxcs) e a EQUILIBRADORA (cen-
trabcílanço estático e dinâmico de
eixes e volantes garante renova-
ção psrfeita do seu motorj,

PERUSIN
"A melhor e mais bem aparelhada retifica do Brasil"

Rua Clarimundo do Maio, 267, GB - Tais. 49-0120, 29-7584

•EU? -

novíssimo, _[  ...
Dominogs Ferreira, 76,
SKODA OTAVIA 1964 - 4 por-!Cani. de Eco, rádio, capas, prol
las — mteinieo pouco rodado o1 pára-choque, lindo. Tel. 27-6617.
radio — do embaWndi —
36-2359 - Sr. JACOB.
STUDEBAKER - Vende-se Cham-
plon Regai, canadense, 1952, uni-
co dono, equipado, Rua Inhangá
45, ap. 203 - Tel. 46-6771.

SIMCA.TUFÃO 1964 -
Em bom estado, à vista
ou financiado. Telefone
48-4787.
SIMCA JANGADA 65 - Vendo,'
c;uase nova c\ rádio, banda bran.
ca, preço ocasião. Tel.: 58-6381
(2a.-foira Sr. Paulo).
SIMCÃ 62 - Bordeaux e Gelo -
Superequipado. Motor e pintura
100%, vendo barato. Gonçalves,
na Praia do Galeão, 15.

Fràn:isco.
SlMCA 61 — Superequipada, es
tado de nova, 2 600 000. Só i
vista. Rua Bento Cardoso, 1*11 -
Penha Circular.
SIMCA ARONDE 52 - Máq. ret.,
ótimo est. Rua Alvares de Aze
«do, 561 — Maria da Graça.

SKODA - 59 OCTAVIA - Ven-
de-se, lanternagem e pintura no-
va, côr azul rei, capa de napa,
parte mecânica boa. Rua Bambi-
na, 164, Loia E. Tel.: 46-9669.

SlMCA — Compro pagamento h
vista 1964 ou 1963. Tel. ...
22-4229 ou 32-5397 (Compro de
particular}.
STUDBÃCKER 52 - Ótimo esta-
do, completamente equipado. -
Vende-se pela melhcr oferta. -
Informações pelos tels. 49-3522,
91-0998, 52-1109 e 42-1708.
STUDEBAKER CHAMPION - 6 ci
lindros, 1951. Em ótimo estado
Vendo por Cr$ 1 100 000 à vista,
na Rua Amoroso Costa n. 215,
ap. 401 - Muda - Tel. 58-4334
- Sr. Wilson.

SIMCA Ralíye Esoecial - 65 - 2.a
série, ouro velho metálico. A
vista 6 50O. Vendo tol. 46-1485.

SlMCA CHAMBORD - Vende-se,
ano 61, pintura e estofamento
novos; máquina 100%, único do-
no. Ver e tratar na Rua Maré-
chal Floriano Peixoto, 2433 - N.
Iguaçu com o Sr. Gomes.

PONTIAC 54 - Ótimo estado
Cr$ 1 450 000 — Rua Bcnsucesso,
580 - Praja Lcpes Ribeiro -
Tel. 30-2853 - Sr. Aloir.
PEÇAS NASH RAMBLER OU 600— Vendo motor, transmissão, di-
refencial, suspensão, molas etc. —
Usados em bom estado, Juntos ou
separado. Dr. Portela 27-0895 -
Após 19 horas.

Rural Willy-
c.nra a creme.

jTrct.ir e:m Sr. Santcs, à Rua Frei
C.no:a, Sll, das 9,30 is 18 ho-

PACKARD-CLIPPER 1953, equipa-
do, vendo, único dono, perfeito
funcionamento. 1 800 mil ou fa-
cilitado. lnf. 25-6756.
PONTIAC 56 - Excelente estado,
4 portas, hidramático, radio, ba
teria e pneu» novos. Particular
vende. Rua Machado de Assis. 63,
fip. 503 — Flamengo, Telefo-
ne 45-6367.
PEUGEOT 202 _ Muito ec.r.ò
mico, em bom e:tsdo, 1udo fun-
cisnando. Vondo b.rat-, ;6n-..n-
te á vista - Rua Almira.-.to Cal-
tarar, 75 caaa 4.
PEUGEOT 403, 1962 - Vend.

Vendoie:,atio bom-, Tel- .57.4959. >i
na Praça. Dsse: 2 500. Av. Beira- com,° Port*I"> - Av- K- 3. Cc-
Mer, Posto Shell com Arlindo. R«|ao_'»» 198 ap. 1202 - P.l. (ticular.

MUSTANG 1967, "GT", pontiaç 52
'Imo estado geral.

Catalina, em o.i-
, ..... ¦¦- <¦¦¦¦¦'¦ -v< ¦¦•¦¦¦ 11, vença barato e

equipado. VendO. Tra- facilito o pagamento a longo pra-
20. Ver na Rua Sacramento Blake

In. 100 — Campo Grsnde.
tar telefone 37-7666.

Ano 58, excelente éefado, cintura ori-1?!¦;~-Ja'd:? d.e--^J
ginal, hidramático, forração a couro, um só i,;:' 2>4 ¦'- -'-
dono, vende-se à vista.

Ver domingo e segürida dòs 8 às 17
horas na Rua Visconde de lícúna, 125 —
Jardim Botânico. (Subir Rua Lopes Quinta).

PEÇAS PARA
TRATORES E MÁQUINAS INTERNATIONAL
.,..„ HARVESTEB

^^ ENTREGA IMEDIATA

£i*iMLl.í*T?__R^^^

RURAL 1966  Luso, mola es-
pirei, tronca direçõo, radio Mo-
toradío, jogo garra' Teboan, ca-
lha* chuva, maçanetas Itamaraty.
20 COO km. Vendo urgente. Rua
Csnda Bcnfím, 705 — Dilson.
7 000 . vista.

SKODA -8 - Vendo, estado de:STAT|0N WAGON 1964 - 6 Cl
novo, c| radio. NCrS 2 000,00. ||„drol, hidramático, estdo de nô
Ver Rua Lins de Vasconcelos n. V0/ dccumenlo de Embaixada -
268. Tel. 49.6751, Sr. Nlltftn, |pre!o barato - Ver Gon.s Car.
SlMCA 62 — Nova, u.m só dcno.!nelro_52,
Rua Marquês S. Vicente 86, «p. SIMCA' 63, última série comple-
_*?%_._ corn Di..enes.  lamente equipada, carro oar;
SlMCA - R-ccbido 20-12-66. mo- p»:«ca de fino gosto - P.ua Fil-
delo Presidente, m.tcr Tuíã-, gjjt'.*.Lim'1' 25, c' °' a?' ,C2,
3 OCO km, na garentlg, e-fuipada
c,' rad'_c, cinto de seflursnça et:.
Ver e trater no pr.-te da !_."!«,

Rua El_:_o de Macaubfis, 138,ípneui b. b., rádio
ap. 201 (c-niEça na Rua São C!e-Jtudo finnnciamenío -

ente, 300 - B.tafa.o). Ira, 44S;201 - Graiaú.

SIMCA 62, última cárie, a qua
quer preva, _ 

'..taria p^rfelía,
Vendo, es-
Rua (__;-_._)¦

SIMCA 61 — Completamente nj-
va do tu.-Jo. Radio, tnia lar^a.
Vendo. Rua Moreira, 406 — Abe-

SIMCA Jangada 1964 - Ótimo
stado, troca-se por Volkswacen.

Rua Assunção 119 tel. 46-7815
Negócio de ocasião.

SIMCA 62)63. lindo carro em
perfeito estodo. Vendo urgente.
2 700. Rua Maxwell, 77 - Vila
Isabel.
SlMCA TUFÃO cl capa napa,
tranca, dir., pneus banda branca,
6t. est. CrS 4 270 000. R. Dioni-
lio, 154 — Penha.

Pick-Up Willys 1964 - Rural Willys 1959
AVENIDA GENERAL JUSTO, 171

r _f.i..i-iMMH^^'aff^'_-'TO__^^

WY MmYM/WáSrÉr
__W _^^_^__^^^_^_m^s_s^ /

¦FcASIL LTDA.
W.av. MM Ol SÍ, 88-S2

TELS.:
32-3903
42.8358

TÔDAS AS
PEÇAS CO-

LOCADAS NA
HORA POR

TÉCNICOS ES-
PECIALIZADOS

DISTRIBUIDOR
DOS AMORTECEDORES

MONROE MATIC

AXI — Trcco por íaxi nacional
0K\rf cj Vclks. ap. coniugado
em Copacabana. Tratar alé as 12
horas na R-a Bsrr.la P.lbelro, 200,
ap. 610.
TÁXI 

"GORbWrM 
- 3 500. Rua

Almirante Alexandrino 163 —
Santa Teresa.
TAXI" DKW 65, máq. 66, traba.
Ihanclo, bca diária aguard. nova
tarifa. Por mol ivo de viaocm —
6 300. Só à vista. Rua Curupi-
ra, 231, R. Miranda. Tel. 90-2880,
Deodato.
TAXI Mercury 50 — Um milhão,
resto facilitado. Vendo placa ta-
ximetro ou troco particular —
Tratar Praia Botafogo, 360, ap.
726 — Coutinho.

TAXI - Chevrolet 51 - Em per-
feito estado de conservação, c|
rádio. Vendo, Siqueira Campos
143, no ponto de taxis -** Al-
berto.
TAUNUS 12 M 52, 

"vendo 
todo

refermado ccm radio, ver Rua
_ar_o Bom Retiro, 145!-Ci 2. Fer.
nando.
TÁXI VEf/.AG'~63 - Como~nóvo,
vendo semente è vista. Psce NC$r
5 500 0C0. Rja Alice 151. Tele.
Iene 25-9917. Gi;borto_. __
TAXf CHEVROLET 48 - 1 5000Ò0
j vi:;c. Praça do Ccccíá, llhi
do Gov. -- Odllio.

TAXIS Chevrolet 51, mecânico,
3 600 à vlsta. Rua Frei Ceneca,
272 — Ver hoje e segunda-feira
- Sr. Cardcso. 

_.;ÍÃXI 
"DKW 

66 - Tirado em no.
vembro. Vende-se dois fecUita«
des — Barão Bom Retiro, 121 —
Com Aldir.
TAXI - DKW - 1964 - Bom
estado, motor na garantia, NCr*
ó.OCO, só .< vista. Traga dinheiro.
Proclt-moção 765, Bonsucesso, até
12 horas. Tel. 30-8493 - Mar-
tins.  -

TÃXÍ Chevrolet £0 - Vendo ou
trcco por Simca 63 ou 64, par-
ticular, p/ T3xi. Largo da Taqua-
ra — Sr. Martins.
TAXI Cüp. Mercury 48, máquina
0,20, rádio, pneus noves. — Pede
trazer mecânico. V. barato. Ru»
17, casa 1 - IAPC - Iraj..

TAXI Chevrolet 54, vende-se —
100*;". de. tudo. Ver no ponto.
Rua Pedro Américo. Tratar na
mesma 166, sapataría — Catete.

TAXI Dodge 1952, em excelente
estado, com máquina nova —
Vendo, Rua Vítor Meireles, 192,
ap. 301 — Estação do Riachuelo,
pela 24 de Maio-

TAXI - Volks 62 - Terceira,
todo equipado, motor na garan-
tia à vista cu facilito. Campos
da Paz, 91, cj .. Rio Comprido.

TÃXÍ*"Chevrolet 50 - Vendo ou
troco por carro nacicnal. Rua
Daniel O-rneiro, 157 c| 3. Enge-
nho de Dem__r°-,.., _. ,

IAXI Volks 64, á vista ou pra.
zo, da. 8 às 12 h_;rüs. Rua Fa-
ran", 45 — Botafogo.
TAXI TEIMOSO - Vendo. Rua
Eudídes da Cunha 340 — Sá»
Cristóvão.
TAXl" DAUPHINE 63 - Pronto"
para trobc-lhar, mec. ctimo. Tro-
co e facilito. R. Cardoso Morais
n.o 436 — Ramos.

cie ve.cu.os
e tratores u

A COMPANHIA AGRÍCOLA E FLORESTAL SANTA BÁRBARA

(CAF), Avenida Afonso Pena, 981, 8.° andar — Belo Horizonte,

põe à venda os veículos e tratores seguintes, no estado que
se encontram:

Caminhões International L. 210 — 1951

C.n-.inlião International S. 180 — 1957

3 C.rr.iniices Internalional AC. 180 - 19.8

Caminhões Inlernolional N. 184 — 1960

Caminhões Mercedes LP 331 — 1959

Caminhões FNM - D. 9.500

12 Carretas Gaiola Fruehauf e Highway

Tratores de rocias Fordcon Po-.ver — 1959 — 1960

Tratores de rodas Zetor-Super 42 — 1959

Tratores de Esteiras Caterpillar D7 — 3T

Trator de Esteira Caterpillar — D4 — 1947

Trator de Esteira TD6 — 1960

Niveladora Gallion 55

Niveladora Austin — 1956

Jeep Willys — 1958

As máquinas encontram-se na Oficina Geral da Empresa,
em João Monlevade, onde poderão ser examinadas diária-
.ícníe (íâbacios e domingos inclusive) d„s 7 às 11 i.orcs e das
13 às 16 horos.

TAXI CHEVROLET 41 - Pronto pj
trabalhar 100°. — Ruo Conde do
Azambuja, 635 — Moria da Groça.

TÁXI VOLKSWAGEN AWD. 1967
— Zero km. Pronta entrega, ccm
Capelinha e cintos, do Concessio-
nário GB, c| direito a tôdas ga-
rantias e revisões da fábrica. En-
trado a partir de 3 500 e pres-
tações a partir de 390, c| Res.
Dcmínio em nome do comprador
sem mais despesas. Praça Onze,
179-A, dia todo.

TAXI DKW 64, modelo 65, está
como nôvo, pouco rodado na pra-
ça. 3 000 ent. Av. Copacabana
152, ep. 22. 300 mens.

TAXI — Gordini 65, vendo a
quem chegar primeiro. Rua Mo-
rais e Silva, 166, op. 104. Preço
Cr$^000_0_____jJas__0_______l_l_h.
TEIMOSO" 65 - Esíofado e equi-
podo como Gordini — 1 039 km
redades. Tcl. 38-3860.

TAXI - Volk-wagen - 1963 -
Vendo ou troco por Volks parti-
cular. Estado geral ótimo. Ver
à Rua Coronel Aristarco Pessoa,
170 — Uzina 

' 
da Tijuca. Tel.:..

38-2571.
TAXI CÔNSUL 54 - Vendo Ave-
nida Ministro Edgard Romero. n.°
644. Madureira. Tel. Cetel ....
90-1071 .
TAXI - Volks 63 com redlo,
pneus novos, pouco rodado, todo
enxuto. Tel. 29-7851.
TAXI Chevrolel 1946 - Av. Su-
burbana, 2896, ap. 101.

TAXI Chevrolet 49, em ótimo
estado, melhor oferta. Ver Av.
P. Varrias, 2683.

TAXI — Vendo Plymouth 52.
26-I6S3.

TAXI DKW 65 - Belcar - Eq.
maríim, impecável est. Vende-se
ou fácil, c! 3 000 m. saldo a
cemb. Ver e Iralar R. Aristides
lobo 209. Tel. 34-9816.
TAXI VOLKSWAGEN 62 - Radio
motor novo, capas de napa •
pneus novos — Rua Prudent» de
Morais n. 1 256.
TAXI VOLKS 63 c 62 - Bcm
estodo. Preco 5 200 c 4 800 i
vista. Av. 

"~-a.ll. 
6026.

TAXI — Gordini 64 — Máq. es-
tado geral ótimo c! 2 400 entra-
da, 14 prestações ou a combinar
— Rua Canavieiras, 8221103. Tcl.
58-7028.

Y:mm: T(eoNÇEssíONAmdf)> -'^: :^w> ¦
A^ Brasil, 1 337,Tels..'28il 169 e 34-3452 «GB'

As propostas de compra serão endereçodas ao Serviço Co-

ri-MAMi I -i i r- ..-•>-• t mercial (endereço acima) até o dia 20 de março de 1967, pc-tKINANI, leiloeiro, autorizado pelo Escritório TeCniCO de jdendo o resultado «r conhecido'pelos• Interessados no dia.22
A _-. _>?.-.• .1 -i-i ._.._ D-^.-*l Ca-. I_ i i • t i -i- _ '-ds mar(_o de 19Ó7, no mesmo Serviço, a partir 63$ 8 horai.Agricultura Brasil-fcstados Unidos, vendera em leilão, quarta-
£.!__ o J~ I .n_.-7 • . i r\n I »«..'(• I A CAF reserva-se o direito de rejeitar em todo ou emteira, 8 de março de 1967, as 11,00 horas, no local. Mais inf. |parte a$ proposta» reeebidi
Tel. 31-2444. (Pi

TAXI VOLKSWAGEN 63, últ. sé-
rie. Vendo. Facilito equipado, côr
cerâmica, pcuco redado na praça.
I3ua Silveira Martins, 132, «o. 503
— Jcão.
TÁXI GORDÍNÍ 63 - Azul notur-
no, taximetro C-íoelinha. Entrada
NCrS 1.600,00 mensal NCrS 2C0.00
ru irezn carro particular, A vista
NCrS 2.950X0. Tol. 26-6214 .-
Sogoncta-feira.
TAXI DÒDGE, 6 cilindros, pewe-
na, na Av. Suburbana, 312, bloco

não advindo desta rejeição quait-j6- 
cnrr',d3 '' 

|p-.202,' 
Be"fic<1'

*^ ! procurar o Sr. Sandovaí.
quer credos para os proponentes. <P|tÃXI - Volks. á^e^Tln.

der., vondo urcenle. Aceito orep.
ã vista — Rua Aperana, 107, Ap.

. . __, f 206. Leblcn.

'V-**tSa-a>>'¦¦ "?Pi:iB^>CTS-WMW|j-WMWg _«"
ptan^sçsçrçSfiQar-Mft 
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O VEÍCULOS
TAXI PERMUTAS - Le
galize já seu táxi — Ser-
viço completo, rápido e
eficiente, pelo menor
preço — Despachante
HENRIQUE. Tel. 47-9290
até 22 h. — Rua Cuperti-
no Durão, 36, ap. 401
(estacionamento fácil). (B
TAXI - Volks 62 esl. 0 km, míq.
relif. Entrada NCr$ 2 500,00. Rua
dos Inválidos, 90-B —• Centro.
TÁXI volks 6-1, ótimo eitado,
vendo-se. Rua Torres Homem, 440,
c! 16.
TAXI DKW — Vende-se ou troei-
sa por imóveis. 00 ótimo esta-
do. reparo geral recente. Entrada
3 milhões, prestações a cohibi-
nar. Ver Rua Montevidéu, i3ü7,
ap. 101 — Penha.
TÁXI - Vende-se Chev. 941. Ga-
ragem Coração de Maria. Méier.
TAXI VOLKS ano 61, pintura,
caixa e motor novo, ólimo esta-
do, vende-se melhor oferta. Rua
Paula Freitas, 19, ap. 710.

TÁXI - Vende-se Plimouth ÃS,
pronto para trabalhar. Tratar à
Rua Araújo leitão, 48 — Mario.
TAXI - DKW Vemag 1965 -
Pronto trabalhar. Motor novo à
1òda prova, somente >i vista.
Ver final Francisca Otaviano, Ar-
pcador. Tel. 47-6919.
TAXIS DKW 67 e 66, vendo ur-
«ente à vista ou financiado, to-
dos impecável. Rua Conde de
Baipendi, 70, ap- 201.
TAXI DKW 63 - Vendo todo óti-
mo. Só no domingo. Rua Nupu-
ranrra, 20 — Jacarepaguá.
TÁXI — Dauphine ó!, nopa, rá-
dio, pcuct rodado. Pronto p!
trabalhar. Facililo. Flack, 135, c/
1 - 49-9805.
TÁXI — Cempro. Pagamento _
vista. Volkswagen. Tel. 22-4229
ou 32-5397 (cempro do próprio).
TAXI Volkswagen 1963, estado
excepcional. Vendo c cm 3 000
e 300 por mes. Rua Honório «de
Barros, 20, ap. 307, Flamengo,
TAXI - Chevrolet 51 - Vendo
à vista ou a praro. Tratar na
Rua Eliseu Visconti n.° 5 —
Valdemar.
TAXI Volki 62-63 compro, 2 mi.
lhoes entrado, resto combinar.
Rua Sõo .Cristóvão 1176 ap. 301.
VÒLKS 60 - Otlmo estado com
cxlras, preço à vista. 2 700. Tcl.
29-1810 com Farnando. Segunda-
foira._Tcl._ 43-3845_ _
TAXI CHEVROLET T9'3Í7~Sp__i_i
d» luxo, ólimo eslado geral,
equipado, pronto para trabalhar.
Vende. R. Silveira Marlins, 132,
ac. 508 - Sr. J^õo.
TAUNUS FK-52 cm excepcional
estado. Rua José dos Reis, 1750
— Inhaúma.

HRflZINHfl lf
bota prá 1
ierreler! 3 I

a loja campeã ds acessórios da Guanabara.
Rua Siquoira Campos, 213/S15-B . Tcl. 37-4060
Copacabana - INSTALAÇÕES INTERNAS

E ESTACIONAMENTO PRÓPRIO

tsamBaaatxtmsmemmamsmBsamma
RÁDIOS E VITROIAS

Para VW — Gordini — DKW 45.000
Para JK — Aero — Simca .. 50.COO
Conversor de Toca-Fita .... 75.000
Rádio (3 faixas) Teclas  70.OCO
Toca-Fila MUNIZ C-120 £00.OCO
Rádio Telespark  135.OCO
Rádio Blauphunkt (3 tecias) 330.OCO
Thyrama (3 faixas) Trans. .. 75.000
Motoradio (3 faixas)  129.OCO
Thyrama e Okraza (Irans.) . 45.COO
Inlerlron (3 faixas)  155.COO
Rowell (Irans.)  68.COO
Motorola o parlir 

"de 
120.OCO

Blauphunkt (5 teclas c/ FM) 490.CÚ0
Vitrola Philips (33 rpm)  250.CCO
Vitrola Philips (pouco uso) 120.CCO
Toc.-Fita Telepro Sléreo .. 320.000
Toca-Fita MUNTZ 100 490.CCO
Cristal Completo Vitrola',,, 25.000
Antena de Chavas  Ó.800
Alto-Falanle  4.C00
Cabeça ds Gravação para To-

ca-Fila  80.COO

mamummmiÊmtmimaom
CAPAS

Capa Vulkron 2.» 60.000
lateral Napa 1." 29.000
Napa Luxo c/Espuma (Ó0/Ó7) 38.000

•Capa Copac. K.-Ghia Vulkron 98.000
Banco Copacabana 580.000
Bancos Originais (cada) 20.000
Lateral Vulkron Copacabana 65.0C0
Painel do Mapa 8.CCO
Bagapío Vulkron Copacabana 10.COO
Prateleira de Napa 13.COO
Bagajito de Napa 9.000
Capa Pro'ca Courvin ,70.OCO
Capa Copacabana Napa 1.** 50.000
Vulkron Copac, (Tubinho e

Cast. 60/67) 105.OCO
JK — Aero — Simca (Napa

luxo) 75.COO
JK — Aero — Simca (Vulkron

Copacabana) 190.CCO
Banco Copacabana (Jogo) .. 690.OCO
Cinto de Segurança 19.CCO
Roda JK Original 5.OCO

Bagajelro 18.COO

Calola Mustang (Jogo) .... 100.OCO
Câmara de Eco 70.000

aamaaaaoBBBm

ACESSÓRIOS
¦Bancos Originais VW e KG.
Volante Fórmula One (1) ...
Espelho Lateral 
Filtro Amarelo p/FeróI (par)
Calha de Aço (par) 
Rádio Invictus 
Escudo GI) Plástico 
Toca-Fita Stereo 
Amparímotro 
Volante Ferrari Raiado ....
Volante Original 
Painéis 3 Instrumentos ....
Alavanca Porsh 
Vela flolh 
Buíte pé (Coluna) Alumínio
B^te pé (Coluna) Aço 
Esttibo de Aço 
Botões Folicriital 
Reforço ¦ c/Afastamento (JG)
Automatic (5 Torlar,} 
Velas Alemãs isoladas ....
Lanterna Traseira V/l .....
Ccmando de Sola Cromado .
Tranca Aero Willys (65/66)
Farol Cibié Lonyo Alcance
Painel Jacarandá Completo
Volante Walrod pequeno ..
Volante Robl (raiado) ....
Kadrcn para VW 
Kadron para GORDINI
Alavanca Cr ornada

'MM."VA T.—T

40.000
95.000
4.000
5. OCO
4.000

60.000
2.000

3Í0.CCO
8. OCO

95.000
10.COO
58.000

1.500
1.3C0
2.CCO
3.000
5.ao
3. CCO
16.CCO

110.000
1.500

10.OCO
9. CCO

39.CCO
14.CCO
35.000
70.000
120.COO
38.000
18.000

•a^^'?TsT-J-«BM_Bm_B^
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Inteiriça 120.000

Calha Acrílico (part 
S/ «ro cromado GORDINI

(Jogo) 
Polia vlrabrequlm 
Polia do dfnamo 
Busina Banda 
Estribo 
Polalna Alemã
Pára-Cnoquo Lâmina c/ Ga-
rantia

Tubo Dianteiro cf Garantia
Tubo Traseiro c/ Garantia
Garra Original c/ Garantia
Suporia de Placa 
Roda Cremada Tala Larga .
Calha Crir.to! cm cores (par)
Banco Inteiriço c( .Encosto

reclinado 
Silencioso Tromba de Ele-

lante  39.CCO
Lanterna Dianteira óó VW

Ipar) 
Carcarí esguicho 
Espelho -Vionzn Luxo 
Conta Giros K.-Ghia (reló-

gio)  93.000
Reclinobel  60.CCO
Colocação de loca-Fitas em todos cs
carros.

Conaerlos de Rádios e Vitrolas.

PAGAMENTOS EM ATÊ 10 MESES.

12.000
(1.000
4.OCO

145.OCO
3.Oi»
3.000

a.ooo
9. OCO
5.E00
5. COO

800
28.COO
10.000

4 SC. COO.

10.COO
2. CCO

10.CCO

informa: f

a maré mansa
da semana:

Toca-te:

MUNTZ
C 120

MUNTZ
STÉRE0

500 000
440 000
320 000

TAXI VOLKS 61 - Sincronizado,
uigorrilho, tranca, pneus novo;,
capas napa, mecânica 100%, tá-

" 
Capelinha à vista ou a praro.

Prestações de 300 mil - Rua
Mayrink Veiga, 11, __ 302.

TAXI DXW 65, Belcar. Impecável.
Quase novo. Buarquo de Macedo,
48 - 304.

TÁXI COMPRO PLACAS
e taximetrõ Capelinha
Pago à vista, na hora, o
maior preço. Tôdas as
despesas por m| conta
- HENRIQUE - Telefo-
ne 47-9290 até 22 h -
Rua Cupertino Durão,
36, ap. 401 - Leblon

(B
TAXI DODGE 51, mecânico, tâx
Chevrolet 49, mecânitH, prontos
p| rodar. Facilito. Rua Haddocl:
Lobo, 65 — Sr. Cruz.
TAXI Volkswagen Ó2/Ó3. Enlra-
da 2 500 - 3 000, saldo < com-
binar, frei Caneca, 220.

TAXI Volks 62, equipado, em óti-
mo estado, único dono. À vista

fin. Araújo Lima, 47.
TAXI GORDINI 1953, pronto p/
trabalhar. Vendo. Rua Carlos de
Vasconcelos, 136".

TAXI - Vende-se Standard Ven.
guard, 51, 1 500. Tratar Rua Te.
nente Pimentel, 421 — Olaria.
TAUNUS 55 - Máq. retificada
Somente i vista I 650 mil. Rua
Barcneia, 625 — Praça Sec» -
Jacarepaguá — Sr. Jcsé.
TAXJ DAUPHINE 63 - Muito bom
mecânica, pneus, lataria, pintura
nova NCrS 3 500 p. 56173. Ponto
I_________M____A/_Y__ranço, Bangu.
TAXI CHEVROLET 41 .— .Acidcn-
tado, vendo pela melhor oferta -
Rua Antônio Rego, 652 ap. 203.
TÁXI - Chevrolet 51 - Estado
oeral bem - Rádio fábrica, ótimo
molor, pronto para trabalhar. —
Ponto taxi Estação CcrdoviI.
TAXI VOLKS 61, lan"tT~pin7_7ãT
máquina neva, com rádio. 4 Ó00
ou 15 meses. Rua Silva Vale, n."
861-A — Cavalcante.
TAXI Volkswagen 62, vendo ba-
rato. Tel. 52-3110. Segunda,
feira. Manhã.
TAXI DAUPHÍNE 62 - Verde, rá
dio transistor, pneus novos, esta-
do geral de novo, uma jóia, bom
preço, à vista ou facililo — Ver
na Rua Maia Lacerda, 263, eo.
301 - Sr. Manuel.
TÁXI — Vende-sa Aero Willys
61 todo cquipado,_ está traba-
ina ndo — Informações segunda-
feira pelo tel. 32-7414 com Sr.
Demétrio.

TAXI DKW 65 - Estado de novo.
Ver • tratar na Rua Licinio Car-
doso, 352, ap. 302.
TAXI Chevrclet 48, Capelinha —
Vendo. Rua do Senado, 248.
TAXI DKW 62 - Vendo cl 3,5
milhões mais 12 x 360 — Tratar
Av. Mrm do Sá, 72. ao. 216.
TAXI CHEVROLET 48, luxe, sc
de um deno ** Rua Alzira Brnn-
dão, 103, c/. 23, ap. 201 - Tel.:"4-5611.

VOLKS 63 a 65 - Tenho loia
de ferragens, material elétrico,
louças etc, c:tcque acima de 5
milh., local -tíe cirande futuro,
treco por um desses carros —
Rua Sta. Cruz, 18.D, esq. Braz
de Pina, 2772-A - Vista Ale-
gre. Tratar até 13 horas.
VOLKSWAGEN 66 - Pouco roda
do, bem equipado. Vendo urgente
- Rua José Higino, 205 - Qu'
tanda.
VOLKSWAGEN 62 - Última série,
saído em janeiro 63. Vendo -
Rua José Higino, 285 — Quitanda
VOLKSWAGEN 66 - Còr azul,
tado novo, 13 mil km., super-
equipado, uma |óia — Tel. ..
38-5050.
VOLKSWAGEN 64 - última série.
Vendo. Ver e tratar na Rua Barão
de Itapagipe, 225.
VOLKSWAGEN 65 - Vende-se,
CrS 2 000 000, enlrada, saldo 15
meses. Ag. Vianna — Rua Mariz
e Bar»s, 724 - Tels. 48-1403 e
28.7791.
VOLKSWAGEN 67 _ 1 300 - 0
km emplacado. Vendo còr péro-
Ia, estofado couro preto — Ver
Rua Domingos Ferreira, Óó cl
Raymundo.
VW 61 — Última série, super-
equipado, mctor novo. 3 050 000,
urqente — Rua Paraná, 1 037, ap
101 - Anua Santa - Piedade.

VOLKS 65 - NCr$ 5 200, equi
pado. Rua Aquidabã, 57 cj 9 —
49-4755.
VOLKSWAGEN 1961, 3a. série,
vendo côr cerâmica, superequi
pado, Cr$ 3 400 000, urgente. R.
Cândido Mendes, 98 ap. 306.
VW — 61 — Sincronizado, poi
NCr$ 3 000,00, na Rua Pinto
Guedes, 120, ap. 304 - Muda.
VOLKSWAGEN 60 - Vendo ur-
gente, pela melhor oferta, na Rua
Petroccchino, 65-A.
VENDE-SE Auto-Rama NCrS 50,00,
na Rua Piabanha, 98, ap. 30.1
VOLKSWAGEN 62 - Superequipa-
do e o mais novo da G. B. —
Vendo ou troco, fácil. Rua Had-
dock Lobo, 33 - Telsi 34-6001
ou 58-4735.

VOLKSVVAGEN 60
ótimo estado, na
217 - Olaria.

- Vende-se en
Rua Alcaméa,

VOLKSWAGEN 1962 - Vend,
troco. Rua BarSo de Mesquita

131.

TAXI VOLKSWAGEN 64 - Ven.
do. Ver Rua Sousa Neves, 22. Es-
técio. Drmlngo e segund3-feira,
TAXI Gordini
estado geral.
do combinar,
guai, 226-B.

- 1962, cm
Entr. 2 000.
Troco. Rua

bom
Sal.

Uru

TAXI DKW 65 - Ainda não redeu
na praça, estado de nova, equipa-
do. Rua São Francisco Xavier,
860.
TAXI — Gordini 64 - Novinhi
rádio, prcnto pi rodar, faci., com
2 500 - Rua Hadock Lobo, 66 -
Sr. Cruz ou Tuninho. Garagem,
TAXI — Compro carro de praça
qualquer marca, mesmo parado.
Pagamento à visla. Tel. 23-1183,
2.a.feira.

TAXI CHEVROLET 49 todo refor-
mado — Rua São Clemente, 226
— Não atende a telefono — 2a.-... ..- , ...  .......
feira cm diante com o motorista'urgente 5 000 000 h vista. Ur-

gente. Rua Barão de Mesquita,
28-702:

TAXI - DKW - Vende-se. Cha-
ves Faria, 51 — Sr. Ribeiro,
VOLKSWAGEN 1964 - Vendo
ótimo estado — Praça Natividade
Saldanha, 10 ap. 202. Tel.t —
48-1396 - Benfica,
VOLKSWAGEN 64 - Linda côr,
rálio Telesparck trans. de teclado
capas, tranca etc. Troco. Facilito.
Rua São Francisco Xavier, 860. "

VÕWSWAGEN • 65 - Azul. ariSn-
co, 23 000 km., estado zero.

Manuel

TAXI — Gordini-64, vende-se. SÍ-
nal 3 200 7/300, na Rua Adol-
fo Bergamini, 168. Posto do ga.
solina.
TAXI — G=rdini-65. Todo na ga-
rantia, mctor suspensão, pneus,
pintura nova. Fac. 3 000. Rcrt.
16 meses. Ver o dia todo R.
Maestro Vila Lobos, 126-202. Ti-
jucá.  

MT

VENDE-SE Mercedes Benz 1951,
5-170, 4 portas, côr prtta, ban-
da branca. Tretar na Rua Maria
na, 131, ap| 302 - Botafogo. -
Sr. Carvalho.
VOIKS 62 em perfeito estado.
Tratar ccm Sr. Leão. Tonelercs,
308. 
VENDO 

"rádio 
Blaupunckt 3Fx

com FM e antena Boch na cm-
balagem e um
(USA) ccm uso

VOLKSWAGEN 1959 - Adaptado
para 65. Côr gelo. Preço de oca
sião: 2 850. Rua Pereira de Si
queira, 79 — Tijuca.
VOLKSWAGEN 1964 - Uitirna sé

Vendo 4 270 000 cu treco
modelo mais antigo — Rua Pe-
reira de Siqueira, 79 — Tijuca.

VOLKSWAGEN 1961, 1953, 1964
1955, 1966 — Corres Impecáveis
Varies côrcs. Espetacular. Finan
cio ccm 2 000 de entrada. Saldo
16 meses. Aceito troca carro na
cional. Rua Riachuelo, 33. Telefo-
ne 22-7036.
VOLKSWAGEN 64, últ. s., com
tranca dir., rádio c] 2 alto-fa-
lantes, capa Vulcromo, pneus ban
da branca, ót. preço à vista.' Vcn-
do ou troco. R. Dicnísio, 154 —
Penha — Dcna Margarida.
VOLKSWAGEN 63 c| rádio, capa
napa, tranca de dir., s] defeitos.
CrS 3 650 000. Urgente. R. Dio-
nísio, 152 - Penha - Dr. Man-
fredo.
VOLKSWAGEN 65, ólimo eslado,
rádio, capas etc, Preco: Cr$ ....
S 000 000. Tel. 38-5292.
VOLKSWAGEN 1964, cinza pra-
ta, saiu nov. 64, ccm trance,
rádio, capas bagagltos, proteto-
res, cromados etc. 27 000 km.
Único dono, sem batidas, perfei-
to, sujeito q. prova. Vendo. Pos-
so facilitar parto. Ver Av. Eni-
lácio Pessoa, 6641101. Sla. Au-
rea. 27-.S39 — Ipanema. 

VOLKSWAGEN 65 -
Único dono, pràticamen-
te novo — Preço único,
NCr$ 5 200,00 - Tel.:
36-2092 - Rua Profes-
sor Gastão Baiana, 127.
Esta rua é continuação
da Rua General Ulrich/

VENDO Kaiser 1950. Mecânica.
600 000, à vista. Rua Guada-
lupo. 155. Vigário Geral,
VOlKSWAGENT~anõT962, 2.a sé-
rie, modificado para 1965, cor
verde, 47 mil km, superequipado,
pneus novos, rádio, capa de na-

etc. à visla CrS 3 300 000.
Rua do Resende 187, ap. 603.
Tel.; 22-6984 - Ceniro.
VENDE-SE Chevrolet 51, táxi. R.
Real Grandeza n.° 96.
VOLKSWAGEN equipado? Cuida-
doi Só so tiver IMI-KAR! IMI-
KAR, 1 jôtjo de 4 malas (paten-
tea d a) feitas sob medida para o
seu Fusca. Fora do carro você
neo acredita que "elas" se "es
condem" dentro dele. A Rio- Mo
tor também tem IMI-KAR — Fábr..
29-9856.

VOlKSWAGEN 64, vinho, super
novo, vendo, na Rua Maia Lacer-
da n. 356, ap. 202. Estácio.
VOLKS. 66 - Verdadeira mara-
Vilha, superequipado. Vendo ol
troco. Rua Anita Garibaldi n. 9,
ap. 402.
VOLKS. 64, beiie - Vendo
particular, equipado 100%, 4 500
cruzeiros. Ver: Gomes Carneiro
n. 51-303.
VOLKS. 63, lindíssimo. Vendo,
troco e financ. Tratar na segun-
da. Av. Augusto Severo 292-A.
Tel. 52-8484.
VOLKSWAGEN 66 m 67, novo,
1 000 km. Vendo ou troco, Av.
Churchill 94-A. Tcl. 22-2439.»
VENDE-SE Volkswagen - 64,
4 000 000, Io que aparecer. Av.
Augusto Severo 272, ap. 202.
Tcl. 52.6820. .
VOLKSWAGEN 66 - MCrS 5 800,
perfeito, pouco rodado, rádio
etc. Tel. 48--2251 - Marlins.

VOlKSWAGEN 1964 - Vende-se
em estado de novo, pouco reda-
do. Av. Pasteur 196, «p. 401.
Ver com o porteiro.
VENDE-SE DKW Sedan, ano 63
Preço único 3 800. Tralar Rua
Regente Feijó, 91 sala 604.
VOLKSWAGEN 62 - Sinal 1 800.
Resto longo prazo. Rádio, capas,
único dono. Av. Mem de Sá.
14-A. Tel. 22-4229 - Segun.
da-feira.
VOlKSWAGEN 67 - OK, 46
HP. Faturado em noma do ccm-
prador, entrego segunda-feira.
R. Pedro do Carvalho, 276 C|
_.3__29-4401. Méier. 7 200 000.
VOlKSWAGEN 61 - õ$ f 800\

mctor na gcròntia. Faço qual-
quer prova. Saldo a prazo. Ba-
rata Ribeiro, 147.
VENDE-SE um lotação Chrysiêr
da linha Madureira à Marechal
Hermes n.° 44 710. Tratar
Posto Shell na esquina da CETEL,
em Bento Ribeiro.
VENDE-SE Chevrolet 51, de pra-
ça. Otimo estado. Ver no ponto
do Encantado,^ §£rR*HÍ_g___! •
VOLKSWAGEN 60 - Vendo; bom
estado. Rua Maria Eugênia, 30,
ap. 401. Tel.: 26-6080.
VOLKSWAGEN 1965 - Otimo 

"íí

tado. Rua Otaviano Hudson, 33.
Copacabana.
VÕLKSWAGEN 1961 - SincronN
2,ido, cl rádio e capae. Ver Rua
Dona Maria 106. Aid. Campisla.
Telefone 54-0064.
VOLKSWAGEN 60, transf. 62,

endo, bom estado, radio, 1ran-
ca, p/ rodado, placa milhar, «e-
gunda-feira, tel. 43-7120.
VOLKSWAGEN 66 - Superequipa
do, financio. Tratar 2,a-feira das

VOLKS 63 - Vende-se azul, esto.
do excepcional. Tel. 58-3995.
VOLKSWAGEN 66 - Superequi.
pado, 7 000 km rodado, vende-
se ou troca-se por Cürro de" me-
nor valor, negócio ;ó à vista.
Estrada Vicente de Carvalho n.°
12IÓ — Procurar Arlindo ou Ma-
rinho.
VOLKSWAGEN 61 - Equipado,
vende-se ou troca-se por carro
de menor valor, negócio só h
vista, Estrada Vicente Carvalho,
n.° 1216 — Procurar Arlindo ou
Marinho.
VOLKSWAGEN 1962 - Supere-
quipado, còr areia, forração pre*
ta, mecânica 100%, NCrJ 200,00
mensais. Ver e tratar Av. Rodrt
gues Alves, 173, a partir de 2a.
feira — Caetano.

VENDE-SE um
equipado. Tel.

Volkswagen
52-3986._

66,

63

VOLKS - Vende-se 66, última
série, cor azul. Todo equipado.
Com bonito numero de placa,
Preço a Vista, 5 900. Tel
30-4812 ou 30-6493.
VOLKSWAGEN" 61 la. serie -
Equipado c| rádio e tranca. Ven
do em bom estado — NCr$ 3 OCO
à vlsta —. Rua Getúlio, 284, até
às 14 horas.
VOLKSWAGEN . 1961 - Vendo
ótimo estado, super equipado,
rádio alemão, cinturato milhas,
Tromba — Rua Domingos Ferrei-
rn, 122 com o garagista.

VOLKSWAGEN 64, azul.allantico,
c/ rádio, equipado, forrado de
napa, 24 mil km, estado de novo

Tel. 45-0785 - Favila.
VOLVO - 51 - Vendo ou tro-
co p/ carro nacional. Rua Pref.
Gabizo, 266 - Tcl. 28-9105
Pça. Bandeira — Sr, Rogério —
GB.
VOlKSWAGEN 65 - Azul, ven
do, equipado. Av. Epitácio Pes-
soa, 536.
VENDE-SE ou treca pelo um
Volks 6-6/67, apartamento da
COOPHAB, com 2 quartos, «ala,
cozinha e dependências, na Rua
Dona Romana, 237. Tratar com o
proprietário — Rua General Jcsé
Crlltino, 57, bloco A, ap. 303,
depois das 19 horas, domingo
dia todo ¦— Sâo. Cristóvão,
VOLKS 65 - Vendo, equipado.
Preço Cri 5 150. Tratar telefone
36-3025.
VOLKSWAGEN 60, convertido 66,
único dono. Vende-se, ótimo es-
l,ldo, Cr? 3 100000 à vista. Tra-
tar Sr. Costa, segunda-feira na
Rua Maria da Glória, 233, Tele-
fone 30-6578.
VEMAGUET 64,65, 1001, equip.
Cr$ 4 700 ¦ à v. Domingos Ferrei-

41-B.

VOLKSWAGEN 63 - Vendo em
ót. estado c| rtdio, canas e cu-
tres e*qulpnmentes à Rua Repú-

Ali Transistor blíca do Peru, 250|502 - Ccoa
38 4267 - 'Má- absnti.

I VOLKS 61, sincronizado, última
equipa-|-^r'e*< ferração perfeita. — Rua

' 
Glória.

7 às 13 heras.
265,7 - André.

Tel.: 31-5880, r

VOLKSWAGEN 65 - 3.» seriei
impsoível estado de conserva-
cão. Único deno. Vendo à vista.
Rua Efi.énio de Sales, 101. Tel.;
45-6418.

VOlKSWAGEN 65, único dono,
teto solar, rádio, mec, pint. c
forração impecáveis. Urgente —
Fac. Rua Siqueira Campos, 33 —

I Garagem)

VOLKSWAGEN Í966; petõ\7,
vendo, treco p| carro nacional.
Belo carro, equipado. R. Jcsé
Eugênio, 23, ap. 3Q5. São Cris-
tóvão.

TAXI - Vciks-62. M. b. est.
geral, eq. Valo a pena ver. 5 OCO
ò vista. R. Efiocnio de Sales,
120-301. Tcl. 45-7663. I '»¦

TAXI - 0-i:m. Ano ¦ 65. Vende-se Y,01-,KS 65' ,""• — - - -,-.-¦¦„ . . .-• ... ,, - „„, - ,,,-,.-,- <¦- ,. . ,--. -•.„¦
todo equipado. Rua Humaitá 243 dísslmo, lindo carro, pouco uso.! Ben;amim Constant, 61, ap. 201,.JVENDE-SE Henri Júnior 52,
an. 501. Tel. 26-1C97 ' 

'Jóia, 
vendo, treco financio —' _L!°___  iP.Vr .Çc,nl° r,°, 'ucl'-'- Ver na "'*»r 

Av. Maracanã n. 640. . VENDO Ford 26. 4 oõrlaVr"^ !Cr°,ndlc!.° Benício .2 9_35, blcco "

VOlKSWAGEN 67, 46 HP, Ò km,
verde, Já cmolacado, entrega na
hora, NCrS 7 000,00 J visla. .-
Cembinar na Rua Cachambi, 34,
ap. 207. Méier, ou pelo telefone
23-3529, Antônio Pinto, segunda
em diante.

VEMAGUETE 63 em boas condi-
ções — Vendo por NCr$ 3 500 à
vista. 99-0678 ou Av. Suburma-
na 5451 a partir de segunda-feira
com Ângelo.
VÕLKSWAGEN 65 - Vendo
Gente, motivo de transferência,
novo, apenas 8 400 km rodados,
todo equipado — Cr$ 5 300 000
(5 milhõe; e trezentos mü cruzei-
ros) — Trniar: Sr. Moura — Tel.:
43-0181 -- Ver domingo Fraca
Mauá, Edifício Mariuno Procópio,
3.° andar,
VOLKS — Vart. vende em ótimo
est. últ. sárie 964. único dono,
côr gelo, equipado, àiv, NCr?-
4 650 - Ver Rua Sen. Verg., 266
(garagem)_~_Tol.:_23-4271._
VENDE-SE Dauphine como novo,
13 000 rodados — Tratar R. Ben-
to Lisboa, 14, ap. 203.

VENDE-SE 1 carro Peilo! 54 de
praça equipado — Trotar no Pôs-
to Pexincha, Jacarepaguá. 

VOLKSWAGEN 67. 0 km Tigre,
gelo e estofamenlo vinho. Tro-
co per carro nacional de menor
valer. Tel. 28-5376.
VOLKSWAGEN 65 radio Ali
Transistor (de teclas). Capas e
laterais do Vulcrcn. Rodas cro-
madas etc. Linda cer. Impecável
estado. Aceito troca cu facili-
to. Av. Maracanã, 1063 com o
perteiro.

VOLKSWAGEN 62 -
em eslado impecável, pouco ro-
dado, ledo equipado, vondo a
vista. Rua Conselheiro Ferraz 65
c| 60, op. 101. Lins de Vos-
conceloi,
VOLKSWAGEN »?„-: Todo oqui.
podo, •st-ad? dõ novo, — Pérola.
- Tel. 47-2446.

Azu,l-gólfo,VOLKSWAGEN 1964 - V.niio.se'VOLKSV/AGEN 6? -
ccm mctor nevo om otimo esta-i virta, melhor oferta

VOLKSWAGEN 64, importodo, de
Embaixada, seminovo. — Motor
Igual 67. lnf. tel. 26-5306^
VENDÉ-SÉ"camiõneíã~"chevrolet 51
jardineira — Rua Conde de Bon-
fim 36. -

VENDE-SE Volkswagen cm ex-
eepcional estado, 1965, NC$ 5 200
— Telefonar a partir de segunda-
feira à tarde para 29-6287.
VOLKS 66 e 64, lenho dois, ven-
do um equipado c| rádio, tranca,
calhas, copas etc, facilito parle.
R. Bispo, 47. .

Vendo

do - Preço do NCrS 4 500,00
— Av. Rui Barbo» n. 636, ap,
1 109.

novo.
dares i

VOLKS 6l:62!60 - Equipados.
Lindos carros, troco per carros
amer. ou europeus, pago n dife-
renca à vista cu recebo em pres*
tação a cembinar. — Rua Dem
Melnrado n, 37. Tel. 48-6932.
VOIKS 55 - Equipado, rádio -
bom estado. 2 300. V. Sla. Isabel
n. 24/201. ,
VOLKSWAGEN 64
equipado, ótima conservaç-ío
lado de novo. Tel. 3B.8IÍ28

VOLKS 64 - Creme, tcdo 7^y.¦tado de pado, uma ioia. Vor e Iratar ern8-1663. Professor Vaia-io Sgto. Edilberto.- Rua Volun-
2581201 |lárics da Pálria, 37T408 — Bo.

VOLKSWAGEN 66 - Taxi Capeli-U2Í2___
nha, não trabalhou na praça, c/j VOLKS I964 — Azul atlântico, cl
dois milhões de acessórios. Ven- capas pretas. Rua Otávio Correia
do. CrS 8 000 000. Aceito carro 37, Urca. Sr. Thales.
de menor valor. Tel. 38-8087, Ary. VW 64 - Grená, equip.. rádí_.
VOLKS 61 em ólimo eslado. Ven-jcsP«s de napa, ref. oarach. etc'
do. Rua do Rccha, 325, ap. 101 .[Carro em perfeito estado. Vendo
_ Rocha. :JU u°c° s-"r Karman-Ghio 63 ou
VOLVO 50 -Ótimo estado, piA- l^Jkaemm,e- m- ': l6- ¦>'¦
tura o estofamento novos. NCrS.'..—. v;:¦¦;¦¦ ^ ¦ • ———•—~ .

Totalmente 2 000,00. Aceilo oferta. Mclivol.,". 5„V."í?^ .°2. —. Unic° deno.

VOLKSWAGEN 64, corro mesmo
em eslado de zero, equipado
Professora transferido vende. -
Tel._25-_.317.

VOlKSWAGEN 1964 -De um
dono só, equipado Crí 4 -500,
jomenteà visla. Jel._ 47-5637.

VOLKSWAGEN 67 - Zero quilo-
metro 46 H.P. Beje Nilo c! citof.
de Vourvin vermelho. Retirado pe-
la Auto Modelo. A visto NCr$
7 250,00. Entrego hoje. Ver
tratar na Run da Cascata, 64
(Próximo à Muda da Tijuca).
Tel. 38-5188.

VOLKSWAGEN 60, 61, 62, 63,
64 e 65 — Lindos carros, entra-
das desde Cr$ 1 500 e o saldo

10, 15, 20, 25 e 30 meses.
Av. Almirante Barroso, 91-A —
42-6138.

VOLKSWAGEN 63 totalmente
equipsdo c| radio capa, tranca,
etc. Lindo carro. Possp facili-
tar. Rua Maria Amália, 67. TI-
iUCOj
VOLKSWAGEN 60 equip. placa
milhar. Vendo depois 9 h. R.
Fern. Figueira, 56 c\ 6. Tijuco
VENDO um Studebacker por NOS
650,00. Rua Professor Vitor ria
Silva n.° 44, Piraquara — Realen*
go.

VENDO 1 Volvo 52, n.o 30 108
ou troco por 1 Kombi. Ver N.
Iguaçu, R. Frutuoso Rangel, 132,
cl 3, sábado e domingo de 2.a
em diante. Ver na R. S. Clemen-
te, 147, cl 28.

VENDO - Ford Preloct, ano 51
- Preço Cr$ 700 000, mecânico
100%. Rua Felicio, 147, ap. 102

Cascadura até às 13h.
VAUXHALL VELOX 52. Vendo

llta p/ melhor oferta, financio
c/ 700, ac. troca. R. Barão do
Bananal, 319 — Cascad.
VOLKS 54 - Vendo um à Rua
Paranapiacoba, 71, ap. 101 —
Piedade — Jcèl.
VOLKSWAGEN 1960 o mais nd-
vo da Guanabara, lodo transf or-
mado para 1966. Vencio ou tro-
co carro-maior. Rea Uruguai, 199
porteiro.
VEMAGUET 62 - Vondo à viste,
ótimo estado, rádio. Rua Conde
de Bomfim, 555_ ap. -503.

VENDE-SÈ"Chevr_]êt 46 part. Um
só deno, motivo de cutro nego-
cio. — Rua Tomar Lopes, 782 ap.
201.

VOLKSWAGEN 66, vendo, equi-
pado em estado de novo. Tra-
tar 48 8510.
VOLKS 64, tcdo equipado, Cr$
4 500 000. Av. Princesa Isabel n.
308, bloco A. Tel. 56-1220.
VOLKS 60, mter alemão. NCrS
2 850. Tcl. 49-3027. Bueno Pai-
va, 3.52 - Méier.

VENDE-SE Gordini II tcdo equi-
pado pela melhor oferta — Rua
Jacurulã, 298 - Tel. 30-1392.
VOLKS 63 - Melhor oferta. Rua
Honório, 948 - 44-1659 - Dr.
Ilton.

TAXI GCRDÍNI 64. Cr$~T5Õ5\lftv* 
ll'jra"na "- 6i0-

Motor na gsrantia, cx. mud. no- VEMAGUET 59 - 64
va, lataria perfeita. SaldT ate 15|cla reformada e transf. p] 64.
meses. Earata__R[beiro, 147.

Volkswagen 61 sincroni-

VENDO Ford 36, 4 porlas, de 
"a 

enir.,_ Tô- praça. Faça qualquer negócio". R.

TAXI
iado todo equipado pronto para
rodar. CrS 4 850 000 a visla. Cons-
tante Ramos, 131, ap. 810 das
7 às 12.
TAUNUS 1958 - Vende-srT"preci-
«ando estofamento tel. 38-8992.
TAXI - Volkswaren 62,~~exce"-
lonte estado. Ver demingo, enlre
7 e 18 hs., Av. Atsulf.i Paiva,
50, Blcco C-l, ap. 1 101.

Equipada, rariio, alto-faIar.'e, Cha-
ve será! e de*»o!arme. Da 59 só
íem a caixa de mudança que é
alemã, o melher. Base à visto.
CrS 2 800. Aristides Lobo, 180,
a_._2°Í____Tel-J_'i8-9l59_-
VOLKSWAGEN 1962 - Vendo
equipado, facilito, verde c!a-
ro, ótimo. Ver na Rua Teodoro

Silva, 404 - Vila Isabel.

General Venâncio F.ôrcs, 304
Caxias.

TAXI - DKW-1963 - Vendo to-•do em perfeito estado o melhor
da prr-_a. Ver Rua do Bispo n.o
47, .ararem 2.a feira depois das
ló nS'__§r'_Marínho. À vista.
TAXI — Cormro Morris cu Cen-
sul de 51 para cá. Dou 1 200 000
cm dinheiro e uma geladeira no-
va som uro, no va'er de 800 000
na Rua Uruguai, 236. caso 3.
TAXI - Volks 61 últ. série su-
pvcquiocdo, radio Telespark,
biígorrilha, ca!-tas, tranca caput
e direto, brtüns pallcristal, ca-
pas napa, t:xi Capelinha, pintura
n-va a virta ru faciUto parte.
Rua, lyiayrlnk Veiga, 11,__| 302.
TAXI - Vcndè-se Fcrd 467 ro.
dando na pr_;3 por 2 600 a vis.
Ia. Rua Alberto de Carvalho, 130,
c| 3 - O. Cru?.
TÁXI - Aéro-62. Todo reforma-
rio. Trotar na Rua Afonso Pena,
92. fds. c| sr. Cesta. Preco NCrS
4 800,00.

VOLKSWAGEN 1965 - Equipa-
do, compie|arrtBnra novo — Cr$

150 mil. Ruo Astijbo, 176 -
Ouarabu. Ilha do Governador —
Tel.t 325.
VOLKS - 62 - Vende-se,

troca Vclks 65. Trator
Rua Uruguai, 57, op. 102.
VENDE-SE um Ford 54,

cil. Iel. 57-1517.
VOLKS 62 — Superequipado: rá-:
dio, tranca direçá.-, capas na- 

'

po, bússola etc. Entr. 2 200,!
sa.do prest. 160 mil. R. 1.0 de
Março, 7,
31-3024
VOLKSWAGEN 64 - Cinza pra-
to, recebido novembro — ....
4 350 — Trotar tedes cs dias
3-4117 e 43-6889 a parlir do
'¦s.-Uhí. VCLKS. 61 - Terceira série, úni-

VOLKS 61 [62. Todo equipado, " <lcno excel. estado, entr. de
2° don;. Estado excepcional - Cr$_ 1 700, _rest. a lonçto prazo
Rua José Bonifácio, 731,, — ap.

TAXI GORDINI 64, vendo ou
troco por carro particular. Pre-
ço base, CrS 4 200 000. R. Ls-
ranjeiras, 103, ap. 601.
TAXI CAPELINHA e Fcrd 36 -
Vendo urgente, separado. — Ruo
Aníbal Reis, 114 - Botafogo.
Perto do Túnel Velho.
TAXI — Vendo um Morris Oxford
51, impecável, à vista 2 400 cu
financio pequena parte. Rua dos
Aroúics, 101 — Tijuca, cum Sr.
Raimundo.

VOLKSWAGEN 60 - 100% dc
tudo, a toda prova, faço qual-
quer teste. Av. Suburbana, 9 942.
Cascadura.
VOLKS 63 e 64 - Rádio, capas,
tranco, lindos carros. Av. Nova
York, 212-A, Bons. - Sr. Jaime.
Pom. até 12h.

TAXI — Volks. 63, equipado,
qualquer prova, CrS 3 500 entra-
da e 15 prest. CrS 330. Rua De-
sembargador Izidro 6, ap. 801.
P. Saenz Pena.
TÁXI Volks. 64 último série. -
Vendo trdo equipado, prcnto ps-
ra trabalhar. Rua Anibal Bencvo-
Io, 46, esquina Av. Salvador de
Sá - Estácio.
TAXI Plymouth 48 - Vendo à
virta cu financiado — Tratar pelo
telefone 31-3371, de sequndo a
se^to-feira, das 9 às 13 horas,
ccm o Sr. Manoel Vicente da
SÜva.
TAXI DAUPHINE 62 - Enxuto.
Aceita-se rferia. Intendente Ma-
_____j____8l__ V. Va'queire.
TAXI - Aoro Willy» 60 - Su-
pcrcqiupad?, estado impaenve1.
Venclc-so cu treca-re per carro
c'e mcn:r valer, Ne-ócio só a
vista. Rua Cento Cardoso, Ml.
Penha Circulcr.
TAXI - Chevrolet 51, à vista,
bsm estado, na Rua Euclides Fa-
ria, 26 - Ramcs.
TAXI Chcvroltst 46, vendo em
bem ettído geral. Rua das Aca.
cias, 201, ap. 302. Tel. 47-7449.
TAXI Capelinha, vendo e instalo,
blindado n. consta, eficina auto-
rlzada "Taxlrei", Rua Ibira, 10
Jacaré.
TAXI DKW 66 - Ultima «érie -
Emplacado em setembro, pronto
para rodar — Transfiro letras -
Ver Miguel lemos, 90 — Copa*
cabana.
TAXI NACIONAL - Compro, pa
go c] terreno de 2 200 m2 a 1
hora de viagem, cercado. Valei
de 8 milhões. Dcna Cátia, tele
fona 49-2151.

ecei

VOLKS 62 - Vencio equipodo,
rádio, tranca c/ napa etc. Tcdo
origina!. Trazer mecânico. A tô-
preva. Av. Ric-Pctrópolis, 2 112.
Bar, ccm Manuel. Demíngo até
moto-dla. ,
VOLKSWAGEN 61, ótima .conser
vação. equipado, 3 150. Av. Bra-lu,_,.,:' 17 778, padaria. Tcl. 91-1134.

ap_^0___Sr. Osvaldo.
VEMAGUETE 57 - 100%, Crí
1700 000. Tratar Rua Itaiba 137,
Sebastião. Cava'cônt<i.

1C0 VOLIÍS 62 - Dou Plymouth 59',
enxuta, mecânica 100%, caixa
meter, pintura ou vendo, 3 650.
Iel. 49-8142.
VÕLKS 66"

mo
côr cereja, equipodo,

série c| 8 500 km. Só à
la, 5 650. Rua Passagem, 163

c| 24. Tel. 46-039:

IAPC - Ir,

VENDE-SE carro Volvo 1951

oTelia! WrVÍnfmRur^r^esso?!^^EV2" Azu|.pa»,el,

IVOLKoWAGEN 63 - Saldo cm'dê. Ilha do Governador. Oni-
lout. Corro do fino trato, livr.lolbus 326

'"-,! °AAA°"- "Po° ""P»' VOLKSWAGEN'47 -

partícula TfTO TV^AlA km' '" V"m:!h°

VOLKS 65 — Vermelho-vinho —
Equipado, estado excepcionoI. —
Vende-se. Av. des Italianos, 848,
ap. 302 — R. Miranda.^

VOLKS 61 - Ultimo série, supor-
novo. Vendo, treco e facilito —
Rua Cerqueiro Daltro, 82 — Cas-
cadura.

VENDE-SE camionete Dodge 55.
Motivo viajem, tcl. 26-7055 —
Sabá.
VOLKSWAGEN 64 - Equipado,
pcuco rodado, ultimo sei ie, oti-
mo estado. Entrada MCrS
.3 000,00 e 11 x 250,00 - Tol.
42-9391 - //acedo.

|VOLKSWAGEN 1964 - 3> série",
Compro, ze- es,_do de novo. Pouco uso. —

flIVI' *¦*( Único dono. Equipado. Vendo ou

VOLKS 1965, radio americano,
tranca alemã, capa vulco-espuma,
estado de novo, troco por car-
ro de menor valor ou facilito
parte. ______ 27_348.
VÕLKSWAGEN 63 -; Vindo"!
vista, equipado e conservado —
D. Mirtes, 32-0150 - Rua Mauá,
n.° 48.

VOLKS 62, ólimo eitado, pneu-
novor, motor a qualquer provo
tranca direção etc. 3 650 mil à
vista. Rua Mearim n. 307-203.
- Grajaú - 58-0434.
VEMAG 05, particular, ótimo ei
todo. Maria Amália n. lóó. Tel#
38-1959.

transferencia. Rua Ramon Frãn'c=,!^Cr-L-l.A0AJ°_i__J________6í76;
78, op. 407. Urca, a parlir das 9 VOLKSWAGEN 65, pérola, único
hora:. Cot. Leite-. I , nJ- ,lno "ã'° e «duipado. Rua

'deno,
da Passagem, 78-Ã.VOLKSWAGEN 65 - 

y.nde--,e,em|m-|,' tSS-^TVa^rf5° 
5 2M

bem eslado, equipado e otimok.nll.- —.
oreco. Ver e tratar na Av. Prin- V°LKSWAGEN 63 - Unlco dor.
cesa Isabei, 300, bloco B, nn j-™, 

p,ode'la "lado. 3 8.0 000 -

portaria c/ Sr. Floriano ou no f"', 
<¦" P"»Bem, 78-A.

ap. 209. | VOIKS 67 - Tigre, l 300. V.rdi
VÒLKS 64 - Particular vende - !u &II-7 m^0',,,!'0'0 

Ka,"va,n"

VOLKSV/AGEN 65-66 - Vendo] Equipodo, com 29 000 km. Crí jno 464800 Dr Pouíi 
~

9 VOLKSVVAGEN 64, todo equipado
¦no estado. Azul Atlântico. Praia
de Icorái n. 211/406. - Niterói.

. vmuu k.v1ui-r,uuw, %.«r.i *.
últ. série, todo equip. ridio, r';í.l4 500 000 à vista
polalnas, pneus b. b„ 16 000.12-7851, Niterói.
nunca bateu, melhor oferta
vista. R. Major Mascarenhas,
— Todos oi Santos.
VENDO - Melhor oferta, 3 car-
ras Todo3 100% pode trazer me-
cíinico, Warzam 1°57. maquino,
GMC Standard Vansuord 1951.
Chevrolel 4 portas, 1951. Ver f.
trator Rua André Pinto, n.° 34.
Ramos. Dai 8 as 12 hera:, sabe-
do domlnflo e ipçiunda-f»;ira.

Tratar pj tel.

VOLKS 64 - Em ólimo estodo,
todo equipado, rádio Motorola d?
teclos, calhas policríitait, pintu-
ro excelente. Rua Miquel Cervan-
tes 371-A — Farmácia.
VOLKS 66 — Tcdo equipado, ver
melho, estodo de OK, com fatu*
ra do fábrica. Ver à Rua do Bis
po, 57, no acsuque.

VOLKS 64 supernôvo, equipado,
última série, único deno (medi-
co), troco e íacilito.'Haddock Lô
bo. 335-B.
VENDO - TROCO - BUICK 52

Hidr. estado excep. Carro
mencr — Rua Jcsé Lcurenço n.
154 - Anchieta - GB.

VOLKS 66-11 000 km. Vinho,
calotas esp., rádio, tranca, capas,
loterais, baçjaglto, reforço etc.
Cr$ 620 mil. equip. Único dono,
Rua Bom Paslor, 39?.

VOLKS 66 - Mod. 67, côr vinho,
superequipado, único dono. Ven-
do cu troco. Haddock Lobo 335-B.

VOLKSWAGEN, táxi 62,"" erm".
3 500. 13 de 350. R. Ancjíilo
Meta 65 - Póíío Gasolino.
VENDO VoIIís taxi 63, preço ba-
se 5 500. Procurar Sr. Luiz Do-

VOLKS -"Compro em qualquerlmlngo. Rua Graiaú, 57 - A por-
situação, metmo arrastados nas,t,r «a» 1** nora:..
enchentes. Oficin-i do Interior VOLKSWAGEN 66 - Vende-tã
compra para desmontar. Máximo verm,, único deno, todo eqüina-
llgilo. Ofertas para o n. 99635 na do, rádio Blaüpunkt e:c... Av.
portaria déste Jornal. _'Vieira Souto, 412 — Com o per-
VOLKSWAGEN -Vende-se bara- _____ Manuel.
to. 3800000, r.a Ru.i_S.inta Cris-VOLKSWAGEN 64 - Único do"
tina n, 61, tel. 42-0513. Motivo jno, equipado, com rádio, capas
preciso de dinheiro, de napa, bagageiro, botões cre.

NCrS 4 650 
'

VENDE-SE Volkswagen 59. Ver
e tratar na Góis Monteiro, 156/
602.

38-3567.
vista — Tel.

VOLKS 64 — Otimo estado, equi-
padíssimo — Vendo barato — Rua
Benjamin Ccnstant, 12*4, ap. 401.

i VOLKSWAGEN 1965 - Novo, pou.
co rodado, Equipado. Rua òoí,
Araújo;, 71/101, Sr. Jorge.

VOLKSV/AGEN 66 - Vermelho,
único dono, «stado da novo, IU-
perequipado c/ mais do CrS ....
400 000 em eeuipomontes. Preço à
vista CrS 5 953 000 ou aceito trcea.
Ver na Rua Emílio Sampaio, 20,
ap. 302JVi__lsobo[).
VOLKS 60 — Nâvo, cinxa-prato.
NCrS 3 000,00 à visla - Tcl.: ..
29-914__
VOlKSWAGEN 65' - Otlmo oV-
tado, equipado, 27 mil km, lin-

VOLKSWAGEN 1962 - Equipado.
Radio, tranca, capas etc. Rua dot
Araújos, 71/101 — Sr. Jorge.
VENDE-SE - SalSo de Belera -
Av. N. S. Ccpacabana n." 374,
Sala 301. Iratar com Sr, Alfredo
pelo telefone 36-6104 ò noite, «
52-7748 durante o dia. Ver no
Iccal ccm Dor.] Cleoci.
VEMAGUETE 62. bom eslado, c/
radio. Vendo. Tel. 47-2446, Ma.
radei.

VOLKSWAGEN 1964 - Cima
prata — Perfeito estado de con
servocoo — Vende-se por CrS
4 500 à vista — Ver c tralar
Rua João lira, 32, ap. 209.
VOLKSWAGEN 62 corca de CrS
200 000 de equipamento. CrS
3 600. Tel. 26-3559.
VENDE-SE uma Kombi - Ruo
Maria do Carmp,
do Carmo.

177 - Proco

VENDA s«« csrro s«m sborrtci-
manto--;. V«|o no horário do sua
preferência o pago hojo em (fi-
nhoiro. — Tel. 38-3891.
VOLKSWAOEN -. Compro sam
absrrecô-lo. Vejo no horário do
sua'pref«rência o pago hoj» om
dinheiro. — Tot. 38-3891.
VOLKSWAGEN 63 E 64 - ....
1 690 000 « Capas nap(a, radio,
equips. 65 — Saldo a co'mb. Tro-
co. Rua Conda de Bonfim 40-A

Tijuca. 
VOLKSWAGEN 62, 63 e 64 - ..
1^ 490 000 quase noves, várias
cores, equipados. Saldo i comb.
Troco. Rua S. Francisco Xavier

342-E — Maracanã.
VENDE-SE um Impala, 6 cilindros,
mocinico, ano 59. 0 000 000 (cito
milheos) cu troco por carro na»
cional. Av. Irmãcs Gulnlo. Em
frento ao pont? do taxi «m Quei-
mades — E. do Rio.
VOLKSWgeN 1963 - última sé-
rie, I só deno em estado de
novo, facilito parte, na Rua Barão
de Mesquita, 174-C.
VOlKSWAGEN 1966 -- M"õdê!o 67
vinho, faturado cm janeiro, ccm a
revisão 2 500 a s?r feita. Troco,
facilito. Rua Barão de Mesquita
n. 174-C.

VOLKS 54 - Todo 65 - Cinza;
prata, completamente novo e su-ido carro, mecânica 100%, troco,|
perequipado. Está com 2 400 qui-facilito. Rua 24 d» Maio. 254
tòmetrcs de tudo. Motor, lataria, 40-0987. .,.., f,„ , ..
Pint., bancos, tapetes, rodas etc. VOLKSWAOEN 64^-Cin», ótimo de pa»efo ZriXSbl 

"p 
Me°ao vendo pa_ra crer. A visla ou|e.tad0i „,___„;._ ,0o°; '..!.'. 
....--

VENDO Gordini 64 - Praça -
4 500 - Telefone 43-5175 - Sr.
Manuel.

fac. pagto
138. (Não
fone).

Ruo Felipe Camarão
dou preço por tele-

VOLKSVVAGEN 1961 sincronizado,
lodo equipado incl. radio, corro
fino trato. Negocio urgente. À vis-
ta bom preço. Estudo financio-
mento. Rua Haddock Lobo, 74.
Garagem. ____

equipa*.

VENDE-SE um corro Aero Willys
1960, em perfeito estado de nô
vo, submete-se a toda prova, pre
Co CrS 3 200 000. Trator !i Rui
Cari Levi n. 76 — Jardim Amé-
rica, sábado e domingo o dia
todo.
VOLVO 65 — Novíssimo. Ridio
Ali Transistor (ledas). Est. Vul-
cron. Laterais e capas. Fino tro-

Linda cor. Aceito troca. Fa-
cilito. Av. Maracanã 10Ó3 com
porteiro.
VOLKSV/AGEN 60 - Equipado,
bca mecânica, R. Maria Amália
382, 58-9887 - Sr. Terra. Faci-
lito.
VOLKSWAGEN 59 - Otimo es-
todo, radio etc. Rua Maria Amália
382 - 58-9887 - Sr. Valento -
Facilito.
VENDO Chevrolet Brasil - Esta-
do novo — Tratar Av. Getúlio
de Moura, 1351 — São João Me-
rili - Est. RJ.
VENDE-SE - Volks 61, sincroni-
rado, cerâmica 3 300. Somente

vista. R. Tente. Nepcmuccno,
70 - Vila Militar.

, ... „ „_ - , .--des 1959, facilito pagamento.do troco facil.tn._Ru. 24 da Trator qualquer hora. Av. Amaro
Maio,_____ - AtUOnr.- Cavalcanti, 1701 - Eng. de Den-
VOLKSWAGEN 65.—..Azul, supe-i lro,_Pós_lo___>lin.l Augustinho.
roquip.ido, rádio, capas luxo, ""MVOLVO 52
sos, pára-lama», pneus novos, *s- :
tado espetacular, 27 mü km, tro<
co, facililo. Rua 24 d. Maio tt.'
254 - 48-0897
VÕLKSWAGEN 66 - C«r«ia,

Mod. 444 - Me-
Cânica, pinf., lataria 100%, ót.
-aparência. Só vendo a partlculaf¦ 

|- 2 100 à visto, aci orf. R. Enes
-[de* Sou:a 65 — Dr. Epitácio.

p.r.quipado, ridio, vulcron br.n-i^cjDE'SE plck-UP_ Chevrolet,
co inteiriço reclin.v.is, velanloi_r''d • ou,roi .- P"-;° bJ"?°-
esport» 6 000 km, troto, focili-ír'1'** dr-?5,uPar '"?,"/¦ Av- S™ur-
to. Rua 24 d. Maio 254. T«l».lbana' 'o9' ~ Abílio,
fo 48-0987, estac, próprio.

VOLKSWAGEN 65 - Ex-CTósf700 °°°- *"¦ Subu,b"
eepcional estado,
do. Tel. 37-7660.

Ven-

VEMAGUET ano 62 ótimo estado." "10 
000. Av. Subu

Trotar Com Josá me.
ccm ico.

VOLKSVVAGEN 62 - Excepciono
estado, novo. Rua Felisberto dt
Meneses, 31, ap. 704. Tel. 34-8506

Preço NCrS 3 600. Só ò visla.

VENDE-SE Dodoe mecânico. Tra-
tar Rua Ocidental, 100. N. Igua-
çu. Rancho Novo.
VEMAGUET - Pracinha, 1965,
passa-se centrato Caixa Econômi-
ca. Aceita-se Vemaguet mais an-
tiga. Telefene 7823 - Niterói.

VOLKSWAGEN - Passo consór-
cio pslo que doi. CrS 3 500 000,
sébado e domingo tel. 34-8009

Jcsé Meilo.
VOLKSWACEN - Compro. Pago
na hora.* Nagócio rápido. Tal,
no-os;-.

VENDE-SE JK 19Ó3 - Estado nô-
vo, único dono — NCrS 7 OCO
,*, visla. Tralar Tcl. 27-6784 -
luciano.
VOLKS X Terreno, na" Av. d»
Jacarepaguá, 2 frentes, 364 m2,
vale 6 000. Troco pf carro. T**í.
27-0975, João.
VOLKSWAGEN 61 - la. ... -
Motor novo, MCrS 3 250. Cons-
tsnle Ramos n. 167 — Porteiro
—^Beneditcu

VOLKS 66 - Equipado - 16~000
km. Pela melhor oferta a vista.
Cândido Benício 1 260 — Pôsto
IV Centenário — ¦ Celio.
VOlKSWAGEN 67 - 1 300 -

cge niio — 7 200, somente à
vista - Rua Sá Ferreira, 208 —

j Altamiro.

VOLKSWAGEN 64, particular. To-jícira depcis das 12 hora

ÍÍS, 
bomn 

,Rua Buln5" Marcial, VE'NDE-s1 Dodge 48, praça,331 - Paulo. | Rua .Tombes, 95 - Vila Cosn
VOLKSWAGEN - Vendo 3 450 ,
vista. íratar no Rua Senador Na

üx da Cunha 11;C-01, ícgundã-l=?,B^cil,n.';.''-'..<lir-heiro- Te;e'one!tro:o menor;valor. Rua Bsrão de

na;buco, 103, d 1 - Vila Isabel.
VOLKS 60, superequipado, adop-
lado para 62, à vista 2 900. Av.
Keitcr Beltrão 57-301. 48-7183.
VOLKSWAGEN 1964 -
do, eitado excepcional
(le-sc, NCr$ 4 650,00

Equipa-
- Ven-

Ver

6.° andar, sala 605
31-26C7. Dics úteis.

tratar heje, Rua Haddock Lobo,
203, c;m o porteiro.
VOlKSWAGEN 1966, 1965~~e
1963, ledos equipados est. de
novos côr vinho, treco e fac.
R. C. de Bcnfim, 577-A - Tel.:
58-3822.

Todcs cr. Santos.
Vende-se em

R. S. Francisco Xavier 30-A
até 13 hs.101

VOIKS 1960
bom estado, lodo equipado comlmeino-virinõ, negccío 

"rápido.

radio, capas, pneus novos etc.lRua Satamini 230, ap. 101. Tel.

VOLKS 1966 - Vendo um ver-

NCrS 2 950,00 à vista
Monsenhor Jerônimo, -426
genho de Dentro.

Rua'34-7440.
En. VOLKS 63 pérola - 3 850,00 -

Ver e trotar na R. Barão de Mes-
quita 459, ap. 405, segunda-feira
das 8 às 12 horas, apenas.
VOLKSWAGEN 66 - Vende-se

7 mil km, equipado azul —
5 900 à vista. Tel. 28-3309 -
D. Sônia. ,

VOLKSWAGEN 66, mod. 67 -
1 500 km. garantia total, em-
plac. em janeiro. R, Pedro de
Carvalho, 276 c 33 - 29-1401.
6 250 000. Méier.

VOLKS. 64|65 - Estado de novo
único dono, lodo equipado, —
4 800. Sr. Augusto - 38-7963

VOLkS 60-66 - Equipado, rádio,
tranca, capas, etc. Excelente —
3 100 è vista. Rua Rodolfo Gal-
vão, 73-101. Higienépolis. _
VOLKS 65 - Côr pérola, filimo
estado, único dono, pouco ro-
dado. Prejo NCrS 5 COO. Ver
Visconde de Albuquerque, 171 —
Leblon.

VOLKS 61 — Superequipado, la.
série, adaptado 65, à vista 3 050

íaViaâ""' 
Be"rS0 57' °P- 301 "ÍVENDE-SE 

Knlier 1951,-de praça
VíAA-' ..— bom estodo. Est. do Cafundó,
VOLKS 60, 62, 63, 65, 66 - 

________Vendo todos em estado de zeroIwrti Vix&t/Hi*cVf""cZ ã~A. '—'&s_tí_iE522&'&&VOLKSWAGEN Táxi - Part. ou!2 720, hoie motivo viagem, Sr.
ap.

VOLKS alemão todo adap. pa-
ra 62, capas, rádio, tranca dire-
São. 2 480. Rua Barão de Santo
Ângelo, 64. Chave de Ouro.
VENDE-SE um Chevrolet 38, pra-
ça. Tratar garagem Av. Amaro
Cavalcante, 1775. Chamar lou-
rival.
VOLKSV/AGEN 61/62 - Otimo,
equipado. 3 500 i vista ou 4 100
ccm 1 500 fecilitados. Rua Pre-
sidente Carlos Campos n.° 286,
ap. 302.
VOLKSWAGEN 67, zero km, 46
HP, begc-nilo, eslof. Ccurvin
preto, o vista ou troca-se 66. Te-
lefone 46-7131.
VOLKSWAGEN 63 - Perfeito es
tado. Pouco rcd,:do. Cerâmica.
Equipado. Tel.: 26-3935.

VOLKS 61 — Sincronizado, equi-
pado, ótimo estado geral. NCr$
3 550,00. Rua Taborari, 251. -
Braz de Pina.
VOIKSWAGEM 62 - Superequi-
pado, estado impecável. Vende-se
ou troca-se por carro de menor
valor. Neoicio só a vista. Rua
Benlo Cardoso, 141. Penha Cir-
cular.
VOLKS 65 - Vondo. Muilo bom
c| capa de napa grená. Rua Con-
de de Itaguaí, 16. Tiiuca.- Tra-
tar c] o porteiro.

57-2998. P;-ticular___ __ |Mesquita, 129.
VOLKSWAGEN 65 - Vinho, 19 VOLKS 67 - 6 km., belo 

"Nilo

km,_r*ulpado,_ sem radio, c_*|vende-se. Ver e trotar segunda~~" feira 
12 às 15 horas. Telefone

22-4796 - Sr. Ari

VOlKSWAGEN 1967 - Zero kms,
tôdas ei core;, pronta entreçi-':. —
Emplacado em seu nome. Facili-
to. Rua Barão de Mesquita, 17-4
— Ruby Automóveis.
VOLKSWAGEN 64 - Vinho equi-
pado, cm belíssimo estado, "faci-
lito. Rus Barão cie Mesquita 174.

VOLKS 63 — Vendc-í» com caoa
-  - --- - -- . ,^-,.a ..  ., e tranca de direção, pintura cri-

VENDE-SE um Cadillac Ccupe do defçnso Penalba, 90. çjlnal, mecânica 100%, ò vis>s
Villo 1955 único dono, côr "•'l VOLKSWAGEN 67 - Equipado cj <-•'* 3 350, largo do Jacaré. Tel.
celo-.lo, 50 C00 km, .(•ulpamontol^?*$__'rodados, cõr Bo?de°ux.1__*_jm Sr. Jos» Félix.

VENDO - Austin A-40 - 48 -
Preço dé lambreta. Rua Padre 11
defçnso Penalba, 90.

original, vidrei rnv-ban. Tratar!D, ^,imnAi i rif.COcai laranieiras 143j30i,|a ^Rua
ccm o propticlário, depois das coare«
13 horas.

5-400. Ve* no estacionamento d.
Banco cio Brasil cm frente ao n.°
I5_jJamRua_ da Assembléia. 
VÕLKSWAGEN 196Õ - Equipado",
eslado novo, 3 150 000 à visla
Aceito oferta. Rua Vise. PirajáLK
n.° 224, na garagem Rezende,

VOLKSVVAGEN 61, I.» serie, equi-
pado. Rua Fonte ds Saudade, 47,

; jap. C-01. Só domingo após
horas.

VOLKSWAGEN 66 - Modelo 67.
com 2 600 km, na garantia, capa
courvin e acessórios. Rua Rainha
Gúilhermina 90, ap. 2. Leblon.

VOLKSWAGEM 61 - Sincr. su
perequipado, carro excepcional,
Vendo hoie, barato, até 12 hs.
Rua do Cajá, 756. Penh».
VOLKSWAGEM 1966 - Equip.
rádío transistor lateral de couro,
painel de jacarandá,. etc. Carfo
de fino traio. Só a vista. 5 750
ou melher oforta. Urgente. Ãv.
Brasil, 8377. Pôsto Beira Mar.
VOLKSWAGEM 63 - Equipado,
carro novo. Vendo hoje até 12
horas. Av. Brás de Pina, 1117.
Pça. Carmo.
VOLKS 65 — Novo, equip., côr
vinho, urgente, troco por Aero
63-64. Eslr, Vicente de Carva-
lho, 1235. Pôsto Atlantic, até 12
horas.
VOLKSWAGEN 66 - Superequi-
pado, côr pérola, vendo, troco,
facilito. Ver domingo ati 12h,
durante a semana o dia lodo.
Av. Suburbana 10 087. Pôsto Te-
xaco.'

NCRJ 4 500 como entr. na vendajAraújo. Rua Riachuelo 
"22o|

de um ap. no Encantado cj#3 qts.
vazio de frente, já financ. pela
Caixa Econ. prest. 253. Telefones
42-5444 e 28-9643.
VOLKS 66 — Superequipado —
Vende-se melhor oferta. Motivo
de viagem — Rua Felipe de Oli-
veira 30 com porteiro.
VENDO VW mod. 67 com 3 000
km, rádio USA ccm FM — Tel.:
57-9944.
VOLKS 65 - Otimo est. equi-
pado, côr einza-prata — Preço
Cr$ 5 300 — Rua João Borges,
38 - 27-1146.
VW 63, 3.a serie, otim 3 esta-
do, côr pérola. Rua Alexandre
Gasparoni, 489-201, bloco III —
Marechal Hermes.

VOlKSWAGEN 67, zero km, 36
HP, vinho. 6 350. Tel.i 25-2350,
M às 18 horas.
VW óó — Vendo perfeito esta-
do apenas 12,000 km CrS 6 000
somente à vista — Tel. 47-7060.
VOLKS 62 — Porticulor vende —
Todo equipado. Excelente esta-
do. Carro de fino trato — NCr$
3.900 à visla. Ver na Rua Gal.
Ribeiro da Costa, 230 — leme

— Tel. 37-6190_

VOLKSWAGEN 65 - Azul-atlàn-
tico, equipado. Tel. 36-6598, R.
Domingos Ferreira, 242-B, fundos
— Ver segunda-feira.

VOLKSWAGEN 66, azul atlanti-
co c/ capas, rádio, pouco rodado
de um dono. Preço 5 780,00. R.
Bolivar, 125. Tel.: 37-9588.

402. Teleíone 32-2431.
VEMAGUETE 61J65 - Tò"da equi-
pada ci rádio, lanternagem, pin-
tura, forração, cremados em es-
tado de 0 km (está linda). Vende-
se pela melhor^ oferta ou troCa-se
por Volks. Rua Bulhões Marcial,
171 - Lucas.
VOLKSWAGEN 63 - Superequi
pado. estado de novo, vende-se
ou troca-se per carro de menor
valor. Negócio jó à vista. Rua

VOlKSWAGEN 65166_ - Azul-
altântico, equipado, único dono,
banda branca, NCr$ 5 300. Tele-
fone 56-1556.
VOLKSWAGEN 64 - Médico ven-
de perfeito estado, ótimo funcio-
namento, motivo recebimento 67.
São Clemente 3731303. Telefone
26-4236.
VOLKSWAGEN 64 - Modelo 65,
azul, nunca bateu, capa napa, rá-
dio etc. NCrS 4 600, melher ofer-
ta. Rua Codajás 23ó. Leblon.
VOLKSWAGEN 63 - Otimo, equi-
pado. Praça Eugênio Jardim 15,
ccm o porteiro. Copacabana.
VQLKSWAGEN 62 - Perfeilo-
estado,* mecânica a toda prova,
facilito. 58-7467 e 38-3291.
VOLKSWAGEN 63 em ótimo ei-
tado. Vendo com 2 000 ent. •
220 mensais. José Higina 254 ap.
301. Tijuca.
VOLkSWÃGEN 65~-^ Vendo so-
mente à vista, cor pérola, c. rá-
dio Motorola ds 5 faixas, capas
etc. Ver na Rus Cinco de Julho,
349, ap. 103. Tel. 57-5934. Co-
pacabana — Paulo.  
VOLKSWAGEN ,64, última «érle,
azul atlântico, equipadisiimo, ven-
do. Ver e tratar segunda-feira
9 às 19 horas. Preço barato, úni-
co dono. R. Silveira Martins, 139
— Garagem, Alfredo.

VOLKSWAGEN 1960 - Estado go
ral impecável, cer verde. Preço
à vista ou facilitado. Ver e tratar
na Rua Rocha Miranda, 91, ap
101. Das 14 às 18 horas - Usina
da Tijuca.
VENDE-SE uma Pontiac, mecâni-
ca, com o pára-lama batido. Te-
lefone 38-4246.
VOLKSWAGEN 62 - Superequi-
pado, lindo carro, fácil, em 20
meses. Ver Est. Henrique de Melo
n.o 408, c/5 — O. Cruz.
VOLKSWAGEN 64, bem est., c/
radio trans., capas etc. Mct. car-
ro novo. Vendo urgente. Ac. of.
R. Guajaratuba, 80, ap. 101 —
Não at. tel.
VOlKSWAGEN 65164 -Sinal Cr$
2 000. Resto longo prazo. Rádio,
capas. Av. Mem de Sá, 14-A. Tel.
22-4229, segunda-feira^ .
VOlKSWAGEN sedan - 1963 -
última' série — Vendo um exciu-
sivamente a dinheiro, em per-
feito estado. Ver Rua Ramon
Franco, 126. Urca. Tel. 26-3352.
Preço: NCrS 4 200,00.

VOLKSV/AGEN 65, motor novo,
Okraza, bitola larga, direção e
lavanca Porsch, superequipado. —
Vendo urgente. R. «Silveira Mar-
tins, 132, ap. 508 — João.
VOLKSWAGEN 64 - Mod. 65,
Vermelho. Vende-se, equipado,
volante esporte, tat-a larga —
Rua Carlos de Vasconcelos, 60,
ap. 10K
VOLKS 66 - Vendo 3c/ c! 13
quilômetros. Grená superequipa-

Bento Catdoso n.° 141. Penha'd°- Av. Ccpacabana_ 420|611 >
Circular.
VOLKSWAGEN 62 - Excelente
estado, equipado, rádio, capas
etc Vendo è vista 3 650. Rua
Dr. Garnier 720, ap. 109 .
VOLKSWAGEN 60~""~Èquip:.dfs.
simo, estado impecável, vende-se
ou troca-se por carro de menor
valer. Negócio só i vista. Rua
Bento Cardoso n.° 141. Penha
Circular. *

VOLKS 65 com radio, capas etc.
Vendo 4 720 000. Rua Dionisio
154. Penha."
VOLKSWAGEN 65, equipado,
impecável conservação. 5 100 000
Tel. 57-1658.

VOLKSWAGEN 66165 - Sinal:
2 500, resto longo prazo. Único
dono. Rádio, capas. Av. Mem de
Sá, 14-A. Tel. 22-4229. Segunda-
feira.

VOLKSWAGEN • 61, superequipa-
do, carro de pouco uso. Vendo

ht vista: 7 300 000. TraMr] VEMAGUETE 60 - Vende-se uma
Júlio do Carmo, 94, cjhjrri perfeitas condições de me-

Tel. 43-8430. __ _ jtor e lataria excepclcna!. Preco
,,,..,. VOLKSWAGEN 62, de urrTsó do-somente à vista - Ver e tratar
VENDO rie minha propriedade -jm;n_ -/ ratJ!o eí:i cnlT. 2 203,'™ Rua, Valparaiso, 53 - Tiiuc-i.
carro [.'.arca PeUOÔOt ann 1965 ti-¦,„.';. in ,jn o-*,:: „ *,_.- d,.» i, wcMneec n-"~i í:—i"~f"
po 404. Preco NCrf 8 500. Tra-™'.1,0, A^= ,,lr|S_ Rua '" 

Kf ,„u" 
PI-*k-uP( f°'d /•

tar pelo telefone 47-9371 com do-ran|0,'ras' 
U"A- --*>¦>-¦ '¦», Ano 1961, em perfeito esta-

na Àlke das 20 ás 21 horas. VOLKSWAGEN 61 - Crí. 3 900JOO. Ver domingo - Av. Antenor
-Iracaná í-^ mi'' vendo urgente, corro nôVo,[Navarro, 454 — Braz ds Pina.

VOLKSWAGEN 1963, em estado 
VolKsWAe,'EN 

'(,__ 
. 19<6 J leda equipado, banda branca elc.jvOLKSWAGEN 64 - Azul. Ven-

Mod. 1967 - ólimo .-.lado A«- Ct-ir°- M' C"Si! 5' ""• RuaH°. íacilito - NCS 2 100. res-
vista ru financiado. Av. Atlanti-!J_________2________ ilsnl- a combinar. Vise. Pirsü,
e_ 3 092 - T.l. 57-B050_ VOLKSWAGEN 64, 65 e -*6-'02 - 'P°nema,

VOLKSVVAGEN 1963 - TenhoLA Fm í,y.mn p;),,In;VOLKSWAGEN 53-63 MCrS ....
dois, equipados e revisados. -i°° ~ tm 0llm0 esTaao|_600,00 troco por-Çhevrolot, 51-

de novo, superequipado, finan*
cia-se ccm 2 OCO. Rua Dr. Sala-
mini, 156.
VÕLK5WÃg1n ó7, OK, modelo
1967, diver:cs cores. Pronta cn
trega. Run Dr. Satamini, 156.
VOlKSWAGEN 1965, superequi
pado, cm estado de novo. Fi
nancia-se ccm 3 000. Rua Dr.
Satamini, 156.
VOLKS 64 excelente est. pouco
uso, único dono à vista, troco e
fac. ci 2000 entr. s. 18 rn. R. 24
de Maio, 316 - 48-2701.
VOlKSWAGEN 65 - Períeito c
tado, equipado. Vende-se ò vi:
ta. Ver R. Gustavo Sampaio, 542,
ap. 701.
VOLKS 64|65 - Superequipado
Vendo, treco t facilito ccm oe*
quena entrada. Tels. Rio 28-0934
- Niterói. 6851. 
VÒLKS 67 - 1 300 - 0 km. A
vista ou financiado. Tel. 38-6900
ou 38-6371. i
VOLKS 1967 - 46 HP, 0 km -
Vendo 4 950 mais 19. de 180 -
Carvalho - 48-8331.
VOLKSWAGEN 64 - Lindo, sl)
perequipado, est. de novo a qual*
quer prova. Fac. cf 2 000, saldo
até 18 meies. Rua 24 de Maio,
19, fundos. Est. São Frco. Xavier
- Tel.: 28-7512.
VOLKS 64, todo «quipado mes-
mo, linda cor, particular, estado
de novo. Ver na R, figueiredo
Maoalhães, 598-E, T. Telefone
22-6262.
VOLKSWAGEN 61 - Sincronizado,
superequipado 8 qualqer prova. —
Fac. c| 1 600, «sldc atei 18 meses

Sío. Amaro-^Sr^^Zeré.
VOLKS 67" OK - 7 000 «6 à'vis
ta. V. Dela - 36-0940.

75 Tel 43-Qfl9fll&1*'',$fo, frcj?' Xavier. Tel. 26-7512.

[VOLKSWAGEN 62 - Ex"celcnte7
equipado, a qualquer prova. Fac.
c' I 800 - Troco. R. 24 de Maio,
19, fundos. Est. São Frco. Xavier
- Tel.: 28-7512.VOLVO, vende-se perfeito fun

cicnnmentb, modelo 1951. Tel.
27_i217_ segunda de 9 às 12 hs.
VEA1AGUETÉ 60 - Vende-se uma
em ótimo estado de conservação.
Tratar com Cláudio. Silveira Mar-
tins, 128, ap. 114. Tel. 23-2262.
VOLKS DE PRAÇA X CASA - Ca-
sa c| terreno de 12x52, s| saleta,
dois quartos, piscina, galpão de
48m2, na Freguesia em Jacaré-
paguí. Preço Cr$ 18 000 000. —
Ver à Rua Ituverava, 679.
VOLKS -5665, equip. na garantia,
est. de novos, troco e facilito.
Rua Riachuelo, 388. Ver segunda-
feira, até ãs 20 horas.

- 62 - Azul gôl-
radio. 5 pneus e cama-

Vendo eitiifas n"vas —•Otimo estado. Tel.:,., -. , „.. 2.»-íeira.

VOlKSWAGEN 60 - Equipado,
excelente. Fac. ci 1 500, saldo alé
18 meses — Troco. Rua 24 de
Maio, 19, fundos. Est. Sao Frco,
Xavier, Tel.: 28-7512.

VOLKS 55, 61, 62, 63, 65. Impe-
cave! estado geral. Vendo, troco
e financio. Com pequena entrada
e o restante a combinar. Paim
Pamplona, 700. Tel. 49-7852.
VOLKSWAGEN 66, cor pérola,
pouco uso, carro de senhora, cj
mais de 400 mil em equipa-
mentos. Av. Rui Barbosa, 300,
ap. 1302.

Munia bateram. Troco, facilito.ipercl! Rua VoluníáriCS1 ;3 Praía. Rua Carolina Machado,
Run Haddock ISbo, 320. =} 

', 
. 1Qin" 676. 

Madureira.

VÒLKS 65/ azul atlântico, bom\___ ratria, 4» I ,bó. ,'vEND'E-SE uma Mercury 49 -
estado. Ver na Rua Paula Brito,!VENDÉ-SE Austin Á-40, cl râ-íEm perfeito estado de praça —
656, c| 5 cu pelo tel.t 38-7368.!_;_, 4 pnei,_ nevos. Preço oca-í5"'1 Tiboim, 231-A - Brás de
Preço 4 800. _|,!_0 _ combinar. R. Engenheiro!^!-
VOLKS 63, azul, 6timo estado,
rádio. Pode trazer mecânico.
Tel. 26-4613. 3 900.
VENDO carro «sp*crt marca MG.
Proco da ocasião. Tratar telefono
29-0650.

VOLKSWAGEN. 1959, 60, 61, 61
63, 64 e 65, todos 100% de má-
quina e lataria. Perfeito estado
de conservação. Pequena entrada
e o saldo a longo prazo. AUTO-
PRAZO — Rua Ccnde de Bonfim,
645-B - Tels. 38-1135 e 38-2291.
VOlKSWAGEN 1966 - Azul -
Enxuto — Banda branca faixinha
- Equipado - 9 800 km - Av.
N. S. de Fátima n. 64, ap. .
403 - Tel/ 52-0741.
VOLKS 62, execelcnte est., sup.
equip., a qualquer prova, à vista,j
troco e fac. c| 1 800 enlr. i. 1"
m. R. 24 de Maio, 316 - ...
48-2701.
VOLKS 61 sup. *quip. excelente
est. a qualquer prova, à vista,
troco e fac. c| 1 700 enlr. s. 18
m. R. 24 de Maio, 316 — ....
48-2701.

Julião Castelo n." 252, op. 201
Méi-*r.
VOLKSWAGEN ano 62, vencio,
carro bonito, sinal 2 000 000, 15
de 230, só das 14 às 18 horas
domingo. Rua Cadete Polcnia n.°
959 — Sampaio.
VOIKS 61, ult. serie, sincr. 70
mil km., único dono, mesmo
perfeito em tudo, equip. só à
vista 3 500. R. Maestro Vila Lo-
bos, 71 — Tijuca, c/ porteiro a
pertir segunda-feiraj

VOLKSWAGEN 60 - Vendo lin-
do carro côr bco. pérola. Dasa
Cr$ 2 850 000 - Tratar Av. Brás
de Pina, 2155 - Iraiá.
VCLKS 59 — Superequipado ¦—
Cr$ 1 500 mil entrada. Troco.
Cerqueira Daltro, 82. Pôsto em
Cascadura,
VOLKSWAGEN 61 3a. série

VOlKSWAGEN 0 km, em 40 me
ses sem juros. Entrada NCrS 265,80
prestações NCt$ 178,80. Marque
entrevista pelo tel.: 31-3331 -
31-2886, que poremos um funcio-
nário à sui disposição durante 20
minutos {ninguém perde tempo)
Dispetrol SlA.
VOLKSV/AGEN - -Compro 1 do
particular, pl uso próprio. Pago

dinhoiro om sj residência. To-
lefone 48-7131.
VENDE-SE Jeep DKW Vemag 6a
Rua Paraná, 223, Encantado.
VOLKS 61 sincr., equipado com
rádio Blaüpunkt FM. Motor, pneus
noves. Rua Renato Tavares, 24,

276973. com Hlroshl;

Otlmo e:tado e radio Blaüpunkt
FM — Rua Renato Tavares n. 24
-- Ipanema.
VOLKS 62, NCrS
Furtado, 113-A,
— Maracanã.

3 700. Sen.
16, «p. 101

VOLKS 65, ultima serie. Vendo
equipado. Rua Alberto de Cam-
pos, 51, ap. 413 — Ipanema.
VOLKSWAGEN - Vende-se ano
59, todo adaptado para 66 —
Está como novo — Ver na Rua
Américo da Rocha, 1 529 — Ho-
nório Gurgel.

VOLKS 65, excepcional e:T., a
qualquer prova, à vista, troco e .
f.ic. c' 2 600 enlr. 8. 18 m. R. I !______?«•
24 de Maio, 316 - 48-2701. iVEMAGUET 61 - Molor novo.

Vende-:e, priço base à vista
iNCrS 2. 8C-0 — Sabido e domin-
go entre 10 e 16 li. Rua Fiack

58 - ap. 303

VOLKS éó, verde am?:., pouca
uso, equip,, à vista, troco e fac
c! 2 500 entr., s. 16 m. R. 24 dc
Maio, 316 - 48-2701.

VOlKSWAGEN 65, solar, vinho,
pouco rodado, único propriotá-
rio, equipado, rádio ate. Vindo
urgonto. Avtnida Delfim Moreirr
n. 896 - leblon-
VOLKSWAGEN 66 - 2a. apt»,
preni, 8 000 km,, rádio, c-
trancas, calhas, etc. à vista 5
"-. João Ltra, 4Q2 — Lsolon.'
VOIkSWÃÕFn - Troco 3~õte>
de lerreno de 10x50 em Roche
Sobrinho, a 100 metros da Presi-

VOLKSV/AGEN 64 - Vendo, ól|.|_
estado,* equipado, unlco do-
Só à vista. Rua Prof. Gabi-

zo, 281/101 - Tcl. 34-1811.

VÕLKSWAGEN, mod"eio 1965 i dente Dutra, por um Volks. de
radio etc,
ursfentei 500,

Sampaio, 811, ap. 803.

Francisca Zieze 23.

„„.,_., , ,- ,.VEND_-SE Aoro Willys 65
VOLKS 63, excelente est. a qual- „ „ , cm ofimc e!lado Tra
quer prova, -a vista troco e Tae.L,, d.
cl 1 800 entr. s. 18 m. R. 24 de'
Maio, 316_-_ 8-2701.
VÒLKS 62, excelente est. equip.
a qualquer prova à vista troco a
fac. c' 1 800 entr. s. 18 m. R.
24 de Maio, 316 - 48.270_._
VOLKS 66, 17 mif km., unicõ
dono, pérola, esfado de 0 km.
5 650 à vista. Av. Atlântica n.

vende-se poriPr*aca do °3 em diante. Tratar
Ouslav- na Ru'' Capitão Sampaio 119

Del Castillo.
VOLKSWAGEN 62

2740-102 36-2785.
VW — 64 — Vende-se em bom
estado, c*pas copac, ocasião

VENDE-SE Volkswagen 61, últi-
ma série, tincronizado. Tel.: ..
27-2724.
VOlKSWAGEN 1963 - Particular
vende urgente, superequioado,
CrS 3 980 000. Rua Conde de
Bonfim, 539 ap. 403.

VOlKSWAGEN 63 -
equipado, urgente.
Gameleira 80Í201 - Olaria

VOlKSWAGEN
fo, capa,

volkswagen 64 -'.:.:::\;. ,,,.. ,. .
otlmo estado, tudo 100% * bem 22-5769 cl.Sr. Ws --iHem, ¦ "^*:" ?y _,g|lMtt táxi Gordini II 1966,
equipado. Ver a partir dc se- VOLKS 65 - Ultima série p«rt-|.|" 

"""* c'"n»r«0 '38 ~ "8-0-762. ^ ótim.. condiçõc, _ Tra,
auncla-feiro, na Ru-i S. F. Xavierltodo equipado 24 mil km. 5 0501VOLKSVAWEM TIGRE 67 - 0 km,|f_, Toneleros, 186, ap. 903 -

'n.-o 446. Posto Esso. — 48-3195. mll. Rua Figueiredo Magalhães, 'pérola. Facilito. Av. troca. Tel.jTel 56-005"
*.»*'••• VOLKSWAGEN t>i*i, otimo 

~n-P09' com A"'°n'° fara_9Ís„_____i32-:í719 °" 2.J-f<-ifa. T*'- 52-5934
Firminoj?„,(,, ,mi;n„^ ,»,-.;« Mn>i ?«¦nJv/r.l v_-íwAnPW At _ v.--.^ _,„.! vni I-T*; a? — Particular,

VOLKS' 65 - Verde Amazonas,
único dono, equip. c| capas napa,[NCr$ 4.300. Praia de Botafogo
em ót. est. sui. a qualquer prov3.'j60, ap. 1 225.
A vista - CrS 5 050 000 - Trocoi;7El_n_rc_r"n
- Felioe Cornarão 1-38 - 48-0962 lVENDE-SE ,á

VOLKSV/AGEN 1963 - Vendo
3 750 — Rua Capitão Salomão,
n.o 33. •

VENDO Ford Customark Canaden-
se 1954, no estado, aceito efer-
tas — Ver e tratar a partir 2a.-
feira - Tol. 56-1454.
VOLKS 64, Set. verde, 32 mil
km, equip., $/ rádio, ótimo esta-
do, único denc. NCrS 4 650. —
Só à vista. Tel. 28-5644.
VOLKS 66 equipado, 5 mil qui-
lônietras rodado. Vendo ou tro-
co. Tel. 34-8283 - Rua Almte.
Baltarar 124.

Equipado,
azul atlântico, estado excepcicnal

Aceito qualquer prova à vista
-Rua Hcncrio do Barros, 18,

garagem. — Flamengo.
VOLKSWAGEN"64'"- última^sí
rie, tcdo equipado — Única do-
na - i vista 4 500. R. Nina
Rodrigues n. 29, ap. 102 - J.
Botânico.
VOlKSWAGEN 62 - Vendo NCrS
3 400, Rua General Galvão, 28

Rio Ccmpndo.
VENDE-SÈ^ Aero Willy 65 rJor
7 000 000 a vista. Rua Eolarmi-
no Mates, 219. V. Carvalho.
VENDO - Olimo estado Simcã

jjjngada 1964 — Rua Assunção
 119, tel. 46-7815 - Bitafcgo.

Sedan.jVoiKS 65

tado. equipado radio, capas, tran-IVOLKSWAGEN 63 - Vendo em|VOLKS 62

VOLKSV/AGEN 66 equipado, uni-
co dono, ótimo estado, côr vi-
nho. Só i visla 5 700. Direta,
mente 27-7622 - 43-2636, segun-
ds-felra. Décio.
VOLKS. 63, verde clero, supere-
quipado, tcl. 58-8712, Sr. Car.

tos, ló ati >s 12 hsns .

ci de mudança etc. CrS 4 980 ò
vista. Rua Alzira Valdetaro, 98,
ap. 201, Sampaio. Transversal a
24 de Maio.

Me,
VOLüSWAGEN 63 ult. série

VOlKSWAGEN 1965 - Azul-atlan-
tico, todo forrado tm Courvin,
muito novo. Só i vista
Camarão, 69/101
T«l.i 28-C217»

perfeito estado, completamente j equip. cj ridio. T. dir. B. branca,
equipado. Rua Gonçalves Crespo,' capas côr verde. Tratar Rua Mi-
384 - Ap. 202 até 14 horas. nistro Vila Lobos n.° 1 «p. 206
VOLKSWAGEN 65, ótimo estado,l,el- SA-036S.
superequipado, pf melhor ofertai VOLKSWAGEN 56 - CrS 1 300,
acima de NCrS 5 100. Tels |pintura original, 4 pneus novos.

Felipe 122-7600 até 14 heras, . tranca, rádio, capas nopa, bom
Msrccaní. 152-6642, depois cUs 14 horas, c/de mecânica, saldo até 15 meses'o 4>A A/intii. '- Av. Maracanã, 640.

pecável, vendo, preço 4CO0 00O'R
¦-*-ta, Praça Barão de Dru'

VOlKSWAGEN 1965 - oeo.n 
|VOLKS 65 -. ultima serie com' "1 

•& 
a inJÇ=««l;20COO quilômetros. O mais n-vo4 800 ou a combinar -do Rio - Tcdo equipado.

R. venerai 
| Fretictscõ Medeiros n. 179 -
gienópoli

- MC
Ver com
inca, 426.

:e!adcr Rua
- Hi.

mond 9 bar V..Isabel cl Antônio VOLKS 62, todo eau.cado. bom VOLKSWAGEN - Vendo um anop.l^lnl'l-r^rJ?:^3Èl ?,adS_n-àJ v,!,a* °$ 3 65°- -tol mod. 65, superequipado. Trater
VOLKSV/AGEN 65 - Sedan, '¦"'I..... - ^_' <™ Ru» Professor Lara Vilela, 112
vermelho vilho — Todo cquipa-jVOLKSWAGEN 62 — Pérola -
do, único proprietário — Ver e(Equip., rádio, calha, tranca, ca-
tratar sábado e domingo ns Av.lpa, maq. pint. i00% o melhor
Msracanã n. 471 — ap. 401 -Ido jno. Praja dat Nscces, 346.
Prejo i vista Crt 5 300 000.'bons.

térreo ou tel. 2-0276.
VOLKSWAGEN 64 - Vendo à
vista, 4 700. Rua Andrade de
Arauío, 507, Osvaldo Cruz, com
o Sr. AAanuel - Tel. M. H. 636,

_¦;;-;' :i;:i.-'i'ini------ l3KS!l55!SBNffl»s9ttwii
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' VOLKSWAGEN 64 - Azul Atlànt. VENDE-SE um Chevrolet iardinei-
radio 3 faixa., capa, lateral supe
requipado. NCr$ 4 500 ou 2 000"ent* Saldo a combinar, na Rua¦ Comendador Martineli, 173, apar-

¦lamento 204 — Grajaú — Telefo*•;ne 48-5698.
VOLKSWAGEN 1967-0 Km, 46
HP, modelo 1 300, vermelho -

-Forração preta, concessionário —
Rio — Todas as garantias de fá-
brica. Vendo ou trdco menor va-

t- Ior. Rua _ Barão_ Mesquita, 129. _
VOlKSWAGEN 1966 - p série,
apenas 3 OCO km. rodados,
garantia, equip., radio, capas
Vulcrom, etc. Vendo ou troco

, menor valor, na Rua Barão de
.Mesquita, 129.

VOLKSWAGEN 1960 - Equipado,
em perfeito estado, 3 200 à vis-
ta - Rua Jofo lira, 136/303 -
Leblon até às 16 horas.

ra, ano 52, bom de tudo. Ver
no ponto de táxi em Padre Mi-
guel.

VOIKS 67 - Zero km, intoca
vel, somente à vista, melhor
oferta. Rua Beniamin Constant,
300 - Niterói (R. J.), todot cs
dias, quaisquer horas. vi

•VOLKSWAGEN 1963/64/65 e 66.
Superequipados. Trcco ou fac.
conl 2 mil, saldo ató 20 me.e*.' R. Conda de Bonfim, 66-A. Tcl.
34-9909.

•VOLKSWAGEN 66 - 12 000 km,
. equipado, rádio Blaupunkt, NCr$

5 600. Tel.: 45-4214. ."VÒLKSVAGEN 
58 todo transfor-

mado para 62 com rádio capa,~ lindo carro para pessoa de fi-
no gosto. R. Tupinambás, 150"-— Ramos. Tel.t 30-7154.
VOlKSWAGEN - Alemão, 59,

teto solar, ótimo estado, rádio
etc. Vende-se à vista NCr$ ....
2 900 - Rodov. Pres. Dutra, km
17 - COMPACTOR - Tel. 2479
— Nova Iguaçu.
VOIKS 64 - Ultima série, tirado
em dezembro. Equipado com ca-
pa e laterais de napa. Único do-
no conservadíssimo — NCr$ 4 700
Tel. 45-6060.
VOLKSWAGEN 61 la. sincroniza-
da, azul golfo, equipado s| rádio.
Lanternas 62. Estado geral bom.
NCr$ 3 300,00. Estrada do Galeão,
5 344 - Posto Kibon — Ilha do
Governador.

WILLYS
W

& e seus serviços autori- .
Igzados, oficina e peças ;
W genuínas v. encontra, í
v? com todas facilidades. !

VOLKSWAGEN 1963 - 2a. série.
Vendo urgente c/ rádio — Cr$
3 800 — Ver na Av. Atlântica,
416.
VOLKSWAGEN 64 - Ultima se-
rie, pouco rodado, único dono,
eqcipado, NCr$ 4 700,00 è vista
— Tel.t 37-4600, hoje das 8 às 16
horas.
VOLKSWAGEN 11 000 km, c/
rádio, ultima remeisa 65 — Novo
— Cr$ 5 500, telef. diária -
57-0651 e 27-0914 - têrça-felra,
VENDE-SE caminhão Ford F-350,
.-mo 1960 — Ver e tratar Rua
Marquês de São Vicente, 104 —
Gávea — horário comercial, com
o Sr. Miguel.
VANGUARD Standard - Vendo,
pint. e estofamento novos, motor
retif. - 700 — Av. Sta. Cruz, 255,
VENDE-SE um Ford 51 em bom
etiado. Ver e tratar na Rua Tôr.
ros de Oliveira, 261.
VOLKSWAGEN 62 - Vende-se
Ver e tratar na Rua Sen. Ver-
gueiro, 159, et o porteiro.
VOLKSWAGEN 61 - Sincroniza,
do, côr cerâmica — Rua Humai-
tá, 100 - Tel. 26-2434.
VOLKSWAGEN 67-0 km, Tigre

Vendo 4 700 mais 21 de 180
Augusto, 34-4797.

VOLKSWAGEN 63 - Vende-se,
CrS 1 500 000 entrada, saldo 15
meses. Ag. Viana. Rua Mariz e
Barros, 724 - Tels. 48-1403 e
28-7791.
VOLKSWAGEN 1966, 2a. térie,
estado novo, 8 000 km rodados
cinza-prata, vendo à vista ou fa-
cilitado. Nogueira 34-4797.
VENDE-SE uma camionete Bed-
ford, no estado por 450 è vista
— Maria Teixeira, 58, ap. 104
O. Cruz.
VOLKSWAGEN 67 - Tabela
27-4966 (9 às 22) - .42-1040 {12
às 14h).
VOLKSWAGEN 67 - Zero km,

, iá equipado, mensalidade NCrj
78,00" - Av. 13 de Maio, 23-D,
subsolo de 13 ás 19 horas.
VOLKSWAGEN 66 - Zero km.
penúltima série, por emplacar,
na garantia, vende-se a particular
ò vista. Tratar com Sr. Costa, ,Av,
Franklin Roosevelt, 84, gr. 901,
horário comercial.
VOLKSWAGEN 65 - Vendo cô,
verde amazonas, em excepcional
estado, nunca bateu. O carro está
equipado. Tratar Rua Domingo.
Ferreira, 66 c/ Raymundo.
VENDE-SE Buick 52, pintura, es-
loíamento e máquina 100% -
Tratar Rua Visconde de Cayru,
136, ap. 201 - Sr. Floriano,
das 8 às 13 horas.
VOLKSWAGEN 66 - Equipado
Rua Conde de Bonfim, 55, ap.
602 - NCr$ 5 900.
VOLKS 60 e 61 Sincron. Ambos
em bom estado. Vendo cu aceito
Iroca. Tratar a partir de segun*
da-feira. Av. Democráticos, 533
- Tel. 30-3575.

AGÊNCIA CAMPO GRANDE
-DE AUTOMÓVEIS LTDA.

Av. Cesário da Melo, 953
Campo Grande * Tels.
1010 * CETEL 94-1171
Praia do Flamengo, 244
Lojas AeB-Tel. 25-9776

Mercedes-Benz
220 SEB 1965 CUPÊ
230 S NOVO AZUL
230 NOVO AZUL

; 220 S 19Ó4 GELO
, 220 S 1965 AZUL

220 1960 AZUL
Exposljão: LEBLON MO-

TOR SJA. Av Atlântica, o."
1536-B 

'

CAMINHÃO Mercedão 331, novo,
con-. trução. Tcl.: 54-2843.
CAMINHÃO Chevrolet 42 com
toldo. Vendo ou troco por taxi.Praça Botafooo — Inhaúma com
Jair.

Pontiac 64/65
Doe. Embaixada, 4 p., 8 cil.,

8 000 millias, equip. verde es*
meralda. Ver Fio. Magalhães,
598, garagista. Preço NCrS
17 500 - Fone 57-8584 — New-
ton. , '

Buick 1961
Oito cilindros hidramático,

compacto, 2 portas, estofa-
mento couro, direção hidráu-
lica, freio ar, teto vinil, ar
condicionado o mais lindo
possível. Documento de Em-
baixada. Rua Gomes Carneiro,

52.

Chevrolet - 67
Camaro — Super Ralley, 0

km, todo equipado. — Av.
Ataulfo de Pava, 983-B.

Chevrolet 65
Perua nova

Vende-se esta camioneta A
portas 6 cilindros mecânico dir.
hidr. ar frio e quente, 3 ban-
cos de diplomata. 36-2359 Sr.
Manuel

Compacto 1965
Chévy II

A portas, hidramático, novo
com apenas 12 mil km. Ori-
ginais garantidos. Documenta-
ção diplomata, liberado Tel
34-7414. Preso 16 500 NCrS.

Chevrolet 67
Chevelle SS

Vendo equipado. Dom. —
47-2769. — Dias úteis 43-8283
- 23-5455 - 23-0494.

funcionamento ¦ conitrvaçao
Negócio urganl* — Motivo do
s.úde - Tel.: 42-5980.

^Volkswagen 65
Vende-se com 22 mil km,

todo equipado, à vista. Pro-
curar à Rua Barão de Jaguari-
be, 176. Ver somente hoie. —
Aceita-se oferta.

VEÍCULOS de carga
ALPHA 1956 - 2a. térie. Ven-
de-se 100% de mecânica com ser-
viço de areia do Guandu. Ver e
iratar Rua Maria Joíé, 1056
Madureira.
BASCULANTE - Mercedes LP-321.
Vendo, estado 100%, carroçaria
Kabi 0 km. Entrada 6 000 000,
rest. facilitado. Ver Rua L6bo Jú.
nior, esq. R. Cuba, Posto Texaco,
C. Penha, Sr. William, h vista,
preço excepcional. — Aceitam-se
ofertas.
BASCULANTE - Vende-se ou lro-
ca-so p/ casa, Ford F-600 58, c/
máquina retificada. Praça Mana-
gua, 5 - B. Ribeiro.
BASCULANTE - Chevrolet 58
Máquina nova, bem calçado
Vende-se ou troca-se p| carro da
passeio. Rua Albertina, 58 apar-
T am.lr.!f?...lP.^-.r' Í£_Ü5 p SL-9 LaÜ^ e
BIG JOB — Com serviço, ven-
de-se ou troca-se. Ver somente
hoje. Posto Duque dc Caxias,
em frente a barreira fiscal —
Vigário Geral. 
BASCULANTE - Caminhão bedlor
- Vendo todo 100% - CrS ...
1 500, um bom negócio — Av,
Brás de Pina, 2 203, no posto,
CARRETA Fruehauf cap. 35 t. e
caminhão Bussing ot. est. Pr.
13 000 - 43-8236 - Hor. com.
CAMINHÃO F-600 58, estado de
novo, vendo ou Iroco por um
Volks ou um Gordini, emplacado
na praça. Ver Pâito São Jerôni.
mo_do Anjl, com Rogério.
CAMINHÃO FORD 46 - Vendo
bom estado. Base 1 000 000
Ver no Larga do BicSo esquina
da Rua Brandura.

CAMINHÃO Chevrolet 60, to
do novo, negocio de ocasião.
Rua Paula Brito 488-F apto. n.°
101.
CAMINHÃO - Vende-so GMC,
1952.. Ver Rua Caçapava n.° 37.
Grajaú.
CAMINHÃO base. super Ford 63,
bem de tudo, 7 280 à vist3, cn-
bina F-600 c| írente. Ver Estr,
Rio do A, 659, viaduto Campo
Grande, Sr. Nelson.

CARROÇARIA - Nova, sem uso,
com 7,60 de comp. por 2,60 de
larg. Rua Coronel Audomaro Cos-
to, 7 — Galpão — Fundos.
COROAS-"F-'lpTNHÕÉS - ¦Cairos,
caminhões, tratores, máquinas nac.
ou estrang. Aceilam-se encomen-
das._Cetel__9O-0421._Tel. 30-730.
COROA E PINHÃO para carros
nacionais, europeus e americanos
garantimos os melhores preços —
Vltalparts S. A. Av. A.lem de Sí,
289. Tel.t 32-71.85,
CAMISAS, pistões e anéis para
carros nacionais e europeus. Ga-
rantimos os melhores pregos —
Vltalparts S. A. — Av. Mem de
Sá, 289. Tel.: 32-7185. 
FNM, motor D. 11 000 completo
diferenciai, cíiixa de câmbio,CAMINHÃO DODGE 51 - Carro-

3.r'?,'„|d-9 virnn-ft Sn't?òro0nOerr»?Jx- <•<• ™";"!*' e um .ruçar./ Verdo lucfo. Vendo ou traço por car-] _j ¦ -a d __ •
de praça. Base 3 000 000 

"

Rua Jcrdã' 117.
CAMINHÃO Chevrolet 58, Picl<-
up, Chev. 51 bom preço à vista,
troca-se. Ver Est. Rio do A n.
659, viaduto C. Grande, £r. Nél-
son. . .

regundn-ieira à Av. Rodrigues
Alves, 559, tcl. 23-0991

Placa de Praça
Compro, e pago o maior

preço, _ visto — Henrique —

47-9290.

OFICINAS
AUTOMÓVEIS, baratlssima crflcl-
na bem montada e aíre<.iue:adrt,
por 28 milhões, c| 50% financia-
do. Deta.he» 26-3196 e 32-3115.
(CRECI }7Sj.
CABEÇOTES — Soldamos "frio",
baixa temperatura, qualquer tipo
de bloco;, cabeçotes e carcaças
de ferro fundido e alumínio. Da-
mos garantia e referências. Ana-
nhamos e entregamos, Av. Braz

,, . ,de Pino, 1459-C, Leia 7. - Tel.:
vendo-pela melnor 28-8.27 LimaGORDINI"oferta caixa de cambio. Telefcne

43-94.12 - Basilho.

E MATERIAIS
MÁQ. E EQUIPAM.
DE ESCRITÓRIO

£í_

KOMBI carroçaria. Compro. Te
lefone 30-2194.

CAMINHÕES - 
"Vendo 

juntos ou RADIO para auto, inglês de 12W
separados, 2 Scania L-76, 1963 — e 2 ant. alemãs do luxo corn
Todo. »m magnífico estado da|cha.ve invisível vendo barato. Fa

CAMINHÕES FNM 62 e 63 com
trucões. Ver aegunda-feirn à Av.
Rodrigues Alves, 539 — Telefone
23-0991.
CAMINHÃO GMC 350 - Vendo,
ano 52 máq. retificada, pintura e
pneus novos. Ver Posto Petro-
Minas. Estr. Vicente de Carvalho,
1-468. Tratar edifício em frente,
ap. 407 — Segunda-feira.
CAMINHÃOZINHO Chevrolet 39.
Pequenas entregas, ótimo estado.
Vendo T. depois de segunda-feira.
Rua Assaró n.° 17. Tol. Í8-6423.
1 600.

lar com. Sr. .Carlos ò Avenida
Maracanã,__75._- 48-1723.
PEÇAS o acessórios para carros
nacionais e europeus, inclusive
tala larga para Volks, DKW u
Gordini. Garantimos os melhores
preços. Vitalparfs S. A. — Tel.:
32-7185. Av. Mem dc Sá, 289.
PLACA — Vende-se a Inscrição de
licença particular do automóvel
na Guanabara, com n.° 65] 14,
Tratar direta mente, Sccinio,
Amaral Peixoto, 327, ap. 112,

CAMINHÃO FORD 1964 - Vendo
um todo com máquina, pintura,
lanternagem, mecânica, parte elé-
trica, pneus e carroçaria, tudo nô-
vo. Preço 3 000 000. Financio par-
te. Ver de 2a. a sábado das 8
às 12 h na Rua Conselheiro Gal-
vão, 58, grupo 410, em Madu-
reira com Batista.

PEÇAS para Citroen, carros euro*
peus. Garantimos os melhores pre-
ços. Vítalparts. S. A. Avenida Mem
de Sá, 289. Tel.: 32-7185.

CAMINHÃO Mercedes-Benz ano
1963, lipo basculhante, precisam
do algum reparo na lataria. Rua
Carolina Machado, 258.
CAMINHÃO - Basculante, Che-
vroiet 57 — Marta Rocha — ven*
do finan. ou troco carro nacio-
nal. R. Tiblraça, 35 — Banco de
Areia — Mesquita.
CAMINHÃOZINHO Opel par. 3
toneladas — Vendo-so em estado
de novo. Tratar na Av. Subur-
bani, 9 415 - Tel.: 29-9222.
DODGE 51 - Ulility - Vendo ou
troco por caminhão, diferença a
combinar. Estrada do Otaviano,
155 — Turiaçu.
FNM — Vendo cavalo mecânico
equipado com carreta p| transp.
bois vivos. Negócio urgente. Fo-
ne 52-5318.
FORD 350 1956 - Vende-se. Ver
e tratar na Estrada da Água
Branca, 1 704 — Realengo.
FARGO 511 5 furos, máq. nova,
radiador novo, pneus novos. —
1 500 à vlsta. Ver cl Geraldo.
Pça. da liberdade — N. Iguaçu.
FORD 51 — Caminhão, vencio ou
troco. Rua Olímpia Estêvos, lote
428, quadra 10, Realengo, com J.
Macedo.

CAMINHÃO Chevrolet 58, 59, 60,
62 e 64 todos revisados toda pro-
va. Vendo, troco, fec. R. João
Romariz, 119, Ramos. — Telefo-
ne__30-9684.
CAMINHÃO Mercedes LP 321 ano
61, ótimo est. toda prova, vendo,
troco, fac. Preço barato. Rua João
Romarl., 119. Tel.: 30-9684;
CAMINHÕES Chevrolel 59, bas-
culante e Ford F-600; 57, estado
geral bom, preço 1 680. R. San-
tana, 77, loja E — Borracheiro.

OFICINA AUTOMÓVEIS comple-
tamente equipada com lanterna-
fiem e pintura cm pleno fun-
cionamento. Vende-se por motivo
de viagem. Ver e tratar n« Rua
Frei Caneca, -450,

CAMINHÃO BEDFORD 56, reduzi-
do, bom estado oeral. Rua Anhem-
bi n.o 26 - Iraiá.

Chevrolet 1963
AMAZONAS

Vende-se um em perfeito
estado. Preço bsse NCr$ ....
5 500,00 (cinco mil e quinhen-
los cruzeiros novos). Tratar na
Rua Senador Vergueiro, 159,
ap. 202.

VOLKS 66 — Grena Superequipa-
do, rádio, motorola, capa de
Curvin etc. Troco pi carro de
mencr valor. Ver a partir de se-
gunda-feira. Av. Democráticos, 533
- Tel. 30-3575.
VENDEM-5E 1 carro Buick 51 -
Otimo estado, 1 geladeira Clímax
Presidente, precisando colocar gaz
c 1 radio de cabeceira — Rua
Itapuá, 760 ap. 201 — Vicente
Carvalho.
VOLKS 63 - Ultima série. O
mais novo do ano — Equipado —
Vende-se Rua Júlio Castilho», 80.
VOLKSWAGEN 65 - Em estado
de novo, equip. radio, capas sub
ires etc. Facilito. Rua Artur Me-
nc;es, 12, ap. 202. — Maracanã.
VOLKSWAGEN 64 — Pérola: era
excelente estado, c) rádio, capas,
tranca etc. NCr- 4 400. Rua Oté-
vio Ccrrcia, tel. 26-3113 ou se-
tiunda-feira 22-9073.

Fiat - 67
Sedan, 4 portas, modelo

1 500, o km, cores variadas.

Av. Ataulfo de Paiva, 983-B.

VW 65 - Teto solar — Vende-
se NCr$ 5 400. R. Gomes Carnei-
ro, 49, ap. 102, à tarde.
MERCURY 51 — Ccupó, ótimo cs-
tado, mecânico, 1 TV portátil GE
12 p. americana na embalagem,
Ir-d. 67. Preço tudo Cr$ 1 500 000
— Av. Atlântica 3 484, ep. 103.
VOLKSWAGEN 64 - Côr vinho,
ótimo estado, capa e tranca. Base
4 350 mil. Aceito troca. 48-2583
— R. Gonzaga Bastos 'n- 20.
VOLKSWAGEN 66-67 - Com 1 500
km, tedo na garantia, equipado
— 48-2583 - Aceito troca.
VOLKSWAGEN 62 - Côr pérola,
cxcelcnío estado, tranca de dire
cão. Baio 3 600 mü. Aceito troca.
R. Grnzana Bastos n. 20. 48-2583
VOLKSWAGEN 64 - Superequlpa.
do, inclusive roda de 67 — Cr$
4 600 à vista. R. Mar. Xavier
Câmara, 310. IAPI Realengo
Tel. CETEL 93-0688.
VOLKSWAGEN 66-0 mais equi
pado e conservado do Rio, todi
estofado em vulcron, rádio Mo*
torola, vale a pena ver. Faço
troca e facilito. Tel. 26-3113, de-
pois de 14 horas.
VOLKSWAGEN 64 - Otimo esta-
do. Côr verde amazonas. Equi-
pado. Pneus novos. CrS 4 600.
Rua Pinto Guedes 40 ap. 401.
Muda, tel. 38-3203 — Ver segun-
da-feira.
VÕLKSWGEN 63 - Rádio Ali-
Transistor teclas, alavanca Por crie,

-cj napa, etc. Vendo à vista i
particular. Rua Pereira de Siquei
ra,S7:ap.-401.: 28-2635. TlIUca.-.

OLKS 64 — Rádio transistor, be-
,e. Ver amanhã Pres. Vargas, 1213
d Santos.
VÕLKS 60~^~Vendo em bõrn~es-
Indo, ver e tratar segunda-feira-.
Tel. 23-9694 - Saul.

Furgão
Chevrolet 1951

CIA DE CIGARRO SOUZA
CRUZ, vende em perfeito es-
tado de funcionamento. Tra-
tar Campo de Sâo Cristóvão,
48, a partir do dia 6 do cor-
rente, das 8 horas em diante,
com Sr. Beier.

Guaribe
S/ Auto

«) Pintura a NCr$ 100,00?
b; Lanternagem a prazo? c)
Mecânica de precisão? d) Re-
tífica de motores? — Não pre-
cisa perguntar, BOSSA FAZ, —
R. Ari Parreiras, 355, Rocha.

Impala 1964
Ar condicionado

4 portas, hidramático, dir.
hid., freio » ar, documentos
Embaixada. Preço 16 200000.
Ver Rua Toneleros, 83, com o
garagista Mário.

Impala 1965
Quatro portas, 8 cilindros,

hidramático, vidros ray-ban,
direção hidráulica 10 500 kl.
rodados novíssimo, embaixada
— Ver na Rua Gomes Carnei-
ro, 52.

Lincoln - 57
Vendo, bom estado, prêt,

A portas, hidramático. NCr$
3 200. Tratar com Jadyr
23-2840.

VENDE-SE à vista Dodge 1952.
cjr azul e marfim a perfeito cs-
lado. Ver e tratar em frente da
Estac-o Ehrão de Mauá ou pelo
te!!_28.5300_com_Sr;L_ Naval.
VOLKSWAGEN 62 - Particular
vende, còr bordeaux, otimo esta-
do, equipado, rádio americano,
faróis Cibié, tanqu« rebaixado,
òtimamente calçado, levando o

.comprador 2 pneus novos. Preço
único em NCR$ 3 800,00. Não se
«ceita oferta, ver até às 14 ho-
ras. Rua Ipirança n.° 116. Não
se atende ao telefone.
VOLKS 59 Alemão — Otimo es-
tado, bom preço à vista. Facili-
to parte. Ver a partir de lequn-
da-feira. Av. Democráticos, 533 —
Tel. 30.575.
VOLKS 63 - 3.a série c] tren-
ca e rrádio, átimo estado. R.
Benjamim Constant, 61 ap. 201 —
Glória.
VOLKS 64 — 3.a^ série, cima pra-
ta, estado de novo, 'vendo. 

Rua
Benjamim Constant, 64 ap. 201
— Glória.

Mustang 67
Vendo equipado. — Dom.

- 47-2769 — D. úteis 43-8283
• 23-5455 - 23-0494.

Mercury
Cougar 67

Vendo equipado — Dom. —
47-2769 — D. úteis 23-5455
- 43-B2B3 - 23-0494.

Oldsmobile 1965
F85 - novo

Lindo carro, hidramático, 8

OFICINA de automóvel com mec,
lant. e piníura, vendo capacida-

15 carros. Rua São João Ba-
lista - Tel. 46-0364 - A tarde.
ÔNIBUS MERCEDES LP-321 -
59-60*61. Rodoviários e urbanos.
Vendemos diversos. Bom estado.
Aceito troca. Facilito pagamento.
Tratar na Rua Antunes Maciel, 47.
Tel. 54-3925 ou 28-7230.

CAMINHÃO Chevrolet Brasil 63,
unlco dono, em estado espeta*
cular, vendo ou traço. Rua Lino
Teixeira, 97. Tcl. 28-8974.
CAMIONETA PICK-UP MORRIS 52

Carro todo bom. Base 1 800
mil. Aceito oferta. Troco carro
menor valor. Rua Horácio Picor-
relli, 153-F — Bonsucesso. _ _ _
CAMINHÃO MERCEDES BENZ -
Máquina nova, bom negócio. Pro-
curar no Posto Sõo Domingos,
em Duque de Caxias — Bairro 25
de Agosto.

ÔNIBUS MERCEDES 32 passagei-
ros, 1957, LP 312 - Otimo esta-
do, vendo e vista — 3 500 000
ocasião. Rua Antunes Maciel n.°
47 — São Cristóvão.

CAMINHÃO FECHADO (Furgão),
Mercedes Benx" mod. 57 estado

novo, vonde-se ou troca-se por"Kombi" — Ver no Posto 2 Ami-
gos a Av. dos Italiano» n. 514

Rocha Miranda.
CAMINHÃO Chevrolet 58, 59, 61.
Impecável estado geral. Vendo,
troco e financio. Com pequena
entrada e o resto a combinar.
Paim Pamplona, 700. Tel.i ..
49-7852.

ÔNIBUS MERCEDES BENZ.
Vendem-so ônibus usados, 1963

com Carroçaria» Bons Amigos
•m perfeito «sMA tfe conserva-
çio — Tratar na Carroçarias Bons
Amigos — Telefona 30-9693 a .
29-1631.
SCANÍÀ VABIS 63 - C.v.icTW.
cânico, teminovo. Vendo à vista
ou financiado. Aceito Volkswa-
gen como parte pagamento. Vor
Ru». Itapiru n.484^— Catumbi.
5eMmi.rèb6que"bascülante -
Cap. 18 m3. — Fruehauf — 2
aixoi. Vendo todo financiado ou
aceito carro nacional. Var na R
Itapiru n. 484. — Catumbi.

CAMINHÃO - Vende-se Dodge
54 — Mot. 6 cil. na garantia, to-
do 100% - Preço 3 000 finan-
se. Tel. 48-0776. Nelson.
CAMINHÃO CHEVROLET 48 -
Vende-se, na Rua Itaim, 35. Co-
légio GB — Tratar segunda-feira
em diante.
CAMINHÃO CHEVROLET 55 -
Reduzido — Estrada dos Bandei-
rantes, 144-C.
CAMINHÃO BASCULANTE, FORD
46 — Vende-se com serviço de
limpeza. Tratar na Administração
do Cemitério de Inhaúma, com o
Sr. Luís, das 9 às 12 horas. —
Facilita-se. Aceita-se proposta.

VENDE-SE Furgão Ford 54, mo-
lor Continental, pronto para tra-
balhar, pela melhor oferta. E ou-
tro International ano 1952, tam-
bém pela melhor oferta. Rua Ri-
cardo Machado, 933, esquina Pref.
Olímpio de Melo.

AMINHÃO Mercedes LP-321,
ano 19Ó3, mecânica em geral
100%, lataria reguiar. A vista
CrS 10 COO 000. Ver na Av. Er-
nani Cardoso, 85, fundos, Sr.
Carvalho, tal.t 23-2606, Sr. Raul.
CAMINHÕES Chevrolet 53-59
Vendem-se dois. Totalmente
pecáveís, prontos para qualquer
prova. Rua Félix da Cunha, 49 -
Largo 2a.-Feira — Tiiuca — Fran-

CAMINHÃO Chevrolet 46, ven-
do, em bom estado, faço prova— Ver qualquer hora — Rua Co-
ração de Maria, 283 — Tel. ...
29-7103 - Méier.
CAMINHÃO - Vende-se, Dodge,
ano 52, estado geral 100% -
Ver e tratar na Avenida Neva
York, 637 - Bonsucesso.
CAMINHÕES Chev. Brasil 61, 63,
ótimos. Vendo melhor eferta. R.
Bulhões Marcial, 361. Parada de
Lucas.
CAMINHÃO FNM, D-l 1 000, bem
conservado. Vendo ou troco ¦
Tratar Rod. Presidente Dutra, k,
0 - Posto Esso.
CAMINHÃO Mei-cedos-Benz 52
Vende-sa em bom estado. — Rua
Dias Ferreira, 45, com o portei
ro. Telefone 27-7770.
CAMINHÕES Chevrolet Brasil
61, 62, «3, «4 - Tratar Avenida
Bral d» Pina, 846.
CHEVROLET (1938) caminhão -
Vende-se no estado. Rua Barão
do Bananal 132, em Cavalcanti
(GB).
CAMINHÃO - Vende-se bas-
culante, F-600, 59 — Ver na 'av.
Min. Edgard Romero, 743, Posto
Atlantic - Va: lòbo.
CAMINHÃO - Chevrolet Ba.v
culhanle 62 — Carroceria KABI.
senii-hova; Vende-se à vista. Base
6 £00 000, cu trcca-ie por cami-
nhão de carroceria de menor va
ler — Rua Barreiros n° 1 103-A —
Afé às 12 horas. _
CAMINHÃO - Vende-se üm ca-
minhao Chevrolet 1941, ou troca-
se por Pick-up. Paaa-se a dife
rença - Tcl. 31-0959 - Jayme.
CAMINHÃO CHEVROLET BRASIL
60 — .Vendo ou troco por terre-
no com moradia, no mesmo valor
— Av. Brás de Pina. 218.
CAMINHÃO TANQUE - 10 000
Its. Vendo com ótimo serviço efe-
tivo. Máquina nova c| garantia.
Pneus novos, faltando pequena
lanternagem — Rua da Inspiração
n° 96, ap. 201 - V. da Penha
CAMINHÃO Vendo ou troco
por casa, Ford FK — Rua Divi*
nópolis, 70 Bento Ribeiro —
Oscar.
CAMINHÕES CHEVROLETS 57, 61,
62 e Mercedes L.P. 321, 61. Todos

„.i .. ,..',,. „ „ * icomo novos. Também temos Bascil., dir. hidráulica, radio, vJculante-,. Vendo, troco • facili-

VOLKS 61 - Ecuip., rádi .
ciir. todo napa, ótimo estado fi-
nancio cl 1 800. Rua Afonso Pe-
na, 159 - 102.

ray-ban, côr eletric, do:, diplo-
mata, tel. 37-5066. Aceito tro-

_. ca carro menor valor.
tr.;

VOLKSWAGEN 62 - Superequi-
Pido, novíssimo, azul atlântico.
Preço de ocasião - 58-0695.
VOLKS 60 - CrS 2 900, não temc-.oro, capa, tala larga, rádic,
«tc bom da lalarii, etc. Av. Ma-,

L

Oportunidade
Mercury 59 belíssimo car-

ro. Vendo NCr$ 3 750 à vis-
ta. Rua Fernandes da Fonsc-'
ca, 210 — Ribeira Ilha do
Gov. Ver hoje e amanhã,

V

R. Uranos,. 1 180,

PLACA x Taximetro — Vendo -
Capelinha — Rua Araguari, 562.

O SEU CARBURADOR SOLEX es-
tá com defeito, então só com oj
alemão, com 40 ano; de prática.
Av. Mem de Sá, 289. Telefone
32-7185. Vilalparts S. A,
OFICINA MECÂNICA COMPLETA

Vende-se ou arrende-se — Con-
trato de 10 onos. Estrada do Ita-
raré, 563 — Ramos.

RADIO Motoradio -* Nova
embalagem, 3 faixas, Gordini —
Aero etc. vendo CrS 130 000.
Rua Barata Ribeiro, 645, ap. 301
TAXIMETRO CAPELINHA - Ven-
do. Tratar — Rua Orestes, 13 cp.
202. Tcl.: 23-1183, só 2.a-feira,

OFICINA Mec. bem montada, gal-
pao cimento armado c/ ferram.
Especializadas aceito automóvel
parte pagamento. Teodoro da Sil-
va, 678. Vila Isabel.

TEMOS coroa o pinhões p| Volks
o Gordini. Melhor preço na praça— Vitalparts S. A. — Av. Mem de
Sá, 289. Tcl.: 32-7185.

OFICINA MECÂNICA - Comple-
ta. Contrato novo, toda iegali-
zada. Vende-se p/ melhor oferta
— Rua Aristides Caire, 353 —
Méier.

TÕCA-FITA para carro últimos
modelos importados, memores pre-
ços da praça. Rua Fernandes Gui-
marães 99-B, 2.a-feira.
VENDO RÁDIO PARA VOLKS -
Americano, automático, AH Tran-
sistor com 5 -teclas, na embala-

i. Tel.: 47-2560.
VENDO tris taximetros Capeli-
nhas adaptados parn Volks. NI*
colau. Rua Benjamim Constant,
64 - Ap. 201 - Glorie.

REFORMAS de carburadores Solex
ndusive enbucharrento — 5ó na

Vltalparts S. A. Tel..- 32-7185 -
Av. Mem de Sá,_2_89.
VENDE-SE, oficina .Volks, equi!
p.ida, contrato novo — Aluguel
50 mil - Av. M. S. Félix, 1155

Irajá.

VENDO peças para Mercedão e
peças para tratores. Peça para
máquina de asfaltar completa-
mente nova. Tratar c| o Sr. Mar-
celino, Rua Ana Quitão, 140 —
Tel. 29-2181.

Auto-peças
liquidação

PEÇAS E INSTALAÇÕES

Firma atacadista mudando
ramo liquida grande estoque
peças, carros e caminhões ame-
ricano» Ford, Chevrolet ele.
Diversos lotes (rolamentos, bor-
rachas, platinados, correias,
juntas, engrenagens, bombas
otc;). Vende também belas ins-
talações (balcão, vitrinas, pra-
tcltiras, armários o fichários
de aço). Tarta Rua Sacadura
Cabral, 81, grupo 502, somen
té esta semana das 8 às 10
horas. Não atendemos por te-
lefone.-

VENDE-SE caminhão Mercedes
7 500, ano 51, mecânica 109% -
Troea-st, facilita-se. Ver e tratar
na Rui Arequetibi n. 53 — Bon-
sucesso.
VENDE-SE um caminhão Chevro-
let 37 — Preço 900,00. Aceita-se
oferla — Estrada da Portela, 953

Ilha do Governador.

VENDE-SE ou troca-se por cami-
nhão Chevrolet Brasil, Gcrdini
62, de praça, todo enxuto. P.-dn
trazer mecânico. Ver na Rua
Viúva Cláudio n." 362-B, com
Djalma.
VENDE-SE um De Soto reforma-
do, pneus novos, rádio ou tre-
co por Mercedes, 58 a 63. Av.
Presidente Varejas, 270, Caxias,
com o Sr. Otávio.
VENDE-SE caminhão Dodoe 52 -•
todo 100°/.. Preço 1 600 000 -
Rua Leopoldo, -46, casa 6 — An-
daral.
VENDO 2 caminhões FG ano 51

Tratar R. Cupertino Durão, 79
leblon. Sr. Mauro, 27-7489.

VENDE-SE ou troca-se por carro
de passeio F. 600162, estado OK

Estr. do Cafunda, 433 — Ta-
quara.
VENDEM-SE 2 caminhões, 1 Mer-
cedes-Dodge c/ serviço. Motivo
outros negóclcsa R. Amálla, 62 —
Tr. .Sr. Manuel.
VENDE-SE camioneta Ford 29
— Bom estado e preço. — Rua
Alfredo de Morais n. 74 — Cam-
po Grande — GB — Sr. luiz.

1 Rua Riachuelo, 360-A

fi 1els.32-5823 / 32-1511

Motores
recondicionados

Volkswagen
baso de troca

GARANTIA 10 000 KM
À VISTA - NCRS 582,40
Rua São Francisco Xavier,

190 - Tel. 48-3533

VEÍCULOS — Vende-se um cami-
nhão Chevrolet Brasil 58, em óti-
mo estado, cem freguesia no mer-
cario, aarantido tem 1 milhão por
mês. Tratar R. São Luís Gonzaga
n.° \835, S. Cristóvão. Neste
endereço só-atende- domincio, sá*
bado Mercado São Sebastião, Rua
6 n.° 18. Procurar Sr. Nicola.
VENDE-SE ou Troca-se por casa,
caminhão tanque 8 000 litros, Mer-
cedes. 4 500. Praça Americana,
50. Com serviço.
VENDE-SE um caminhão Chevro-
let Brasil ano 60, mecânica 100%,
bem calçado. Rua Monte Caseiros
n. 16 — Caxias. Tratar cern Sr.
Francisco lopes.

|mjNÍSMÒT^R S A
ra?s.rí->üid6f, éxclüsWo

.PARTICIPA

SEU NOVO
ENDEREÇO À

RUA SÃO JANUÁRIO
799.

FONES: 34-6512 - 34-6513

ÍeJiâ_P'§*çi^Ç7?"'- isiy&S ^ 7
^anjeíná^pjií^^
.c«9.ó>jsj^áp'ofelrç>s'..'.,:- *;". '

Concerto çjnran- i
_-ns'jcesso, 580

WDRAMATIC
tido - P.ua
Praça Lopü3 Ribeiro — Telefone
30-2853 - Sr. Alair.
OFICINA — Especializada em
DKW, Vende-se montada, c| Ic-
ja, terreno, algum e.toque, todas
ferramentas especiais Vemag, na
Rua Xavier Curado 184 - AA. Her-
mes, ao lado da Baso Ae. Afon-
soe, dias, domingo até 12 hs.

APARELHOS intercomunieadores,
diversos tipos, qualquer n.° de
ramais. Peca demonstração iam
compr. Tel.:" 52-848?. _
ALUGUEL'E VENDA- De' maqui-
nas do escrever e calcular, mo*
dorn.s, novas e reconstruídas. —
Grande facilitludo do "pagamento.
— Ico Importação — R. Rodríqo
Silva, 42, 4.° and.r. T-K_52.0651.
CCÍ.-üRTOS, reformas rróqulna
escrever, caicuiar. Atende-se ' e
domicilio - 32-4103.

GERADOR - Alugo tle 8 KWA o
1121.WA par,-! coiéoio. Telefonar'

para 47-06V9 ou 42-0050 L
MAQUINA solda'elétrica pare]
trabalhos pesados e contínuo;, 2
anos de garantia, .00, 300, 400.
e 600 amp. força e luz a partir
ue 65 mil. Rua Gorvásio Ferreira

17, anti.ia_ R._1_8,_IAPC, lraj£.

VENDO 1 maquina escrever, 120 wA9UINAedo Netar plásticos -
mil, Royal de me», carro 14, ™?S« >™r8ro, ° °"**!"a- c'
p. R. General Silveira SobrinhoT^-T d_lrS_ã'V'^ 

- -'<65 - V da P»-'i,i lcn t,e c-rlma" e 'uno papel"."-•-¦:' —- ' '¦¦.._.  l.igien, — Tralar passoalmente naVENDE-SE unia máojiina de c:-jRua Edmundo, 187 (Pilares).crtver Rem ington. Tel. 4S-1775, HTT-ÕTícT-TíÕiTr™.—'¦—"."~rT—C,—T~r-,¦'¦;;¦¦-.¦; v,,— —— MICROSCÓPIO Industrial. Vendo
VENDEM-- meias e armárlc. de novo, Inioortedo pi ferramentas.

Tratar leis.
c\ Carmelo.

28-7572

OFICINA mecânica. Pa3so con-
trato novo, loja em Bonsucesso,

Alvará e ferramentas, lnf.
26-5407.

COFRE antiga, muito decorativo,
fabricação alemã, espaçoso, em
bom estado, ótimo oara escrito-
rio de estilo, etc. Tel. 31-2348.
COMPRA e venda — Conserto
e reforma em maquines de es-
crever, Eomsr, calcular e mimeó-
grafo. Facilidade de pagamento
d garantia absoluta. Rua Ria-
chuelo, 373, gr. 505. Telefone
22-5665.

eço para escritório e maquina dc
contabilidade p.i:a banco. Teis.
22-7944 ou 22-5951. Sr. Mário.
VENOO máquina escrever 

'PortÃ.!«AQUINAS DE CARPINTARÍÃ-
til Olympl» per NCrS 300| não\Peh me["ct c!or'*1 \f'm dc! .de-
jscailo oferta - Tíl 56-l*c.t |socupar espaço vencio a vista

leu financiadas as seguintes ma-
quines: Resplgadeira 120 Dan-
ckaert. Máquina de furar. Máqui-
na de veneziana. Todas com rno-

Ven-!,or e bem conservadas. Avenida' 'Suburbana 4057. Tel. 29-6791.

MÁQ. INDUSTRIAIS

ATENÇÃO TINTURARIAS
do uma "Prensa" seminova —
Cr$ 300 000 - Deiocupar lugar.
— Rua Marechal Deodoro, 180. —
Niterói.

GRAFICA — Vende-se máquina
fto. Ofício c| estante 12 gavetas.
Beco dos Carmelitas, 9-A — La-
pa ¦  
1CARDEX REMINGTON. Vendo ur-
gente, 2x16 pav. 1x20 gav. fi-
cha 5 x 8. — Preço de oca-
sião. Ac. ofertas. Av. Alio. Bar-
roso, 6, s| 702.
MÓVEIS de escritório — Vende-se
pela melhor oferta doie escriva-
ninhas usadas. Pça Honório Gur-
qel. 223, Iraiá - Tel. CETEL -
91-2138.

PASSA-SE oficina especial em
Volkswagen, c| boa freguesia, c|
pino para lavagem, no centro de
Nilópolis. Ver e tratar na Av.
Roberto Silveira, 1318 - Nllépo-
lis.

ALUGAM-SEi guindaste Hyster p|
5 toneladas, máquinas de solda
movidas e motor diesel, compres-
sores de ar acionados por meter
diesel. — Tratar: Monag, Rodri-
go Silva, 18, salas 401/2. Telefone
22-E6I6. _
AAAÃSSADÊIRA PENSOTTI -
Vende-se reFormadn, de 120 qui-
los de massa. Facilita-se. Tra*
tar com Hamilton Melo — Rua
General Caldwell 217 - 52-3512.

MOVEIS escritório — Vende-se a
partir de NCr$ 20,00, escrivani-
nhas, arqviivos, armários, pra-
teleiras. Tel. 30-6211. 
MAQÜÍNA de escrever "Re-
mington Rond", portátil, em
bom estado. Vendo pelo preço
de 140 novos. R. Maior Avllo.
455, ap. 512.
MAQUINA de escrever Reming-
ton semi-porratil e outra de mesa,
vendo juntas ou separadas, bara
tissimo - Tcl. 29-1914. 
MAQUINA DIVISUMA - Olivet.
tí em perfeito estado — Vendo &
vista na Av. Rio Branco n. 185
- sala 2 119.
MAQUINA de_ escrever Royal de
mesa, mbdernísslma, carro gran
do, 230 mil. Calculadora Mar
chant c| def. 50 mil. - 57-0222.

Arrenda-se
oficina

Própria para consertos de
Carros, com parte coberta e
área fechada para 50 carros,
localizada na Rua Catumbi n.
109. Propostas para A. Costa
— Av. AAem de Sá, 78. (P

Walter Cardoso
Técnico

Dc Volkswagen comunica
seu novo endereço à Rua As*
sunção, 286 — Botafogo, onde
aguarda seus clientes e ami*
nos. Tel.: 26-2031.

MOVEIS ESCRITÓRIO - Bureau
tampo vidro, giratória, mesas,
endoiras, poltronas, porsianas, fi-
chário a máquina de escrever Re-
mington, em estado de nov». —
Almirante Barroso, 97, gr. 610.
MAQUINA de escrever Olivetti
Lcxikon 80 — Maq. elétrica Oli-
vetlí. Particular vende novas. —
NCrS 400,00 cada. Rua do Rus-
sei 404 ap. 602.

MOTOS - IAMBRETAS
LAMBRETA E MOTA
compra-se ¦ e troca-se

Vende-te.
Tratar na

Rua Rio Prfito 20, loja B, esquina
com Estrada do Quitungo. Vila
da Penha.
LAMBRETA - STANDARD 57 -
Vende-se conservada, Cr$ 350 000.
Estrada São Pedro de Alcântara
n. 1 722, c| 2 - Realengo.
LEONETE — Estado nova a quem
chegar primeiro. R. Américo Bra*
siliense, 193, ap. 308 — Madu
reira — Getúlio.
LAMBRETA LD 58 - Equipada
com Sind-car — Vende-se ou tro-
ca por eitéreo ou TV portátil. Tel
30-6100 - Rosiel.
LAMBRETA — Vendo uma, tipo
VESPACAR, ano 62. Rua Jurupari
27 - Tiiuca.
LAMBRETA Standard com barras
e mesa cromadas, pneus e pin
tura novos. NCrS 550,00. Acei
to oferta. Tratar à Rua Castro
Menezes, 170 f. Bris de Pina,
c| Guaracimar, 
LAMBRETA LD-58, equipada, 550
mil. Rua João de Magalhães, 21
- Bcnsucesso. Tel.: 30-1086.

MOTOCICLETA - Ven-
do, urgente, uma DU-
CAT, 175 cilindradas pe-
la melhor oferta. R. Sá
Freire, 69 - Sr. CAPEL-
LA.
MOTOCICLETA HARLEY - 1.200
C. Ç. Rua Cayuá, n.° 240, c| 2.
Colégio.  _____
MOTOCICLETA Jawa 1960, 175,
esporte, vende-se. R. Ipiranga,
61 —Reginaldo. 
MOTOCICLETA compro
Tel. 42-6836.

usada

A',OTOR Diesel Acro - 150 HP,
1 800 RPM, bom estado, otimo
para fins industriais. Rua Antu
r.cs Maciel, 47. Tel. 54-3925.
MOTO Norton S-2, ótimo estado.
Tratar posto gasolina. R. Ataulfo
de Paiva, esq. de Venancio Fio-
res — Leblon.
VENDE-SE Lambreta LD 59, tudo
100%. Trator Rua Imperador, 447
— Realengo. Preço a combinar,
VENDE-SE uma lambreta marca Iso
tratar no local. Rua São Clemen*
te n.° 39. Botafogo.
VENDE-SE uma lambreta marca
ISO, bem equipada.— Rua Lôbo
Júnior n. 776 - Sr. ARMANDO
VENDE-SE uma Vespa / 61 perf.
estado. Rua Rio Preto. Vila da
Penha. Tratar bar Zé Gordinho.
VENDE-SE Norton - Motocicleta
500 cil.. Tr. Farmácia São Luiz.
Em Areia Branca, N. Iguaçu.
VESPA - Vendo M-4 63, urgen-
te. Aceito oferta. Rua Bambina,
9. — Botafogo.

VENDE-SE uma carroceria fechada
para mudança medindo 6 metres
de comprimento 2,5 de largura
e 2 melros de altura. Estrada d-.s
Bandeirantes n. 12-í0 km 1. Ja-
carepánúa'.

Caminhões
Basculanfes

Precisamos para serviço dc
vulto na Estação de Vigário
Geral. Procurar Sr. Haroldo
na obra ou tel. 32-7614.

Motor
Aero Willys

VENDO uma motocicleta marca
Zumtapp, 250 cc. Tratar na Rua
Amazonas n. 83 — São João de
Meriti.
VESPA compro mesmo encostada
— Pago à vista. Telefonar para
Paulo, 29-7979 de segunda a do-
mingo,
VENDO uma lambreta L. D. 1959,
motor nâvo, por CrS 550 000. Fa-
lar com João, Av. Frederico ds
Albuquerque, n.° 140, em Hi-
gíenópolis.
VESPA 61 - Nova, tudo 100%.
6 uma brasa. R. Cardoso de Mo-
rais, 436 — Ramos. , ___

MlMEâGRAFO Gestetner, manua
Vondff-se. Prepo base: NCrS .
3C0.C0. Tel.: 42-9552, das 13 à
18 hs.

MAQUINA de escrever Olivetti
Nova — Carro grande, na emba-
laqem original. Preço tabela NCrS
720, Vendo NCrS 600. Ver e tra-
tar Rua José Llnlurres 122 — Le-
blon. Tel.: 47-9224. 
MÁQUINA escrever portáti
Smilh-Corona moderna, 140 mil
o 1 Underwood, mesa carro 14".
R. Araúio Leitão, 108, c| 11 —
Enn. Novo.
MÓVEIS DE ESCRITÓRIO - Ven-
de-:e mesa; de jacarandá, cam
tampa de íórmica, cadeira esladc
de novn. Rua Bruno Seabra, 147,
Jacaré. Falar com D. Cleúzely.

MIMEÓGRAFO - Vendo um, usa-
do,, marca A. B. Dick, U.S.A.,
modelo 29, func. com tinta í
mait uma máquina de escrever Re
minqton de mesa modelo antigo.
— Av. Borges de Medeiros, 2 363,
np. 102^Bairro Lagoa.

MAQUINA de escrever. Vende-se
Av. Mem de Si n.° 20 sobrado
Lapa. 
MAQUINAS - Escrever - Ven-
dem-se várias. Rua Aitings, 41
Inhaúma.

BOMBAS a <;a_olina para eleva*
ção, eiíjotamento de piscinas —
fundações etc. Preços baratos -
Distribuidores Bombex — R. Frei

aneca, 130.
BETONEIRA - Guincho - Vende-'
se, estado cie novos. Uma beto-
neira elétrica o cutra a gasoli*na e guincho com motor el.':tri*
co. Faciliiô-se pagamento. — Tele
fone 22-6205.

MOTOR o gasolina conjugado
com bomba de água e 50 metros
de cano de 4". Vende-se, — Te-
lefone 30-6211.
MAQUINAS de cortar tecidos
Malmin de discos c de facas no*
vas últimos modeios. Overloc
Yamato e chuliar novas. Ponto
invisível Brother. Vendas à vista
e à prazo. Rua Carlos de Carva-
lho, 34 s|l 106. Tcl. 32-9475.

ÍESOURA ELÉTRICA PARA CON-
ÍECÇÕES — Vende-se na cmboíu-
nem, alemã, marca Kuris, modelo
SOM 80, diâmetro do lâmina S
Cm., espessura de corte ató 2
:m., motor 50 ciclos 220V. Preço
incluindo acessórios e peça_ so-
óress.ilentc- CrJ 1,8 milhão. Ver
r tratar polo tel. 47-9986 ou
47^0=39, com Dona Rute.
TORNO "IMOR" 2, vende-se 1,5
entre ponto 1 150 cada. Rua In-
dependência, 76. D. Caxias cem
MAURÍCIO.
TRÊS tornos mecânicos, 2 furadui-
ras, 2 esmeris. Estrada do Ca-
f'jndá, 614 — Jacarepagua. Sr.
Murilo.
TI NTÜ RARIAS e lavanderias -
Vendo m_q. de lóvar e turbina
Sto. André, motivo entrega das
chave;. Bsse 7C0. Aceito oferta.
2,a.faira, Laga, 217-A - 22-8160.
íífi-í-íiAFIÀ - Precisando encer-
rar suas atividades vende todo

eu ertuip_n.ento baratíssimo. 30>
milhões c| 50% de enlr., o resto
15 meses. Boa composição, 4 méq.
Minerva, distr. cilíndricas, guu
Ihotina 80 cent., numeradores etc.
Vale o dobro. I^Jão atendo por
telefone. Rua Pedro Ernesto, £0 -
loja — Gamboa.
TORNOS mecânico, plaina do me-
sa hidráulica de 280x1 000 mm.
Prensa excêntrica 22 t. Vendem-

Ver: Est. Vicente de Carva-
lho, 730, Galpão A-46 — Sr.
Paulo ou Raimundo.

MAQUINAS DE SALSICHARIA -
Vendo usados perfeitos, Cutter
Topos, 65 litros; batedeira Peer-
les, 50 litro; misturador Rosca sem
fim, 65 litros; compressores frigo-
rificas, balança Tendal de 500
quilos; geladeira, 3 portas etc.
Av. Rio Branco, 151, sala 1509.

idos,
TALHOS e depósitos — Vende-se-

s, bom preço de quilo pera
diverses. Tel. 30-6211.

VENDO grupo mortor-gerador
Herculcs-Diesel, 12-15 KVA, per-
feito estado completo, facilito.
Tratar 27-1025.

EROQUEADEIRA - 100 mm. Ser-
ra circular pioras. Motores V/es-
tinghcuse, Tupia, Torno. Sr. José
46-9234.
BOMBA VÁCUO
nova, vendq.se.
dias úteis.

• 114 HP semi-
Tel. 49-4995,

MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM
— Temos para alugar. Rolo com-
pressor de 10/2 ton. Patrol, Pá,
Tratores. Tel. 32-7975.
MOTO-BOMBA' - Vendo um con-
junto sôbre rodas, sendo motor a
gás, de 4,5 H. P. • bomba de
2 pol., próprio p| obres ou gran-
ias. Preço 325 000. Ver na Rua
G n. 69 — Vila residencial, do
Parque dos Aíonsos — Campo dos
Afonsos.

CHICOTES - esmeris, eixos fl
xíveis de 3116 eté 7|8, marca
Jowa. Rua Marquês de Pombal,
171, leia C. Tel.: 52-4351.

OMPRES5CR pl pintura, er d
reto, est. do novo, com pistola
nova, ainda sem uso. Vendo ba*
raio. R. Maxwell, 15, cl 9 - Ma-
racanã.
COMPRO máquina pequena, ma-
nual ou elétrica, de cortar chap
26, que sirva para cortar em re-
dendo (discos). Tel. 42-7353
46-4413.
CALDEIRA — Vende-se completa,
tubular, vertical de 30 metros
Tel. 30-6211.

MAQUINA' furar 390 e 10 000
rpm — Retifica torno 7 000
13 000 rpm — Gerador acetile-
no — Man0. manem, bicos —
Máq. cortar chapas -~ Rua Gon
:aga Bastos, 312.

MAQUINAS TIPOGRÁFICAS -
Vends-se uma oficina no Llns,
constando de 3 máquinas Mlner
/as, guilhotina manual, 35 fen-
es de tipos e demais pertences.

Pronta para traba ihar. Facilita-se
pagamento. Tel. 30-1890.

MAQUINAS industriais Singer -
Vendo duas. Rua Mcncorvo Filho,
46, op. 302. Entrada pelo n. 40.
MÁQUINA soldar sacos plástico:Vendo 84 mil, cj garantia, fa

lito. Tel.: 34-9454.

COMPRESSOR de pintura, ar di-
rato, com 2 pistões, com man-
gueira e pistola nova, pronto pa-
ra trabalhar. Vendo barato. Rua
Araúio Leitão, 910, ap. 203, es-
quina Rua Cabuçu — Lins.
CONJUNTO carpinteiro Universal
a popular com motor de luz —
São 10 máquinas em uma só —
Vendo na fábrica Ângelo de Cas-
tro Barata — Rua Fausto Amaral,
30 - Olaria - Rio ZC 22
Tel. 30-2337 - Peca prospecto
EMPILHADEIRA uíada," para 3 000
quilos, compra-se. Fone 34-1796

Franl:.
ESMERIL de 2 pedras de V. HP
novo, CrS 135 000; metor de 1
HP monof. Brasil, CrS 80 000;
motor GE de Vi HP, CrS 35 000
— Rua Quintão. 293, começa Av,
Suburbana, 9 638.
PERRO — Compra-se ou troca-se
qualquer máquina industrial. —
Compram-se pontes *e pedaços de
vergathÕes para taminação. Rua
da Proclamação, 556 — Bonsu*
ce s so.
GRUPOS G.radoros Di.sej-PeT-
líini novos com garantia, de 25
30 - 30|36 • 45153, 5 KVA -
Transmet S.A. — Com. Ind. (S.
Paulo) — Reprs. Rio — Rua Ca«
rioca, 32 tal. 602. Tel. 42-6411

Sr. Gedival.

MAQUINAS DE CONTABILIDADE.
Reminçjhtcn 283, teclado elévrico,
raldo automático, vários somado-
res com garantia. Tel. 22-3793.
Temos também máquina Ruf Sal-
do Duplex. 
MAQUINAS DE CONTABILIDADE
- Audit Olivetti. National 3 000 e
31, Burroughs, Ruf Saldo Duplex
e Remíngton. Um ano de qa-
rantia. Tel. 22-3793 — Também
financiamos e compramos. .

MESAS Kastrup, Braford, Pal.rmo
cadeiras, estantes, arquivos, fi-
ch finos, armários de aço p] «seri-
torio, armários p. roupa «tc.
Tudo «m étimo eslado. Pça. da
República n. 6]. ______
MAQUINA Olivete lexikon GO,
carro orande, moderna, sem uso.
por 385 mil. Av. Democráticos
n. 690-B, perto da Uranos.

MAQUINA DE ESCREVER - Por-
tátil. CrS 170 000. Av. Suburba-
na, 8 504 - Piedade.
MAQUINAS - V.ndemoi d. so-
mar, escrever, calcular, elétrírai
n manuais, usada*-. Rua Teófilo
Olon!,_120. TeL: 43-4548. 
MIMEOGRAFÓS - Novos 

"ri 
re-

condicionados. Garantia. Manu-
ais e elétricos. Rua da Laon. 120,
1/ -02 e 411. Tel. 45.7159^
ÕLIVETTI-LETÍÈRA 22 - Nova -
Escrevsr portátil. Vendo hoje pe-
la melhor oferta. R. Dias de
Cru-, 910, ep. 302.
PARTICULAR compra maq. escre-
ver de particular portátil ou se-
mi-portatil, paoo até 70 mil —
Tel. 23-3574 Sr. David (segun-
da-felra). _^.
PRANCHETA pl desenho, vendo
melhor oferta desocupar lugar. R.
do Carmo, 6, c| Januário.

PORTÁTEIS, duas, alemães, no-
vat, alta qualidade, lindos tipos
manuscritos ate, modernos, es-
tôjo do couro. Rua Rodrigo Silva
42, 4.o andar.
VENDO de meu escritório, uma
maquina de escrever manual e
uma de remar elétrica. Av. Rio
Branco, 183, s.'605/6, Sr. Arnaldo.
VENDO maquina escrever elétrica
semiportátil Smith Corona (ame-
ricana) na embalagem. — Telefone
45-2527.

IVENDE-SE Lecnete 64 e Mona.-e-;ta retificada. Rua Paranapanema
in." 694-B - Olaria.

j VENDO - Lambreta" LD. Equipada
|— Rua Jsbcrandi, 64 — Vicente

Vencio um 1960, parcial. oV Carvalho — Vila Ccsmcs.
íprccbar.do retificar. — PreçolVENDE-SE;2 Vesõãs~400,Ó0, uma

Tcl. 34-3485. [mctcciclêta — Estr. Vicente dc
[ocasião.

Scania Vabis
Empresa vende 2 cavalos-

mecânicos L-75 e 2 L-76, com
respectivas carretas abertas de
12 m. 2 eixos. Heis. 52-3896
e 32-4999 — Sr. Lars.

Pbca de
Praça

Compro placa de praça. Pa-
go na hora. Tel. 47-9290 —
Henrique.

Carvalho, 531 — Bernadino.
VENDE-SE uma Standard, ano 57

Farme de Amoedo, 6o, ap. 201
Ipanama*

CAMINHÃO F-600, 62
meira térie. 5 pneus novos, rádio,!
tedo cravejado de fábrica. Dou nfTiTDTiMiTf—TTTõ—7___u_~
qualquer expsrlanelr.. n„,!n t...!?lAUPUNKT 6/'2 .Yolls-.

"-'.nn;!AUTOPEÇAS E REVEND.

onda.

TRADIÇÃO,
QUALIDADE
PARA 0 SEU
AUTOMÓVEL.

qualquer exoerienciE, pronto pa- _ ' j. %'__ J__í
ra viajar. Vendo à vista 55 000 ou lorissi* '"'"_* ,« m,dl*.s'. FM' l50
troco per carro de passeio - Ave- !•",•¦ "Ve5.w*B,!m* Lu'2 " 7c"
nida Santa Cruz, 4 786 - Vascon- !»fcn- -5-940j.

VESPA 61 — Vendo urgente por
550 COO. Aceilo oíerta, na Rua
Alice de Freitas n. 356 - Va-
Lôbo.
VESPA 1963 — Superequipada.
Entr. 400. Saldo 60 por mês. Rua
Uruguai, 226-B. 58-6765.

BICICLETAS -
TRICICLOS
BICICLETA Monark Brasiliana, aro
26", nova, 80 mil cruzeiros à
vista. — Rua João Cardoso, 4,
ao. 201.

ruz, 4 7Só — Vascon
ceies - Posto Tânia - Tel BLAUPUNKT para VW curtas
94-0622, CETEL - Antenor. médias. Vende-se NCr$ 250. Tel
CAMINHÕES e camionetas, LP 2Zl76-5-
331, 321 - Willvs, Internado- CABINE CHEVROLET BRASIL 59';
nal. Ver e tratar Monlivide, 50. |- Ru« Api«, 466 — V. da Pe
Penha. Ali 13 horu, nha.

i

POR MOTIVO DE VIAGEM ven-
jcia-:e uma bicicleta Gorik, a-o
263,.i, em perfeito estado, por Cr$

1140 000. Tratar na Rua Manuel
[Miranda n.° 324. Eng.Nôvo.
:V£"NDÕ~bÍcíci_ta Monark, nova,
I toda equipada, aro 26, pj rapaz
;- 110 OCO - 36-5:91 .
TRICICLO, TINTURARIA - Vdo.
Rua Torres Sobrinho, 76, Meisr.
NCrS 200,00.

DIVERSOS

AVIÃO PAULISTINHA A-65 -
Vendo, 6tlmo. Tel. 37-2184 ¦
«icite-

Móveis de
escritório

GELADEIRA - ETC.

Vendem-se 3 meses de es-

critório, Brofor, em jacarandá,'

uma mesa de reuniões em ía-

carandá, uma estante Brafor,

dois sofás estofados (espuma),

um tcpêíe, 10 luminárias fluo-

rescentec, mesas de aula (32

lugares) com tampo de fórmi-

ca, máquina de escrever Alym-

pia, outra IflM-Executive, du-

pticador a álcool Ruf, cinco

quadros negros, geladeira GE

retilinea, enceradeira Arno,

dois ventiladores GE, protetor
de slides, material de copa e

cozinha etc. Segunda-feira de-

pois das 14 horas, Rua Presid.

Carlos de Campos, 332 — La-

ranjeiras.

GRUPOS GERADORES para resi.
dencias at» 12,5 KVA entrega
imediata — Transmet S.A. Com,
nd. (S. Paulo) Repre.. Rio —

Ruo Carioca, 32, sl 602, — Tel
«j^l 1 - Sr. Gedival.
GERADORES - MAQUINARIA -
Vendemos aos melhores preços,
financiado, grupos, moteres t
mais 1 001 máquinas. R. Sscadu-
ra Cabral^n. 230._Tel._43.tG7.
GRUPO GERADOR 25 KVA -
Vendo dois, propulsão MWM die.
sei alemão, urgente, pouco usa-
do, estado de novo, melhor ofer*
ta. Tel.; 47-0129.
GRUPO GERADOR 50 KVA, van.
do novos, sem uso, motor Per-
kins montagem Motosit. Tratar c
Amandio. Telt. 48-5330 e 48-3600.
GRUPO' GERADOR¦ - Vende-se
um de 2,5 kwa, com motor a ga*
solina de 8 H. P. em estado de
novo. Preço só à vista: 
1 000 000. Ver na Rua Pedro Al
ves n. 131 - Tel. 23-9685.
GERADOR LANZ - Alemão, ven
de-se motor diesel 17 HP com
gerador complaio. Tratar 27-3431
após ns 20 horas. Teresopolis,
tel. 3783, o dia todo.
GERADOR — Vende-se um grupo
de 110 KWA - ÁSIA. Rua da
Prcclamação n.o 556. Bonsucesso.
GRUPO GERADOR - Qual é
necessidade real. da sua indústria
no setor energético. Faço gratui-
tamente o levantamento cia car-
ga média e por.ta de cargo pa-
ra aquisição cio grupo gerador
que atenda com exatidão as suas
nece-ldades. Telefone: 49-0140 —
St, Fcn.*eca.
GERADOR 4 KVA Yanmar, a óleo
Diesel, perfeito estado, quase
sem uso. Vendo 1 800. Preço
único. Sr. Manoel Tel.: 27-7698,
GRUPO GERADOR CLINTON IRNE
4 KWA — Vendo um com pouco
uso • em ótimo eslado de fun-
cionamento. Av. Pres. Wilson n,
165, sala 1108 - Ttl.l 32-218* -
Sr. Walter.
GRAFICA — Vende-se uma mi-
quina de imprimir manual tama*
nho da rama 22 l|2 por 32 1'2 e
diversos materiais. Preço Cr$
500 000. Tratar com Valtcr a Rua
Comandante Clare, 11, Irajá, per-
to da esto;3o.
FABRICA DE MÓVEIS - Vende
se todo maquinirio. Rua Elias da
Silva, 343.
INSTALAÇÃO frio — Vendem-se
vorios compressores Freon e ins
taíação completa com cempresso-
res Frick, amônea, capacidade «40
ton. - Tel. 30-6211.
MOTORES ELÉTRICOS monofási
cos até 1,5 HP e trifásicos até
15 HP. Entrega Imediata. Oti
mos preços. Rua Marques d>
Pombal, 171, loja C. Telefone
52-4351.
MAQUINA de soldar elétrica
Em super-llquidação por apenas
10 dias, venha conhecer a alta
qualidade das nossas máquinas,
p! grandes indústrias e pj par-
ticularcs, damos garantia integra'
de 2 anos, não se deixe enganar
pela aparência externa,, conheçu
ncío «cab a mento interno, preços
_\ psrlir de CrS 45 mil (preces re-
durides em 50%), Ri-a José de
Guei.-ós, 195. Bento Ribeiro.
(Atende-se boiei.
.MÁQUINA Singer sapateiro, de
braço, 29K2 sem uso, estado de
nova, e um eixo de lixar com-
pleto, com meter. Aceito eferta.
Rua Cameíá 52, c| 2. Cascadura.
MAQUINAS do cestura industrial
para plástico e couro (plana e es*
querda) e para confecções (reta*
tiva), vendem-se financiadas. —
Werner Graetzer — Rua da As-
sembléia 61, 10°. — Telefone:
42-9791.
MAQUINA de malharia Dubied
100-12. Velde-se pela melhor ofer-
ta. Ruo Visconde de Inhaúma, 84
- -1.». 
MÁQUINA Fenlx n. 4, 60x44 pa
ra impressão cu corte vinco. Tro-
tar Rua Visconde de Piraiá 332-
fundos. Ipanema.
MOTO 

~NIVELADORA~- 
Otííno

estado, vende-se uma Pettibone,
comandes hidráulicos, motor GM
Tretar na Rua Cuba 512, P. Cir-
c-_-'ar. Te'.: 30-0471.
Í,'AQUINA DE SOLDA ELÉTRICA c
vários metrres u:adcí. Vendo ba
raio. Rua Cardcio de Melo n."
18 (Osvaldo Cruz).

Ocasião
Mesas de aço para escritório. Venclerrios 6

no estado. Ver à Rua das Palmeiras, 15 — Bo-
tafogo., (P

MAQUINA_ RETILINEA - Vendo
uma alemã textlma, manual, dux,
1 metro. Tel. 30-4007. Dr. César.
MAQUINA RETILINEA - Vendo
uma, Dux, 12, 1 m. manual, ale-
mã; uma Dubied n.° 10, 1 m„
manual; uma n." 10, 80 cm. ma-
nual, alemã. Dr. César. Telefo-
ne 30-4007.
MALHARIA - Vendo barato es-
puladetra de 5 fusos, com 70 es-
pulas. Tel.: 27-4895.
MAQUINAS PARA CALÇADOS
Vende-se: frisa, giga, lixa, pes-
ponto, planeta, rachar, abrir, fen-
dido, furar Royal. formas, bancos,
armações, motores, etc, etc, Rua
AAarquôs de Sapucaí, 177, das 9
às 12 g das 14 às 17 horas.
MAQUINA de fabricar comprl
rnldos e tabletes de defumador,
seminova c| moter. Av. Rio Bran

. 143, sl 508. Tel. 52-6421. -
Augusto Alves.
PLAINA LIMADOSA do marca'Fair" curso cie 420 rnm. Vende-

e cu 1rcca-_e por torno do 1
a V/2 m. entro pontos. Ver e tra-
tar todos os dias pela manhã na
Av. Monsenhor Félix n.° 774 —
Irajá. Sr. Orlando.
PA" MEC AN I CA - Otimo' estado,
vende-se uma AIÜE-Chalmers mo-
tor HD-6. caçamba V/i J3. Ver
na Rua Cuba 512, P. Circular —
Telefone 30-0671.
PRENSA - EXENTR1CA. 22. Ton.
nova - Vendo. 22-5995.
PRENSA hidráulica - Vende-se.

Tel. 30-6211.
ROLAMENTOS - Vendem-se 500
tipo industrial de medidas 2" até
10". Rua Proclamacão, 556.
REGISTRADORA National elétrica
99 999 pequena, de botão, qual-
quer ramo ne:>í5cÍo. Preço mó
dico. Rua Haddock Lôbo, 350,
leia.
SINGER INDUSTRIAL - Vendem-
se máquinas Torpedo, de casear,
chulear, pregar botões, chulear,
5 fios, de mosquear, de cortar de
faca e disco, novas e usadas, e
todos os tipos de máquina para
confecções. Representante exclu-
slvo das máquinas de passar c
virar colarinhos e camisas. De-
partamento especializado em re
formas e consertos. A vista ou
a prazo. Rua André Cavalcanti
n. 13-C. - Tel. 52-3237.
SERRA CIRCULAR, desempeno, tu-
pia, furadeira, lixadeira Nama,
só máquina e motor de luz, ven-
das diretas da fábrica. R. Para-
napanema, 694 - Tel. 30-2804, -
Rio.
SUCATA, ferro velho, peças ant.
grande quant. Vendo, troco, ob
jeto valor. Goiás, 96.

VENDE-SE uma lixadeira com mo-
lor Arno o fôrmas. 250 000. Rua
Noemia Nunes n. 155. — 0lari_.
VENDE-SE máquina de chulear,
pouco uso. Telefone: 29-8677.
VENDE-SE uma máquina de lixar

uma de costura para consertos
de calçados. — Tratar pelo tele-
fone 49-7797. Roberto.

VENDO uma plaina Atlas ameri-
cana com 7" de curso, otimo es-
tado, molor original 110.220 o
um torno mecânico com 0,70 dít
enfreponlo — todo equipado —
Preço dc um milhão — Tei. ....
34-7312.
VíiNDO 1 gerador de luz marca
American Motors novo de 9,4 kVA
trifásico 110, 220 volts, 1800 R
Sr. Grimaldo. Rua Esculápio, 52

B. Mcnteiro.
VENDE-SE máquina Singer - 31 IS
para estof ador, motor originül.
Tratar tel. 23-9630.

VENDE-SE compressor com mo-
tor ar direto preço * combinar

Rua da Passagem 60, fundos
entrada pela General Polidoro.
VENDE-SE 1 caldeira, 8 HP7'êm
perfeito estado de funcionai..en.
to. Fabricação francesa. Rua Had-
dock Lôbo, 126.
VENDO máquinas de plásticos; 1
extrusa e 1 máq. de sopro. Tra.
tar Clemilda, tel. 48-4602.

VENDO 4 soldaderes Polisaal, 60
esteira rolante, 2 carrapetas d*
gás, 90 ky, motores elétricos -
plástico estampado em rolo aber-
to, alça. plásticas etc. — Dr.
Portela - 27-0895 - após 19 ho-
ras.
VE"NDE-SE 1 guilhotina 1,06 John
PerFecta — 3 polys ofic, duplo
automática. Frei Caneca, 238.
VENDE-SE duas maquinas de lu-
vas para industria. Tratar Av.
N. S. Penha, 164, ap. 202.
VENDE-SE uma mtiquina Blaque,
uma esquerda pt pesponto, uma
31-15 e uma para remendo. Rua
Barão de São Félix, 94 — Loia 7.
,GE, Philca, Philips, Standard,
ABC, eniZth. Grandes e peque-
nas. Novas na embalagem. Ga-
rantia de fábrica. Menor pre-
ço do Rio4 Rua das Marrecas, -43
Tel. 42-4774.
VENDO - 1 Grupo Gerador Bue-
kl - 3 EV 100, 45 HP Diesel.
Partid» elétrica, radiador de co-
bre. Alternador Carmus 30 kva,
quadro comando completo, esta-
do de novo. Vendo por 7 000 000
valor de novo é 12 800 000. Tra-
tar com Antônio Pelucio ¦— Fono
16 — Baependl — MG.

Empl
elétrica

Com bateria e tunga, capa*
cidade 2 toneladas, nova, com
garantia. Servaes, 22-1319.

Vende-se
GRUPO GERADOR GEM.

MOTORS

De 300 kVA, com 300 ho
ras de uso. Portátil. MONTA*
DO SOBRE CARRETA, 50|60
ciclos. Voltagem 110|220|380l
440 volts. Com radiador e
partida elétrica.

COLLETT E SONS

Engenharia, Comércio
e Indústria

Av. Grara Aranha, 145, 3.°
andar - fel.: 32-8833, (P
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se maquinas
Carregadeira Michigan 125-A série II.-. Scra-

per Garwood. .
Trator Oliver 99.
Um trator de roda case — 500.
Duas Motoniveladoras Caterpillar ¦— 12, Sé-

rie 8-T.
Bomba More Trench, completa, em bom es-

tado, para rebaixamento de lençol d'água.
Tratar à Rua Pirangi, 405 — Olaria, GB.

(P

Vendem-se grupos geradores
Entrega Imediata

| KRUPP 1000 KVA
1 GENERAL MOTORS 936 KVA
1 ATLAS POLAR 540 KVA
1 BURME1STER & WAIN 490 KVA

BURMEISTER l_ WAIN 425 KVA
NATIONAL/BRUSH (cada) 344 KVA

1 NATIONAL/BRUSH (novo) 344 KVA
1 WORTHINGTON 294 KVA
1 MAN 206 KVA
1 MIRLEES 175 KVA
1 SIMMERING 90 KVA
1 MWM 60 KVA
I MWM Í0 KVA
1 IRAT. DOG 15 KVA
1 COLONO 75 KVA

GRUPOS NOVOS E SEMINOVOS COM GARANTIA

Montamos * entregamos em funcionamento

Av. Graça Aranha, 145 - Tcl.: 32-8833

COLLETT & SONS S/A
Ensenharla. Comércio » Indústria (i*
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O MÁQUINAS E MATERIAIS

GRAND
CONFIA

e

MAQUINAS
DE SOLDA!

Equipamentos para fabricação cí
doces em pasia ou semelhantes

Vende-se três concentradores à Vácuo, sendo um com capacidade
de 1.200 kg. por rodada, e dois com capacidf.de de 800.kg por rodada
cada um. Tachos cozinhado.es (de cobre), Tachos de cobre para fabri-
cação de calda de açúcar, Máquinas psra enchimentos automático de dc-
ces ferri pasla, sendo que uma delas com capacidede para encher 70 latas
de um quilo por minuto, Tachos de cobre, tachos de aço inoxidável, etc.

Ver e Iratar à Rua Joaquim Palhares, n.° 567 - Praça da Bandeira.

usado
Compra-se, de 3.000 a .5.000 litros,

para depósito de óleo.
Rua Gal. Clarineta, 222 - Eng. Dentro.

(P

/|\\\\

Uma razão existe para essa preferência.
Fabricadas com a garantia do padrão mundial

WESTINGHOUSE, a máquina da
ELETROMAR opera com plena eficiência,

na soldagem de toda espécie de aços
e ligas, com o.s mais variados tipos de
eletrodos. Com retificador de silício de

alto rendimento, assegura baixo custo
operacional e ampla escala de intensidade

de corrente. Para maiores detalhes,
peça folhetos técnicos.

Concessionária WESTINGHOUSE
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ES-4.01, A DIODOS DE SILÍCIO. 400
AMPÈRES. PARA REDES ELÉTRICAS
DE 220/380/440 VOLTS, 50/60 Cl-
CLOS, TRIFÁSICAS.

PEDRA DE Mio - Cornpr_.se;
posta ò Rua das Laranieiras 29
Tratar lel. _2-3_22 o 52-3581.•
TELHAS FRANCESAS'- Novss -
Vendo um milhei, o por 
NCri 100,00, no Av. Suburbano
n. 8 794:
TACOS dlrfttflmerrte da fonte a
NCr$ 3,50, t6J_3 es qualidade..
Madeiras em gerol. Rua Uranos,
1 261, Olaria, Tel. 30-0210.
TUBOS plásticos Tigre — pam
água — esgotos eíc. conexões -
Distribuidores Bombex —¦ IÍ-; ?re1
Caneca, n. 130. Tel. 32-4463.
TÁBUAS cife pinho, usados, e per-
nas, compro em bom eslado. —
Tralar 2a. Teira - 26-8780.
TIJOLOS furados 10x20x20; dire-
to da olaria de três, postos nns
obras¦ — Rio — Milciro 65. Tel
38-4933.

VENDE-SE bünhr.iros novas nem
uso. Pura düocupor lugar, cl 30%
deicontu. V&r Rua Riaciiuelc, n.u
161.
VENDE-SE — Um conjunto comple-
Io de banheiro, louça bronca em
esfado nôvo, um aquecedor Cos-
mopc.li.ii. Rui Alice, 107- — La-
rfinisir;...
VENDO 4. portas de aco. Aceito
oíertoa. Tr. Rua Andrada Figuei-
ra n. 1 &_- Nilopolis.
VENDE-Sc areia ]}. a .NCrS 10,00
in. Pedra n. 1 e 2 o NCr. 15,00
m. Saibro a NCr$ 5,50 m.- Reti-
ra-se entulho a NCr$. 3,00.o me-
tro. Entrega-se ern caminhão de
6 m. Tcl. 29-6276. Sr. José.

TORRE METÁLICA - HERCULES
com 40 me. — Aiugo-se. Tratar
42-5000.
TACOS - Peroba campo - 1.»
novot. Cr$ 4 500. Tel. 27-1959.
VENDEM-SE por preço3 convida
tivos, 150m2 taco madeira pero-
ba usados, perfeito estado, cai
xas descarga WC, de ferro, usa
dai, 15 tijolos vidro 20 _ 20 e
I grade de ferro 1,70 x 1,30 m
Rua Melo e Sousa, 130-A — S.
Cristóvão. Sr, Edgar.
VENDEM-SE 10 porlas de aço, no-
vas, 1ipo açougue. Avenida Eras-
mo Braga, 64-B.
VERGALHAO NOVO - 3/16 450,
1/4, 420. 3/8, 410. 1/2, 400.
Pòilo obro. Tel. 30-6964. Carlos
Augusto.
VENDEM-SE - Betoneira Inda-
pendência 250 its., dois vibra,
dores 1 e 1.5 HP, tubos calvo-
niiados 1Í2" - 418 kg. Ver Ri'.
Delgado de Carvalho, 32. Tratar
Tel. 38-5132, de segunda a quar-
ta-feira.

Atenção
Muros, calçadas, mourões

para cercas, reforma e pintu-
ra de prédios. Artefatos de
cimento armado. -J. Galdino
Caetano, Rua Padre Nobrega,
628 - Tel. -19-2691.

Azulejo Klabin
Branco, m2 .... 4 930
De côr, m2 .... 5 260

Cimento Mauá
Saco (pôsto obra) 4 400

Forro Belgo Mineira
3/16, kg  540
1/4, kg  520
3/8, kg  100

Cimento Branco Irajá
Saco  7 900

Fio elétrico encapado (nôvo)
N.° 14 rôlo 100 m 6 £00
N.° 12 rôlo 100 m 8 700
N.° 10 rôlo 100 m II 700
N.° 8 rôlo 100 m 19 700
Telefone 37-3258. — Diária-

rnenlc, Rua Francisco Pcr/ela,
35, Guadalupe, km 22 cia Av.
Brasil.

Arame farpado
Rolo 400 meiros garantidos

galvanização extra — 32 qui-
los, fio 14. Entrega imedia-
ta. Fone: 42-9976 — Rio.

*.O.R_ INTERNACIONAL 1,30 i0,50 - Vendo. P,Jt. Ccnde Bon-fim, 652 - Tel.: 38-686-1 _ Pre.CrS 150 000.

DIVERSOS
BALANÇA - "Mlcheleto" nova.r
Capacidade 1 000 kg. - Vende-se ____
7.TH'_' c°'" Sr- German° - Tel. MAQUINA registradora - Ven,lo43-601 .. (urgente,' estado de nova, marca
BALANÇAS - Vende-se lendal Elsln '<P° !"*»• Rua 24 d. Maio
cara arouc;v;es e cutr.s tipos. — 4'7, Sr. Joaquim 29-1228, re».
Tel. 30-6211.  26-2768.
BALANÇAS - Vende-sé de 6 a REGISTRADORA NATIONAL elé-
200 quilos. Facilita-se. Rua Ge- ,r'Cíl' com distem,, o-ira talão. —
neral Caldwell 217. -Vendo. Tel. 5_-_323_.

«_^-| FORNO ELÉTRICO - Vende-se nô-i
vo, tem uso. Kpnt. Automático

COFRES — Residencial
ciai, arquivas em todoí ct tipos,
à vista e a prazo. Beco do Tç-
!ouro n.° 14. Tol. 43-7496, esq.
ds Av. Passo! n: 53.
CABELEIREIRO - Vende-r.o nóvo,
3 penteada Irai, bDnc-i de mani*
cura e materiais elétricos. — Rua
Apinagé 1, Est. Velha da Pa-
vuna.
COFRE - Marca "Coraçsdos Pru-
cire.rc" 140 x 55. Vencle«ie. Ver
e tratar nn Run Rocha Miranda,
91, ap. 101, Usina da Tiiuca. Da;
14 is 18 horas.

de embutir. No catálogo, Crj 800
mil. Vendo por 500 000. Vor d
Augusto, Avenida Bor-jes dc Me-
deiros^ 2513 ap. 201, a partir de
sec;u..r!f_-feir3,
TANQUES - Vende-se diversas
capacidades simples e chumba-
cios. Próprio para Indústrias quf-mlcas. Tel.: 30-6169 .— Rainho.
VENDEM-SE .cbzeseto garrafas de

_LsenIo, vírio, para indústria —
Dorníncio: Rua re-

he_
250 000 cada

IHeleno Pena, 621, Vila ds Penr
COFRES - De parede, de" me-.-.j 5'-3'Jnda! 32-9599 - 42-0730
de apartamento, comerciais, ar-^rnq'*:it
quives '.-tc. Hh andado: até em 5
pagamentos Iguais, na R. Regen-
te Faijó, 26 — Consulte-nos ou
oeça a visita de noiro represen-
tanle pejo_ tel. 22-8950.
COFRES — Vende-se por preço
de atacado e facilita-áe. Rua Ge-

afdwell 217.

VENDE-SE uma plaina marca San-
ches Blaine, curso 40 cm, nova,
com garantia. Tratar pelo telefo-
ne 22-9258 - Sr. Renato.

©l^^üH
...em eletricidade, símbolo de qualidade!

Estrada Velha da Pavuna, 105 _. Rio de Janeiro GB.
MANAUS-BELÉM-RECIFE-SALVADOR-VITÓRIA-BELO HORIZONTEBRASÍLIA-RIO DE JANEIRO-SAO PAULO-CURITIBA-PÔRTO ALEGRE

AGENTES E DISTRIBUIDORES EM TODO O PAÍS
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Máquinas de solda elétrica e compressores de ar a
sem operadores.;

Martele.es pneumáticos.

Grandes geradores de 30 a 200 Kw de força, de
táteis, acionados por motor Diesel.

Guinchos manuais, pneumáticos e elétricos; Torre de

Executamos qualquer serviço de solda di

Dispomos de tanques reservatórios para

gasolina, elétricos ou diesel, com ou

220 volts, 50/60 ciclos, 3 fases, por-

25m, c/capacidade para 3 toneladas,

retamente nas obras. '

qualquer capacidade.

S'S:fi..\: -¦_¦. \yyí<i'-

VENDEM-Sc 3 máquinas d* cos-
tura profissional retilínea (5 OCO
pi Dor min.j lubrificação auto-
mática — de e;crever • de cal-
cútar elétrica, ambas Olivetti, wm
uso. Inf. tel, 47-0723. _

MAT. DE CONSTRUÇÕES

CONEXÕES DE FERRO GALV.
CHUMBO ETC. - 10% mais ba-
rato que na fabrica. "Ferrobras"

Rua da Conceição 107. Fonet
43-6245.
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CASA de madeira, vendo pré-
fübricada, usada, 480 mil. Rua'
José dos Seis, 562, Eng. de Den-
tro. 14 àj '-17 horas, eegunda-
feira — Sa raive.

Alfernadores
PRONTA ENTREGA

IRNE - 40 KVA - 1.000/1.200 RPM 50/60
ciclos.

ET.R. - 40 KVA - 1.500/1.800 RPM 50/60
ciclos.

CARBOS - 40 KVA - 1.500/1.800 RPM 50/60
ciclos.

IRNE - 15 KVA - 1.500/1.800 RPM 50/60
ciclos.

WARNING-10 KVA-1.500/1.600 RPM 50/60
ciclos.

Transformador GE — 75 KVA — 220/380 prima-rio.
T1.400/12.600/13.200/13.800 secundário.

Collett & Sons S.A.
Engenharia, Indústria e Comércio

Av. Graça Aranha, 145 — 3.° andar - Tel
32-8833. (P

FERRAMENTAS ELÉTRICAS

BOSCH e LESTO
sua máquina engiuçqu?
assistência técnica'
autorizada

rua joão ricardo, 16

(Cancela)
VENDAS

-•^NEBERG^IJD^N
RUA .IIRU6ÜAIANÁ. 55Ns°ANDAR
TEL: 437479 ^t.P;:3388-RÍ0

A PRAZO - Cimenta Mnui e
tudo maíi d» l.a eté 30 meses
sem juros. Bom Mestre ltda. Tel.l
34-0305 - M-0798. '
BANHEIRA.' lavatório. bidet., va-
so, aquecedor e pertences em
côr, em bom eitndo. Vendem-se
Tel. 37-3242.
CIMENTO Paraíso e Mauá. Tijo-
!os la., areia Guandu, pedra, saí*
bro, tolhas, tábuas e verg. ferro.
Pôsto. 34-7990. Sílvio.
CERÂMICA vermelha de primei-
ra, NCR$4,0O o m2 "Ferrobras"
Rua da Conceição 107. Tel. —
43-6245.

CIMENTO MAUA -
NCrS 4,40 - Tel.

Pôsto obra ¦
31-0915.

DEMOLIÇÃO - Tacos peroba du
campo, últimos -40 metros « 2 000

metro. Rua Pedro Alvea 269.
Te!.: 32-9840 - Arlindo.
FERRO — Vendem-je 30 lonela
das de chapo* de ferro, novtii, a
Cr$ 230 o nuilo, 3Í16" — 1|4"
ns. 14, 16 e 18. Duas toneladas
de vercjalhõe» de 3'ló" a . Cr$
425 o.quilo e 2 toneladas de 1|4"
o 400 o qui1;-. Rua Proclamajão

556 — Bonsuceàin.
FUNDIÇÃO DE METAL - Vendo
forno basculhaníe, cadinho, ._¦
dinho, tambor rotativo, queima
dor, tudo et» perfeito estado de
nôvo, na Rua Carolina Machado
n. 258.
FORMIPLAC NCrí 54,00, lambris
G, Alves, peroba, portas, adue-
las, forro de peroba rosa NCr$
4,20 m2, compensados em geral,
O melhor preço da praça. MAP.
Ria Estácio d* Sá 114. Tele-
fone' 32-5160.
FIO DÍ COBRE - Nu, n.° 4. Ven-
d«m«!e 2 400 metros, f rtjo à
vista NCrí 4,50 (cruzeiro, novos).
T.l. 27-8143 - Augusto.
JAÚ — De pinturas ou obras. —
Compro usado ou nóvo. Tratar
com Levy Martins. Rua da G(ó-
rio, 338. Tel. 42-5031. - Deixe
recado.

VENDE-SE
SECADOR - "SPRAY TOWER"
CALDEIRA
PASTEURIZADOR DE PLACAS TIPO APV
EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO DE OVOS.

Vende-se, pela melhor oferta, em conjunto ou separadamente, os itens acima,
prontos para funcionar, instalados na cidade de São Sebastião do Cai, próxima' a Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, onde poderão ser vistos; o eventual interessado
poderá utilizá-los onde se acham instalados,, ou, se quiser, dali retirá-los.

Para maiores detalhes e ofertas, por favor escrever para Caixa Postal 30.266 —
Sao Paulo a/c Dr. Carlos Eduardo Cúria.

O anunciante reserva-se o direito de escolher a melhor oferta, a seu exclusivo
critério. /p

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO -
V«ndo firma bam .n_.i.»da, Bon-
tucano, s»m passivo, atugual bi-
ratlitirno, 2 telefonai, bom esto-
qua, ótimo crldito junto todas
indústrias, cota cimento, aiulaio

Vand» motivo saúda, arando
facilitada — Basa: 90 milhões —
Aceito oforta pagamento A vista
t.l.: 32.1619 ou 42-5980, des 13
______ ho"'i Sr. Anltnio.
MADEIRA - Pernas, pinho 3x3,
vende-se a NCr$ 0,30 o metro.
Av. Henrique Valadares, n." 3Centro.
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO -
Usado — Pranchões fêmea e mn-
cho, pranchão. zinco; eiern.í nc-
va, serra, bomba 3" sinfonada
c!c. Ver e tratar no R. Sanlo A\.
xandj;Í,^,_^0O,__d__^ric-rrepado.
MÁTERIÁIÍ p? CONSTRUÇÕES^
4, 7 e 11 prestações, ou à vista
com dascontot da atí 26%, pôsto

,n« obra. Tels. 2..J097 • 49-1710.
Ru. Adolfo Bor.amlnl, 111/113.
PREÇOS"- 17X27;« •18x30,VoU.
tror - NCrí 0,70 o kg. oulras
bitolas 20% mais berato que na
fábrica. "Ferrobrai" — Rue Con*

jc-ição 107. Tei. 43-Í245 - En-
trada para cerre, i

Geradores - Diesel
Vende-se um conjunto sincronizado para 220

KVA 220/127V, 60 ciclos — conjunto composto
de dois geradores 

"HOOS" de 110 KVA — moto-
res Diesel "MERCEDES BENZ" estacionários Alter-
nados trifásicos "CARMO" — montados sôbre mo-
noblocos — quadro de comando e controle com-
pleto para comando do conjunto ou individual de
cada gerador, dotado de regulador de tensão au-
tomático "OERLIKON".

Um grupo gerador para 110 KVA com as
mesmas características supra, marca "ANSAL-
VASCO".

Impressora Paranaense S. A. — Curitiba —
Rua Comendador Araújo, 747 — Caixa Postal,
326. (p

Cimento Mauá
4,40

Cimento Gr_n:o — E, 10.
Azulejo Klabin — 5,60
Tels. 30-1018 e 30-1104.

COffiE inteiriço todo blindado
li. l,S0m próprio para comer-

cio ou IndÚEtria. Vençíe-se. R.
Silva Guiniorícs, 33.
COFP-C3 — Vendamos vários ta-
ma..!ic:, rou Ido n ciais, comerciais, firanco, 135
:'» ri-fa * pôred», vendas à vii-j .
ín a facilitada', censutto-nos! Rua
tgqíl.o O-_ni,l_0. Tel.: 43..543.1

Cofre inglês
Vçnde-se em bom «stado

lm x 0,75, Av. Rio
andar, s| 310.

GRUPO DIESEL
ELÉTRICO

constituir!, dc:
1 Molor diesel RUST0N, série 6WR n.° 197.6)5 -
750HP, 3ó0rpm, acoplado c/:
1 Gerador marca "...TRO MECÂNICA SUIÇA
ITDA".
560 KVA, 360 rpm. Prim/stater — 380/220 Volts,
840 Amp. Secund — rotor 125 Volts, 65 Amp. 3
Fases — 60 Ciclos c/ quadro completo.

O grupo está em perfeitas condições, podendo ser
examinado em funcionamento. (P

Entender-se com:
RAYMUNDO GONÇALVES,
Comércio e Representações
S/A.

Rua da Quitanda ,185 — 6.° Pavimento
Telefone: 32-3974

End. Telegr.: "MIGOLY" — Cx. Postal: 2466 ZC-00.
RIO DE JANEIRO - GB. (P

Eletro-ferragens
R. Barão de Mesquita, n.

195-A. Tel.: 34-5211.

Materiais em liquidações.
Registro de gaveta . ]__" a 4"
Registro de capota 3;4" e 1 [_."
Chaves base ardozia. Chave
monofásica. Fechaduras do ci-
lindro. Conexões de l|4" a 6
Fio Plástico 10 CrS 33 200.
Chumbo, quilo Cr$ 1 400.
Solda 25x75 Cr$ 5 500. Ca
xa 3:<3 CrJ 120. Caixa 4::2,
Cr$ 120. Caixa 4x4, CrJ 220

Garagem
galpão

OFICINA
Qualquer tipo estrutura me-

tálica, entrego montada em 20
dias. Inf. 52-9765 — 45-2376
— Basta deixar endereço. Te-
mos uma pronta 10x30.

Mármores
Pias, soleiraí, peiTorií, pisos,

revestimentos, mármore» lu;
irados para mesinha*, por
preços reduzidos. Preços es-
peciais parn revendedores.
Marmoraria Miguel & Muniz
Ltda. Av. Suburbana, 9 999
— Cascadura — Tel. 29-9311

Marmorite
Melhor preço. Maior rapt

dez. 15 enos experiência. —
Tcl. 56-0331. Gentil.

LOCAÇÃO DE COMPRESSORES
^ DÉ ÃR EEQil.IPaMEI.TOS

Importante:
EXECUTAMOS TAMBÉM DESMONTE,

A PREÇO HORA.

Pedras Mariana
Grande variedade de pedras

em cores para pisos e revés-
timenlos: Mariana - Ouro Preto
— São Tome — Rio Verde —
Prela cintilante — Chuveiro
da prala — Verde Baia — Cal-
citas — Grani.os — Cristais
elc. Tel. 90-1522 CETEl, Es-
trada Intendente Magalhães
n. 560 (entre o Largo do Cam-
pinho e Valqueire).

INSTRUMENTOS E
APARELHOS

HiífRPi J ESTES L
^^^M^S, \preços7J
__f_IBPWI B^TlfB. Tl» >_ _r oi
__&__a^J__l_____1_________L _e_T_______L _J__i ^w sP "°!I

NCrí /.,29 \\
15,50 U

 90,00 H
 53,90 I
 " 128,00 1

17,10 1
6,50 H
0.7U ti
0,35 Q
4,35 I

Splae 

- Duralex - Melais "DECA" - Conex6es "TUPY" 
|

Plásticos "TIGRE"-Tintas "YPIRANGA" - Azuloioi 1

Cimento Tupi. pôsto cbra (Acima 100 safies)
Vidro sanitário sínfenado
Tijolo 20x20 especial
Fcrmip!«.x chapa ....
Ccnjunto de leuças IDEM
Porta de Entrada Jequttibá 60íi.2,i0
Assoalho de Peroba resa ...

Perna de 3x3 de Ioi 
Caibro 3x1 1/2 de lei 
Cerâmica sextavada vermelha

DISTRIBUIDORES - Cimento "TUPf" - Braiilil - Forml-

ploc - Duralex - Melais "DECA" - Conex6es "TUPY1

Plásticos "TIGRE"-Tintas "YPIRANGA" - Azuloioi
"KLABIN" t "KERAtUX"- Pisolux - Chapas Goyana

FORNECEMOS TODO MATERIAL PARA CONS-
TRUÇÃO-PREÇOS BAIXOS . ENTREGAS RÁPIDAS

¦ IAN.rOITM_(OM. IÇIOITDA. _ |

TELS: 30-4042 • 30-9515
MATRIZ: Av. Roma, 474 - C Esq. Av. Guilherme

Maxwell (Em Novas Instalações)
DEPÓSITOS: Av. Paris,'313 • 335 - BONSUCESSO

S2/

LABORATÓRIO - Vende-s- m_
teriul apropriado. Tel. 30-6211.

M. DUARTE sa
'JLDcação¦$$ Comprajsoros de-AR •

R. Senador Bernardo Monteiro, 167
Tels. 48-7391 e 54-3024

NORMÚGRAFO - Vendo, Rose-
nimini, 8 réguas. Ocasião. Tel.
29-6681.
TEODOLITO SALMOIRAGLI -
Vende-se. Sr. Sales — .Tel.
96-031 ..
VENDO Equipo Lnbras com se-
rtnga d* água e de ar, armário
par» instrumental, lustro flúores,
cente. Rua Álvaro Alvim n. 33,
sala 908, Edifício Rex.

RESOLVEMOS OS SEUS PROBLEMAS CE
PEDRAS CONCRETO ARMADO OU ROCHAS

COM EQUIRAMENTO E PESSOAL
ESPECIALIZADO

PERFURAÇÃO

DEMOLIÇÃO

CONSTRUÇÃO

INSTALAÇÃO

>íRUA ÚRÍtóÜÁÍAftóB5Í^MNDAR
TEL.43:7479N£|^33g8;R|o

J_f5È$vví_

uif___r _t* Ír-Víw

Af __WyÍ_t_S*r

WÊÊÊMÊèWÊM

FERRAMENTAS
COMPRO título do Ipê. Rua Dr.
Nunes, 529 — Olaria.
FERRAMENTAS alemã», pol. e
med. inglesa; armário c/ 80 pe-
C08, furadeira peq. de bane. im-
portada, torno n.° 1, esmeril,
plaina Stnniey, bancada peq. rna-
deira c/ armário, transformadores
pequenos etc. Tudo em estado de
nôvo c/ pouco uso. Particular ven-
de, Av. Borçjes dê Medeiros, n.°
177. Jardim d« Alá — Traiar com
porteiro.
REPUXADOR oceila repuxanem,
atum., metal ou ferro. Cartas pã*ra t-orlaris dj Jornal aob n. •.
.4.88..

Sim... pelo menor preço
Cerâmica Vitrif. lindas cores., 22.000
Azulejo Klabin  5.350
Cerâmica Retang. Vermelha
Lindos Conjuntos Coloridos
Cimento Mauá

4.500
120.000

4.580
O NOSSO BAZAR LTDA.

tem tudo em material de construção
Entregas rápidas

Rua Barão de Mesquita, 608
Telefones: 38-3198 e 58-2497

(Quase esquina com Rua Uruguai)

RETALHOS DE FERRO SILÍCIO
Vendo 10 ton. com largura de 7
a 10 cm., comprimento 2 metros,
na Rua Côroíina Machado, 233. '

VENDE-SE — Uma máquina Sin-
ger industrial 13-2 com motor.
Rue Prorcisor Hü*urÍão ria Ro-
chs, Í95-E, Ilha do Gov.rrador.
Ver qualquer diâ.
VENDE-SE pare metaiúroice, má-
quinas de furar, eimerii, soida-
deirat. Rua Sargento Silva Nunes,
107 — Bonjurtiso.

VENDE-SE comprtüor Irbal —
Pr.isSo Mzt. 110 tbi. 75 litro:
minuto com molor trifático 1,5
H.P. Completo com 2 pistolas e
msngueire. Av. Braz d* Pina,
749 — Procurar Sr. Roy.

VENDE-SE grupo gerador motor
GM-6-71 60 KVA, 50 cidoí NCrS
10 000,00. Tratar 23-9108 - Dr.
Caminha.
VENDE-SE - Prema par» eartei-
ns plásticas de identidade o es

VENDE-SE unia furaileir» Irbal
com um mandril Jacob;, uma ser-
r.i circular e 2 motores de 1/3
HP. Trarar Rua Ar.-.rap.ra, Í33 —
B. Ribeiro. Preco: NCrS 500,_0.

SUCATA DE ALUMÍNIO - Ven.
do na Rua José Bonifácio. 8iá.
gip. A. Tratar «tounda-feire atá
M 12 hora:.
SALDO DE REFORMA - V-íd.'-
io 8 Janelas da 1x50 compltt... «
sMirc* meférlalt. Sua Viúva Cláu-
dia, 250 — Tralar ne «ndarêfo.
Do min go^j— J« ar • i i n h o.
SOBRA" MATERIAL CONSTRUÇÃO— Vendo basculante 1,20x1,30;
cx. pastilhas » ceifa. Ru» Ma-
rechal Aguiar, 23, c| \A — São
CristóVSo-

i/i-n- fP rv-Aniit-i . Z—N"" '-¦",'-"- «&- «•-" ¦¦-- *" c«-;VcNDO üm balance e ema roí-
__. iii,",.., _v 

"í__3ill.. -C•"uH»o««"« d» carteira-. Rua Sargen-quina de fa.er salto de sola. R.
-. -ÍIS, ?,.?_?._. _i'_«f"r Sllv" Nun"- ,07 " BoniuMi- Prefeito Ribeiro, 823, B. Cava-sa t couro. Tratsr tal.: 4y.487o.lio, l.heircw

TUBOS E CONEXÕES de farro
fundido 20% mais barato que na
fábrica. "Ferrobras"'. Rue de Con*
iceicia 107, Ml. 434245.

;;*CINCI*-ii;çi
.JORNAl. Dtí-BnASILM*

PBIHA
PACA ANÚNCIOS CLUSiriCADOS

¦» ASilNATUaAS

KUA rLÍNiO DE OUVEIÜA / 4«-U

MATERIAL
SORRIR MELHOR COISA DA VIDA

O sorriso que vês nos lábícs de teu filho, não é visto por outras p&'s. Se queres ajudar e não sabes e quem «
como, viiita o APAE, que funciona à Rua Haddock Lobo, 296 — Telefona 5*)-0088 e também à fíua Ernestína, 57 (Lins)
— Telefone 29-Ó451. Lá funciona um serviço humanitário de recuperação a crianças e adolescentes de mente retardada."A mao que se estende a dar, trar consigo ao sa recolher, venturas inenarráveis' que a alma acolhe satisfeita.""Toda ação construtiva que pudermos realizar, devemos concretizá-la; não será virtude mas um dever." "Guando não
realizares todo o bem que puderes, cumpre pelo menos ccm teu dever de cidadão filho de Deus."* * *
Temos de tudo em materiais elétricos. Do mais simples interruptor ao mais complicado emplemento, mas sempre i
preços baixos. Somos especializado!, só temes Materiais Elétricos e possuímos o maior estoque da Cidade: Ferragens
galvanizadas para posteação; cabos, fios plásticos e de co bre nu; Materiais para instalação em construções de ed.fí-
cios; tampadas comuns, de mercúrio e especiais; Caixas cor ta-circuito (Quadres de Distribuição) de qualquer tamanho;
Materiais para manutenção e instalação de fábricas; MoTo res; Iscindores; Reatores para flucreiesntes e mercúrio, em
qualquer volta gem e cidagem; enfim, tudo que é fabricado no Brasil cv íi:.ido para instalações <.!étrica«, nós temes,
porém a prcçcs baixos. Scmos o único comerciante ntsíe Bra3il que mantém normalmente em estoque, Transformado*
res de nlta tensno em estoque. Alguns maus "comerciantes" do nosso Ramo ner. criticam asperamente; Alegam çu»"e_tragan.es" a praça, vendendo mais bfiraío do que compramos (pelas contas deles). Lembramos a velha lição: La-
dram cs c5es mas a carruarjern passa. Os preços abaixo sáo garantidos até sábado, Avisamos que "fios" estão
aumentando de preços.

Fio 16 pláitico 100.il
Fio 14 plástico ICOmFio 12 plástico lOO.n
Fio 10' pi.i-tico lOOnl
Fio 8 plástico 100:n
Fis ó plástico lOOm

Transformadores tino U- nt:
1.5.CCO -45 KVA.....'  2.400.CCO

- 75 KVA  3.OCO.COO
35.£C0 Medidor mcn-IÍ-ico 31.5C0

Suporie pendente ICO
Chaves monofásica louça 1.000

l&mpada comum até 60W 590
Fluorescente 40VV 3.450
lâmpada Mista 250W .. 16.COO
Lâmpada A..ercúrio 250VV 26.400
Lâmpada Mercúrio 400W 3..700
Tomada de embutir .... 1-59

R. Pinto Mí.e.i»m Clélriçfs — Aus Moncorvo Filho, 41/43 — Purto do Campo de Santana • *dt E.F.C.B. — Cantamot
de gale com prc.oi de pinta. — Quem entra na Pinta sai satisfeito.

m ' ¦


