
TEMPO: bom. TEM-
PERATURA: cm cie-
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O JORNAL DO ERASITJ
de hoje, circula com 100
páginas, em 5 cadernos.
Caderno Especial, Revista
de Domingo e Caderno B.

astelo pede apoio militar pam Costa e Silv
S. A JORNAL DO BRASIL - Av.
Rio Branco, 110/112 - End. Tel.
JORBRASIL - GB. - Tel. Rede
Interna 22-1B1B. — Sucursais: S.
Paulo — Rua Barão do Itapetinln-
ga, 151, coni. 21/22, Tel. 32-6702,
Brasília — Setor Comercial Sul,
Ed. Central, 6." and. gr. 602/7,
Tel. 2-8866. B. Horizonte — Av.
Afonso Pena, 1 500, 9.° ond. Tei.
2-5848. Niterói - Av. Amaral
Peixoto, 195, gr. 204, Tel. 5-51».
P. Alegro — Av. Borges de Me-
dolros, 915, 4.° and. Tel. .4-7566.
Recifo — Rua União, Ed. Sumaré,
«/I003, Tel. 2-5793. B. Aires -
Flórida, 142, lojas 10 • 14, Jel-/0-3355. Correspondentes: Belém,
S. Luis, Fortaleza, Natal, Jooo
Pessoa, Maceió, Salvador, Curitl-
ba, Montevidéu, Washington, N.
Iorque, Paris, Londres. PREÇOS: -
VENDA AVULSA - GB e E. do
Rio: Dias úteis, CrS 200 ou NCrS
0,20 - Domingos, CrS 300 ou
NCr$ C,30;SP, DF e BH: Dias
úteis, CrS 300 ou NCr$ C1,30 -
Domingos, Cr$ -100 ou NCr$ O,40
Estados do Sul: Dias úteis, CrS
300 cu NCrS 0,30 - Domingos,
CrS 500 ou NCri 0,50; Nordeste
(ató PB): Dios úteis, CrS 300 ou
NCrS 0,30 - Domingos, CrS 500
ou NCrS 0,50; Norte (RGN até
AM): Dias úteis, Crí 500 ou NCrS
0,50 — Domingos, Cr$ 800 ou
NCrS 0,80; Oeste (GO, MT): Dias
úteis, CrS 300 ou NCrí 0,30 -
Dominqos, CrS 500 ou NCr$ 0,5f
SERVIÇO POSTAL (BRASIL): Ano,
Crí 45 000 ou NCrS 45,00; Se-
mestre, Crí 23 000 ou NCr$
23,00; Trimestre, CrS 12 000 oíi
NCrS 12,00 - ENTREGA DOMI-
CILIAR: Trimestre, Crí 18 000 ou
NCrí 18,00; Semestre, Crí 3* 000
ou NCrí 36,00. - EXTERIOR (V.
AÉREA) - EUA: Mensal USS 10;
Trimestre USÍ 30; Argentina: PAS
60 e PAS 100; Uruguai: $8, dior.
úteis e $15, domingos.
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ACHADOS E PERDIDOS
ERNANI GNANNI ERNESTO perdou entra Rua do Rosário • Cos-
teio vários documentos pessoais.Favor entregar RADIO JORNAL
OO BRASIL e deixar endereço que
>arí bem gratificado
MARIA PEREIRA DOS SANTOS
perdeu carteira c/ título de elei-
tor o carteira de identidade —
Av. Río Branco a Rua do México— Pede-se entregar na Rua Sta.
Clara, 212-101 - Scrí sratifi-«do. -Jel: 57-5599;
PEQUINES PERDIDA - Graíifi-
cr-so muito bem a quem encon-
trou umo cr.cl.orra marrmn-clara,
cara preta, putas branena e com
2 feridas nas costas, á rendida
(hérnia). Rua Domingo» Ferreira
n. 125, l.o indor, oo. 122 -
Copacabana.
PERDER/WHÍEr: documentos! 'Cart;
motorista profis. n. 307 204 de
São Paulo, cart.° Identidade R.G.
2076831, cart. profissional CRQ
3" n. 458m o outros documentos
de Silvio Barbosa Mrai, Tel.t
42-0516. Gratifica-se.
PERDEU-SE Alvará' localização n.°
69 392. Firma Café e Bar Man-
quim Ltda, — Quem enconfrar
pede-se favor telefonar 32-9963
cu 42-9837.
PAPAGAIO perdido, . pede-se a
quem o encontrou comunicar pe-
lo_tel._22-3739.
PERDEU-SE entre o Posto 6 c a
Run Earão do Ipanema em taxi
DKW vermelho um vestido de
icrsey de li estampado — Gratí
fica-se tol.:_ 37-6267.
PERDEU-SE bolsa 

"co"nTTttdõs~dõ-

cumentos na Rua Vise. Pirajá cm¦frente ao n." 423 - Ipanema -
Pede-se para devolver d Rua Vise.
Pirají, 423, ap. 601 - Tel
27;0915.__
PASSAPORTE -"Júlio Luelo Silia"
Gtzola comunica que extraviou
aeu passaporte. Gratifica-te a
quem o encontrar e telefonar pa-
ra 23-9775 _ 23-9776.
PERDEU-SE o Alvará do Localiza-
tão n.o 026051 CL 6 574, cm no.
me de J. Inácio Alves, estabe
lecido na Rua Arnaldo Quinlcla
n. 22, no trecho daquela rua
elé a Rua Alcindo Guanabara,
gratifica-se a quem o entregar no
endereço acima — Rio, 10 de
marco de 1967.

EMPREGOS
DOMÉSTICOS

' AMAS, ARRUMADEIRAS
E COPEIRAS
AGENCIA alemã. Olga 37-7191,
paga í..(postos, tem alvará * es-
crita fiscal, copeiras, babás c
cozinheiras, ótimas ref. Av, Co-
põcabanaí_534, ap. 402.
ARRÚMADEICvCopÊTrA - Pra
cisa-se família de tratamento -
Paga-se bem, exigem-se Carteira
* referências. Rua Gustavo Sam-
pa'o,_535 op. 1 002 - Leme.
ASSOCIAÇÃO P. M. õferã»
ótimas domésticas. Rua Selo da
Setembro, 63, 12.» andar. Tel.-
53-1595 . 42-3257.
AGENCIA São Judas Tadeu otõ
rece ótimas emp. domésticas. -
Efetivas, diarislas, faxineiras. -
Tels. 57-0632 ou S7-7106.
BABA — Precisa-se com muita
prática e referências. Paga-se
bem. Trator Rua João li.-a, 81
ep. 403 - leblon. Tel.s 47-1334

O JEITO DE QUEM ENTRA
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Costa e Silva chega ao DF, seguido do Dep. Américo de Sousa, e D. Iolanda é recebida pela Sr.a Américo de Sousa (UPI-JB)_

O Mareclial Castelo
Branco exortou ontem,
ao ser homenageado
çom um banquete peio
Èxêx'CÍto, as Forças Ar-
matias a se unirem em
tomo do futuro Presi-
dente da lie pública,**nósso camarada Costa
« Silva", para que, "so-
bre tudo peio cumpri-
mento de soas ordens",
se assegm*e "tranqüili-
dade e pròsperitíade"
ao País.

Sob forte chuva e re-
eebido com aplausos
por cêrca de 500 pes-
soas, quase todos parla-
mentares e militares, o
Marechal Costa e Silva
chegou ontem a Brasília,
seguindo para a Granja
do Ipê, onde ficará até
o dia de sua posse.

O Deputado Maga-
lhães Pinto, futuro Mi-
nistro das Relações Ex-

Decretada a nova Lei de Segurança
O JEITO DE QUEM SAI
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Castelo, Bulhões e Campos ouvem Tuthill anunciar o empréstimo de 100. milhões de dólares ao Brasil para apoiar importações

Brasil obtém
100 milhões
de dólares

O Governo do Brasil assinou
ontem um acordo com o dos Es-
tados Unidos pelo qual receberá
um empréstimo de 100 milhões
de. dólares, concedidos pela
USAID dentro do programa da
Aliança para o Progresso para a
importação de máquinas e ma-
térias-primas. O empréstimo é
resgatável no prazo de .40 anos.

O Embaixador Tuthill afir-
mou na ocasião que "mais uma
vez, noSsas duas grandes pá-
trias dão-se as mãos na hita
contra os inimigos comuns da
humanidade: a pobreza, a doen-
ça e a fome". Agradecendo, o Mi-
nistro Roberto Campos disse que
a cooperação entre o Brasil e os
Estados Unidos "tem-se revesti-
do de uma variedade de íor-
mas". (Página 3)

JB trará
Margot
e Rudolf

Para comemorar o seu SC*
aniversário o JORNAL 1)0
HRASIL vai oferecer ao Kio
mn. acontecimento artístico
d;i maior importância: - a
nuiis famosa dupla de baila-
rinos do mundo — Margot
Foiiteyn e Rudolf Nuryev —
vem ao Rio a comitê desta
Jornal e estreará no Teatro
Municipal no dia 21 de abril,
devendo em seguida exibir-se
também no Maracanãzinho.
Em suas apresentações, serão
sempre acompanhados pelo
Ballet. do Itio de Janeiro.

A iniciativa dd JORNAL
DO BRASIL, em seu mês da
aniversário, visa a colaborar
com todos aqueles interessa-
dos em recolocar a vida cul-
tural da nossa comunidade
nos padrões das grandes mr-
trópoles do mundo.

Prédios derrubados
no Rio chegam a 12

Chegou ontem a 12 o
número de edifícios, casarões
velhos e obras inacabadas
que a Secretaria de Obras
mandou derrubar, a fim de
evitar novos desabamentos.
Foi iniciada a demolição de
mais quatro prédios, 

*os 
de

n.°s 110,112 e 114 da Aveni-
da Osvaldo Cruz e o de n.°
544 da Rua Almirante Alen-
xandrino.

Prosseguem, enquanto is-
so, os trabalhos de recupera-
ção da Estrada de Furnas,
que deverá permanecer in-
terrompida por mais de2
dias, pois o ritmo das ope-
rações é muito lento.

Na Rua Santo Amaro,
onde ocorreu um dos piores
desmoronamentos do ano
passado, o Estado realiza
obras de contenção na en-
costa do morro. O processo
de proteção da encosta con-
siste em estender uma lona
coberta de asfalto para im-
pedir a infiltração' da água
da chuva.

As inundações, desaba-
mentos e quedas de. morros
estavam previstas há meio
século, como o demonstra
um levantamento de todos
os planos urbanísticos do
Rio, realizado por Nonato
Masson. (Páginas 13 e 20) ,

A nova Lel de Segurança
Nacional, decretada ontem
pelo Marechal Castelo Bran-
co — um de seus últimos
atos no Govêmo —, intro-
duz novos conceitos sobre a
matéria na legislação do
País e entrará em vigor no
dia da posse do Marechal
Costa e Silva, a partir de
quando todo cidadão passará
a ser responsável pela se-
gurança do ErasU.

O Presidente recebeu on-
tem os agradecimentos ía
indústria de construção na-
vai às medidas de incentivo
adotadas pelo seu Governo
e hoje cumprirá mn progra-
ma de visitas e de inaugu-
rações de obras do Ministé-
rio da Saúde e receberá ho-
menagem da representação
diplomática do Itamarati e
todas as delegações estran-
geiras.

PM lança
30 mil
contra jogo

Numa tentativa para acabar
com o jogo — e, conseqüente-
mente, com a maior fonte de
corrupção policial — a Polícia
Militar lançará a partir de ama-
nhã 30 mil homens na repres-
são aos contraventores, acatan-
do ordem direta do .Governador
Negrão de Lima provocada pelas
denúncias do JORNAL DO BRA-
SIL e outros órgãos da imprensa.

Entretanto teme-se que os
empregados dos contraventoras
— 20 mil egressos das peniten-
ciárlas — retornem então aos
assaltos e homicídios. A ordem
é prendê-los e processá-los por
vadiagem, . crime inafiançável,
mas comentava-se ontem na
própria Polícia que nem todas

.as cadeias do Rio juntas abriga-
riam tanta gente. (Página 12)

teríores, declarou cm
Belo Horizonte que o
Marechal Costa e Silva
fará um Governo tle díú«
logo e de comunicação
eom o povo, "preocupa-
do principalmente com
a retomada tio desenvol-
vimento, a abertura de
novos mercados de Ira-
hálito e o comércio com
todos os povos".

A primeira delega-
cão estrangeira à posse
do Marechal Costa e Sil-
va a chegar ao Rio foi a
portuguesa, chefiada pe-
lo Ministro da Justiça,
Sr. João Antunes Vare-
la; O Governador Pedro
Pedrossian, de M a t o
Grosso, demitido há dias
do serviço público fe-
deral, confirmou ontem
que irá a Brasília assis-
tir à entrega do Poder
pelo Marechal Castelo
Branco. (Págs. 17 e 19)

do País
A partir do Ato Institu-

cional, o Marechal Castelo
Branco assinou 312 decretos-
leis, a começar pelo que ins-
tituiu o Cruzeiro Nôvo, no
dia 13 de novembro de 1965,
e terminando pelo que au-
torizou a Previdência Social
a prestar assistência farma-
cêutica a seus segurados, em
2 de março de 1967.

O Caderno Especial reia-
ta hoje como, no seu Govêr-
no de 1 065 dias de trabalho,
o Marechal Castelo Branco
— graças a mais de 20 mil
atos, leis e decretos — Ian-
çou as bases das Reformas
Administrativa, Eleit oral,
Bancária, Tributária, Habi-
tacional, Universitária, Poli-
tica e Agrária, há tanto re-
clamadas pelo País. (Pá-
ginas 18 e 19 e Coluna do
Castello, página 4)

Suíça dá
asilo afilha
de Stalin

A Suíça concedeu asilo tem-
poráriò a Svetlana Stalina, úni-
ca filha sobrevivente do ex-Prl-
meiro-Ministro soviético Josel
Stalin. Svetlana saiu de Roma e
chegott ontem a Berna, onde
continuará procurando um país
ocidental que a receba em defi-
nitivo, frustrada que foi a sua
tentativa de refugiar-se nos Es-
tados Unidos.

Svetlana deveria regressar à
União Soviética na quarta-feira
passada, após dois meses e melo
em Nova Déll, e em Moscou o
seu filho mais velho — um aca-
dêmico de Medicina, de 22 ano?
— declàrou-se atônito com as
notícias sobre a mãe, demons-
trando esperança de que ela vol-
te logo. (Página 2).

China expulsou dois diplomatas soviéticos
BABA' — Precisa-se para crinnça
3 anos, competente. Exige-se re-
ferêncios. Paga-se bem. Rua To-
neleros, 146 ap. 603 — Tel. ..
57.3190.

BABÁ — Preciso c| ref.
Paga-se bem. R. Gago
Coutinho, 77}1 Oh (B
BABA — Psn bebo de 10 meses,
ótimaa ref. Conselheiro Lafaiete
53-602 — Posto 6.
CCPEÍRÒ - Prêcisí«rpira~í»rr.
choneto corn prática, ótimo lugar
na Rue Generol Roca n.° 913~-A
— Praça Saenz Pena.

CR5 80 000 - Familia pequena,
estrangeira precisa empregada pj
todo serviço, meno» lavar — Rua
Domingos Ferreira, 207/ "parta-
mento 40], Còpecabane
COPEIRA-ARRUMADEIRA - Pre-
cíia-ié, com pratica e referên-
cias. Paga-sa bem. Rua Gago
Coutinho, 66, ap. 703 — loriil-
jejraj.
cbpSIRÃ-ARRÜ.'.\ADEÍRA'-^"'p7e.
cisa-se para fcmilia de traíamen.
to, com pratica. Exigem-se reíe-
rencias, Tel. 25-5213. Praia òc
Flamengo, 386-402. Pe;em-i. CtS

lao 000,00.

DOMESTICA — Tenho internato
para V. filho Idade 5 a 11 anos.
Rua Sela Sotembro, 63, 12.° an-
dar.
EWPREGADA para serviço de pe-
quena família que sàlba coilnnar
trivial variado. Ordenado base
80 000. E' favor só ne apressn-
tar quem tiver práfica do ser-
viço e boas referências. Trntar à
Ruo Carios Gcis, 431 ip. 103. -
leblon.
EMPREGADA DOMESTICA -" Pra.
cisamos part todos os serviços
de caia. Tsmos lavadeira * pas>
*»r*t't». Par.s-se mtitto bem. In*
Ur cm Din* Cíaii n. Av. ttin»
mm liabtl, W ap. MW. __',

EMPREGADA - Preclsa-se. Ser.
viço a combinar. Paga-se bem.
Favor trazer referencias. Rua Ba-
rãa da Bom Retiro, 2 316, ap.
202.
EMPREGADA para. todo serviço,
pequene família. Paga se bem.
Exigem-se referencias. R. Gusía'
vo Sampaio, 411, op. 402. Tel*
fcne 37-0831. Ume.

EMPREGADA, p/ pai e fliho, to-
do servigo — Domingos Ferrei
ra 219 ap. 605. Tel. 36-7549 -
Elias. _
EMPREGADA todo serviço. Rs-
ferências. Birita Ribaíro, 114
«... 701».

EMPREGADA, aerviço duaa pes-
soas. NCr? 50,00, com referên-
ció3. Rua Barata Ribelrcr ÓS7,
«p. 702.
EMPREGADA - Precisa-se des 8
òs 16 horas, ordenado 40 mil.
Rua Júüo da Castilhos, B, *p.
1 103 — Copacabana.
EMPREGADA — P7cciso para to-
do serviço d« 2 rr.3ças no ho.
rório de 9 òs 5 hora», Av. Co-
pacabsna, 1 14_í_— 4C3, __
EViPREGADA —, Precisa-se ió pa-
rc e.-rumrr a cè*a e a corinha.
Não dermo nc «mprêgo. Faç}«-Ee
bam, Trattr na Rue Dona .sabá!,
1224 <p. 201 - Boniucana.

EMPREGADA - Preciso
c| ref. Paga-se bem. Ri1
Gago Coutinho, 77, ap.
101. (B

EMPREGADA — Senhora por* to-
do o serviço de pequena fami-

jlia. Salário compensador. Rua
Aguiar n.° 33 ap. 204 —Tiluc*.
D. Dírçe. Somente hoja. *

I EMPREGADA - Precise-se para
iodo serviço de 3 pessoas. Exi-

í gem-sii reíerênciss. Paoa-3a bsm,
iMioüel Lemos, 126 ip. 301. Tel.
136-3035.

FAMÍLIA estrangeira re-
sídenté no Bairro de La-
ranjeiràs, precisa de um

jcasal ou copeira arruma-
deira e cozinheira de
forno e fogão. Exige-se
referências. — Paga-ss
bem. Tratar 2a.-feira na
Avenida Lobo Júnior,
1672, Penha Circular —

(Fábrica De Millus). (B

GOVERNANTA - Prccisamoi 
'íd-

mitir c| urgência uma senhora dã
responsabilidade pi tomar -ctínta
de »3ma casa na Zona Sul. Exi-
hem-se referências. Tratar AVa
Copacabana, 690 — 6^.

MOCINHA DISTINTA - Precisa-
se bons predicados casa Sra. viú-
va, traí. afilhada Run Escorrego,
26 — Praça Mauá. Esta rua prin-
cipia ne Rue Sacadura Cabral,
63 - Tcl. 43-3377.

MENINA - Precisa-se em cesa
da peq. familia. Serviços leves.
Pode estuds r. Tratar na Traves-
sa José Higino, Í6. Tiiuca. Te-
lefone Í83423.

MOCINHA - Preclsa-se pa«a to-
mar conta da menina de 2 anos.
CrS 30 000, prática e responsei-
vel. R. Dr. Satártiínl* 28ó ap-
11B. Bloco B. Fraca da B.in-
daira.
MEIER"- Casal precisa emp. mò.
çq trab. domingo, Cart. e ref.
Hor. 8 is 17h. Aristides Ceire,
183_e/2.
OFERECE-SE «mpregada com me-
nino do 3 anos. Serviço a tra-
tar, referências, tel, 29-6907.
OFERECE - Moça, aparência »

iepresontaçéo para governanta dt
pessoa ió. Recado» olf — ••-

138-9437.
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Segundo turno contirma hoje maioria de De Gaulle
URSS comemora hoje 50 anos

Ma Revolução de fevereiro
<que destronou Czar Nicolau

Moscou (UPI-JB) — Comemora-se hoje o cinqüente-

l nário da queda da monarquia do Czar Nicolau II — a mais

autocrática e corrupta da Europa —, que preparou o torre-
' 'no. 

para a tomada do Poder pelos bolcheviques em novem-
!:bro do mesmo ano (outubro pelo antigo, calendário) e o
-.estabelecimento do primeiro Estado socialista do mundo.
...- . Com a derrubada do regime'czarista, os lideres bolche-
"vistas 

Lênine, Stalin c Trotsky, que estavam exilados ou
^desterrados na Sibéria, voltaram a Petrogrado (hoje Lenin-
I èrãdo) para, aproveitando-se da revolta popular, provoca-
-ida pela íome e a guerra, preparar a revolução socialista,

oito meses depois.
Os' }

Svetlana fica na Suíça até
conseguir asilo definitivo

. REVOLTA

(. ,Em março de 1917, havia um"ambiente 
de descontentamento

generalizado, com greves e ma-
nifestações por todo o País e

"•milhões de russos morrendo de
íome e de trio, na írente de

'luta com os alemães, com quem
Jã, Rússia estava em guerra des-

de 1914, e na retaguarda.
tt i As greves e manifestações,

provocadas inicialmente por•J_notivos econômico.-, degenera-
ram rápida e espontáneamen-

r% em manifestações políticas,
tanto em Petrogrado como em"outros centros operários, como
Moscou, Kiev Baku e Nijni-
NòVgoròd, atualmente Gorky.

((Além de pão, ás massas pe-
diam a derrubada do csrari.mo

;,« o íim da guerra.

-•OS SOVIETES

i"i A 9 de março, 200 mil ope.
rãr;os abandonaram o traba-""llio 

em Petrogrado, antiga Ca-
"'•pitai da Rússia, e no dia se-

ofutote a greve era geral. Uni-

Íadcs 
de elite, que sempre ha-

Iam sido leais ao Czar, de-
sobedeceram às ordens dos ofi-
ciais para atirar contra o povo
e muitos deles se aliaram nos
manifestantes.

í™. Enquanto o Governo central
,,'ie desintegrava, formava-sa

um sistema de Governo para-
leio, isob a forma de Conselhos
de Comissários do Povo (so-
víetes), integrados por opera-
rios. camponeses, soldados o
marinheiros, que cs bolchcvi-
ques, de início em minoria, ter-
minaram dominando e trans-
formando no Poder Soviético.

A QUEDA
A 12 de março, dia em que

foi formado o Govémo pro-
visório de Kerensky,' a guarni-
ção inteira de Petrogrado se
amotinou.

Alguns membros da Duma
(Parlamento) foram correndo
ao Czar para convencè-lo a
abdicar em favor de sou íilho,
a fim de salvar a monarquia.

Nicolau II assinou o decre-
to de abdicação a 15 de mar-
ço, nomeando como sucessor
seu irmão, o Grão-Duque Mi-
guel, mas êste se recusou a
aceitar o trono, e toda a fami-
lia czarista foi presa.

Oito meses depois, ocorreram
cs "dez dias que abalaram o
mundo", que levaram os boi-
chevique.5 ao Poder, e toda a
família des Romanov íoi íu-
zilada.

Berna, Suiça (UPI-JB) — Svetlana Stall-
na, única filha sobrevivente do ex-Prcmicr so-
viético Jo_ef Stalin, obteve asilo temporário em
Berna, Suíça, enquanto realiza consultas ccjm
vários Governos .do Ocidente para obter asilo
definitivo, depois que os Estados Unidos se ne-
garan: a acolhé-la. •

O paradeiro de Svetlana Ioi revelado oíi-
cialmente, ontem, pelo Governo suíço, logo após
seu desembarque, procedente de Roma, Anun-
ciou também sua decisão de não regressar á
União Soviética e permanecer em Berna' o
tempo necessário a recuperar-se e descansar.

COMUNICADO

Um porta-voz do Ministério da Justiça es-
clareceu que Svetlana não pediu asilo às auto-
ridades suíças, mas apenas autorização para
permanecer provisoriamente no país. O Govér-
no fará o possível para que ninguém interfira
em sua vida particular.

O asilo lhe íoi concedido Imediatamente,
porque Stalina nunca realizou atividades po-
líticas em seu pais, segundo informou o porta-
voz, acrescentando ignorar quanto tempo po-
dera ficar em território suíço: os vistos são
concedidos, quase sempre, por um mês.

O comunicado oficial do Ministério da Jus-
tiça diz apenas: "Svetlana, filha de Stalin, quo
recentemente visitou a Índia e não quer voltar
para a União Soviética, pediu permissão pnra
entrar na Suiça e ficar temporariamente nes-
te país, com objetivos de descanso e recupera-
çáo. Foi-lhe concedido o solicitado, já que, ao
que se sabe, nunca desempenhou atividades po-
líticas".

SURPRESA

Em Moscou, o filho de Svetlana, Josef Mo-
rosov, de 22 anos, declarou estar atônito com
a notícia de que sua mãe nâo pretende regres-
sar. "Não posso acreditar que ela tenha deser-
tado" — comentou.

Josef, filho do .primeiro casamento com
Grigory Morozov, espera que a máe volte: "É
Mia primeira viagem ao exterior. Minha máe
é uma pessoa irritadiçu, nem sempre equili-
brada. Hoje resolve uma coisa, amanhã outra.
Estou certo de que nos escreverá, contando o
que aconteceu".

Estudante de medicina, Josef Morozov lol
entrevistado na residência de Svetlana e Sin_h
— o terceiro marido, há pouco falecido —, onde
moram ainda sua mulher e uma irmã, Yaka-
terina.

Da União Soviética á Índia, dai à Itália
c Suiça. Para onde, agora?

O inicio íoi a morte de Singh, em novem-
vro. No més seguinte, Svetlana partia para No-
va Deli, para íevar-lhe ás cinzas. Em vez de
voltar a Moscou; na' semana passada, seguiu
viagem para Roma, entrou em contato com a
Embaixada norte-americana e tentou conse-
gulr asilo nos Estados Unidos. Chegou a com-
prar passagem para Nova Iorque.

Por questões diplomáticas, o asilo lhe íoi ne-
gado e, refugiada temporariamente em Roma,
Stalina iniciou uma aproximação com o Go-
vérno suíço, o que lhe valeu nôvo asilo provisó-
rio.

A viagem até Genebra foi envolta no
maior mistério. Vestida num costume bege,
carregando apenas uma maleta de mão, desem-
barcou no ponto mais distante da pista do ae-
roporto de Genebra, de um avião que levava
apenas um outro passageiro: Roberto Rayle,
Segundo Secretário da Embaixada dos EUA em
Nova Deli. Já a esperava um automóvel, que a
conduziu a local não revelado.
REAÇÃO

A Embaixada soviética em Berna não co-
mentou a chegada de Svetlana Stalina; a Em-
baixada dos Estados Unidos declarou que não
entrara em contato com ela.

Nenhum funcionário norte-americano íoi
visto no aeroporto quando Svetlana desembar-
cou, e a imprensa sequer pôde chegar perto. O
Embaixador dos EUA, John Hayes, não quis
confirmar se Rayle acompanhara a filha de
Stalin, no vôo de Roma. e disse que se ela
pedira asilo nos Estados Unidos, esta era uma
questão da competência apenas de Washing-
ton.

Foi na Suiça que o predecessor de Stalin,
Vladimir Ilyich Lênine, conseguiu asilo, bem co-
mo alguns dc seus seguidores, que ali passa-
ram os primeiros meses de 1917, tramando a
conspiração que derrubou o regime czarista.
Em 9 de abril daquele ano, Lênine deixou Ber-
na, de trem, com destino à costa alemã do
Báltioo e chegou à União Soviética, via Sué-
cia e Finlândia. Entre os que o íoram saudar,
na cidade soviética fronteiriça de Byelostrov,
estava Josef Stalin-

Acreditam os historiadores que Svetlana
possa escrever memórias sensacionais da era
stalinista. Era a pessoa mais chegada ao pai
e presenciou sua morte; em 5 de março de 1953,
podendo talvez tirar todas as dúvidas que ain-
da a cercam.
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Paris (UPI-JB) — Mais de
24500 000 eleitores franceses
dos 405 distritos, onde nenhum
candidato obteve 60% dos vo-
tos nos eleições de domingo
passado, voltarão hoj- às ur-
nas, em segundo escrutínio, a
íim de escolher entre 873 can-
didatos, seus representantes na
Assembléia Nacional, preven-
do-se a vitória da UNR — Par-
tido do Presidente De Gaulle.

As últimas pesquisas de opi-
nião pública indicam que os
degaullista.- conquistarão pro-
vàvclmenie entro 260 a 280
cadeiras na Assembléia, ultra-
passando a maioria absoluta,
que é dc 244. A campanha
eleitoral terminou à meia-noi-
té de sexta-feira.

PODER DE BOMBAS

Ó último dia de campanha
íoi agitado em toda França,
inclusive em Paris, onde jovens
de extrema direita tentaram
interromper, com bombas áa
fumaça, um comícip do Mi-
nistro do Exterior Couve de
Murville, realizado num salão
da margem esquerda do Rio
Sena.

Quando Murville entrou no
salão, os jovens começaram a
gritar "volte para Moscou" e
a dar "vivas" a Dupont,
candidato direitista que con-
corre contra o Chanceler. Os
degaulllstas tentaram minimi-
zar o efeito dos gritos com
palmas, mas os direitistas sol-
taram bombas de fumaça e o
salão acabou sendo evacuado.
Mais tarde a reunião foi rei-
niciada.'

ALTERNATIVA

Os líderes partidários diri-
giram seu último apelo ao elei-
torado„ em discursos pronun-
ciados através de uma cadeia
de rádio e bèlevisfio, na nohs
de sexta-feira. O General De
Gaulle não apareceu para a
fala de última hora, mas íoi
representado pelo Primeiro-
Ministro Georges Pompidou e
pelo Ministro do Exterior Cou-
ve de Murville.

O Premier chamou a aten-
ção dos franceses para o "cs-
pectro comunista que paira sô-
bre a França" e para "os de-
síguios totalitários" dos comu-
nistas e da Federação da Es-
qiierdn Socialista Democrata,
que para éle são a mes m a
coisa.

Falou também das "liberda-
des ameaçadas", caso a UNR.
não vença nas umas, e ent se-

j guida pediu votos para De
Gaulle c não aos comunistas
e seus aliados.

Isso mesmo: aqui,num Pôsto Esso!
Se você realmente gosta do seu carro,
na certa vai proporcionar a êle o melhor.
E o melhor para o seu carro é (e será sempre)
um Pôsto Esso — onde você pode dar a êla
unicamente produtos de qualidade garantida,
tais como: Esso Extra Motor Oil
Faixa Dourada, que lubrifica melhor em
qualquer temperatura; Gear Oil, óleo
especial para transmissões; Multi-Purpose
Grease, graxa para todos ps
tipos de lubrificação...; e muitos outros.
Se você quiser conversar sóbre o seu
carro, estamos às ordens.
Venha até um Pôsto Esso. Além de
provar que você gosta do seu carro,
estará verificando também porque
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DÁ GOSTO PARAR NUM PÔSTO ESSO! I

Dois paradoxos
na vitóri a

Luís Edgar do Andrade
.Editor lutem. i'ion;il

De Gaulle era acusado pelos
seus adversários de despoliti-
zar completamente o povo
francês. No entanto, a absten-
ção na. França diminui de le-
gislatura em legislatura. Na»
eleições parlamentares de
lflfií, o cnmpareciiucnlo eleito-
ral foi da ordem de Ci) por
cento. Domingo passado, mais
de 80 por cento dos eleitores
votaram.

A TJNB, o partido do Gene-
ral De Gaulle, obteve no pri-
meiro escrutínio quase 38 por
cento da votação. Mas formará
hoje, sem dúvida, a bancada
majoritária da Assembléia Na-
cional. Esto paradoxo da mt-
noria dos votos c da maioria
absoluta das cadeiras explica-
se graças ao sistema eleitoral
«la Quinta República. Para aca-
bar com a multiplicidade dos
partidos, a Constituição da
1S58 substituiu o voto propor-
cional pelo sistema majoritá-
rio por circunscrição em dois
turnos.

A nova Assembléia será uma
conseqüência disto: em face
da bancada de De Gaulle sô
haverá mesmo a grande ban-
cada da esquerda. Os dois gru-
pos parlamentares somam 83
por cento dos votantes. Pela
primeira vez, em muito tempo
na França, o governo e a opo-
sição não divergem essencial-
mente cm política exterior. í_
¦verdade que nesta campanha
eleitoral as considerações ex-

ternas não tiveram tanta ln-
fluêncla como nas eleições pré-
sideiiciais do fim do 1965. As-
si|n mesmo pode afirmar-s»
<iu_ a retirada da OTAN fo!
plebiscitada pela quase unani-
in Ida do do povo. O novo parti-
do cenirista do Senador I_eca-
inict cra o único a defender »
reaproxlmação coin os Esta-
ilos Unidos. íile íoi esmagado-
ramente derrotado. A França
passa a ser o único país do
Marcado Comum Europeu em
que a Democracia Cristã não
está fortemente representada
no Parlamento. Os democrata»
cristãos de Lccanuet foram
absorvidos por De Gaulle.

Esta tomada de posição d«
povo francês _ outra pá «le
cal na guerra fria. O tema da
ameaça soviética Já não c lo-
vado a, sério. A princípio o Ge-
neral assustou com a sua aber-
tara para o Leste. Mas coma
temê-lo, se Bonn, Londres e
até mesmo Washington seguem
os seus passos no relaxamento
das relações com Moscou? Aí
começa o segundo paradoxo
das eleições francesas. De
Gaulle há muitos anos não
crê numa guerra com a União
Soviética na Europa, mas a
França continua a ter medo da
um governo comunista em Pa-
ris, por mais quo o PCF se te-
nba emburguesado. Daí a tôni-
ca anticomunista adotada pe-
]o Primeiro-Ministro Pompidou
na campanha do segundo
turno.

Pesquisas antecipam
os resullados exatos

O EQUILÍBRIO

O discurso de Couve de
Murville focalizou o aspecto ua
politica externa degaullista. O
Cbanceler afirmou que o Gc-
neral visa a unidade européia
e o fim das tensões da guerra
fria na Europa, lembrando que
todos os esforços de De Gaul-
le tem por único objetivo me-
lborar as relações diplomata-
cas com o bloco comunista,
para que o Leste Europeu pos-
sa eventualmente se translor-
mar num "fator de equilíbrio"
no Continente.

O lider comunista Jacques
Duelos acusou os degaullistas
de fraudarem os eleições, ao
conseguir a maioria das cadei-
xas, sem obter maioria de vo-
tos, e afirmou que a esquerda
é a única alternativa ao poder
pessoal. O chefe da Federação
Socialista, Françols Mitte-
rand, também atacou o autori-
tarismo de De Gaulle, e ad-
vertiu sôbre o perigo de que a
França se transforme num sc-
gundo Portugal ou Espanha.

No primeiro turno, domingo
passado, foram eleitos 85 depu-
tados. Nas eleições de hoje se-
rão preenchidas as restantes
397 cadeiras da Assembléia Na-
cional relativas a circunscri-
ções do território francês, ex-
cetuando-se os departamentos
ultramarinos. Segundo pesqui-
sas realizadas pelo Instituto
Francês de Opinião Pública, a
União para a Nova República
conquistará entro 261 e 291
cadeiras 0!7G cm médio.); a
Federação da. Esquerda Sócia-
lista e Democrática ganhará
entre 98 e 110 cadeiras flO'1
em média); o Partido, Comu-
¦nista obterá do 45 a 48 (52 em
média); o Partido Socialista
Unificado terá de 1 a 5 ca-
deiras e outros Partidos te-
rão de 3 a 9 cadeiras.

As hipóteses variarão segui)-
do as táticas do Centro Demo.
crático em relação à União pa-
ra a Nova República, e do Par-
tido Comunista no que se re-
fere á Federação.

S e o Centro Democrático
conservar sua posição em tò-
das as circunscrições contra a
maioria, esta hão terá mais
do que 261 cadeiras e o próprio
Centro Democrático conseguir
rá 41 cadeiras. Neste caso, a
Federação da Esquerda e o
Partido Comunista serão os
principais beneficiários. Se o
Centro Democrático conseguiu
um entendimento cornos gaul-
listas, estes terão 282 cadeiras
c o Centro 51.

Se o Partido Comunista ven-
cer em todas as circunscrições
em que obteve-a maioria dos
votos, os gaulistas terão 273
cadeiras, a Federação 119 e o
Partido Comunista 47. Se os
comunistas desistirem de con-
correr naquelas circunscrições

em que isso acarrete a derrota
do.s gaullistas, estes só terão 253
cadeiras, o Partido Comunista
não passará de 42 e a Federa-
ção da Esquerda, a grande be-
neficiária da operação, passará
a 149.

DUELOS ELEITORAIS

No escrutínio de hoje, haverá
apenas dois candidatos em 323
circunscrições. Em 298 desta,
circunscrições, o candidato da
Quinta República enfrentará
tim candidato da Federação
(144 circunscrições), um comu-
nista (125) ou mais raramenta
um candidato do Centro Demo-
crático (13), um do Partido So-
cialista (6) ou um gaullista dis-
sidente.

Os comunistas, além <ie seus
duelos eleitorais com a Quin-
ta República, disputarão em
dez circunscrições com o Cen-
iro Democrático e quatro com
os candidates moderados ou
aqueles sem legenda. A Federa-
ção, por sua vez, disputará
com oito candidatos do Centro
Democrático e três independeu-
tes de esquerda ou moderados.

Em 71 circunscrições haverá
'três candidatos. Estas "bata-

lhas triangulares" interessam
(com exceção de uma) à Quin-
ta República, ora em relação a
dois adversários de esquerda,
ora em relação a um represen-
tante da esquerda e a um can-
didato do Centro Democrático.

Sukarno
mantém
o título

Jacarta (UPI-JB) — Sukar-
no manterá o titulo de Presi-
dente da Indonésia mas a dl-
reção efetiva do Governo fica-
rá nas mãos do comandante do
Exército, General Suharto, até
as próximas eleições gerais,
marcadas para 1968, segundo
resoluoão a ser votada hoje
pelo Congresso.

A resolução foi elaborada por
uma comissão especial do Con-
gresso, reunido em sessão ex-
traordináría para decidir tt
Sukarno seria destituído e Jui-
gado como cúmplice do fra-
cassado golpe comunista de
1965, e atende ao apelo de Su-
harto para poupar Sukarno a
fim de evitar uma guerra civil
no país.

Somália francesa decidirá
lebiscito se

: ser njais independente |
domingo em
quer ser ps

Djibuti (UPI-JB) — Oitenta e oito mil eleitores da
Somália Francesa irão às urnas no próximo dia 19, deci-
dir, em plebiscito, se continuam ou nao sob o domínio
francês. . . ,-•*,„„

Os últimos 15 dias de campanha na única colônia íian-

cesa da Africa caracterizaram-se por um clima de tensão e

pela presença de seis mil soldados franceses em território
somáli para impedir surtos de violência.

QUADRO POLÍTICO

Segundo os observadores, são
complexos os problemas liga-
dos ao plebiscito, pois. ao oen-
trário dos demais países afri-
canos, neste pequeno encla-
ve da costa norte do Mar Ver-
melho não há um movimento
unificado em favor da inde-
pendência.

Em vez disso existe tuna
disputa entre dois grupos lo-
cais; os chefes de tribo, que
favorecem a independência, e
o clã Afar que defende a ma-
nutenção do status quo.

Os chefes de tribo contara
com o apoio da vizinha Repú-
blica da Somália, onde tem
montada uma rádio clandesti-
na que incita os eleitores a,
votarem não à permanência
do status colonial. Por sua vea,
a República da Somália ali-
menta pretensões de poder
anexar futuramente a Bomá-
lia Francesa.

O clã Afar está dividido in-
temamente, há grande rivali-
dade entre seus membros e a
liderança não é estável. Po-
rém, tem condições de conse-
gulr maior número de votos. :

Clínica de

Doenças Sexuais
Trat. da impotência — Pré-Nup-

ciai. Orientação Dr. Gilvan Torres.

— Av. Rio Branco, 156, «ala 913.

Telefone: 42-1071.

moM-int ZIRTAEB untao_
ADIANTAMENTO ATÉ 3 MESES

DE ALUGUÉIS
Confia-nos o rgceblnunlo doi
iiui alugu-is, pl>qul>a>f «>"•
Irolol • controle» liicaii.
Rua da Alf-ndoflo, 81-A-..*
Ttlt.: _3-39.6 • -3-. 877 • Bi»

impotência
Doenças sexuais crônicas, fimose,

pré-nupcial, atraso do desenvolvi-
menlo, tratamento rápido. Dr. Au-

gusto Marques. Radioscopia. Cônsul-
tas das 8 às 20 horas. Sábados •
feriados até às 18 horas. Cartas •
Informações telefones: 22-7481 o
32-6671 — Rua Riachuelo, 386 —

Rio. (P
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TOURING CLUB DO BRASiL
(AVISO AOS ASSOCIADOS)

O Serviço de Assistência Administrativa do Touring Club do Brasil avisa,

por nosso intermédio, aos Srs. Associados, que, desde 1.° de março, está rece-

b«»n<_o na Sede e nos Postos-de-Abastecimento, os depósilos para renovação

de licenças de automóveis para o exercício de 1967. Será necessário a apresentação

da licença de 1966 e a prova de quitação para com o T.C.B. O pagamento, nao

sendo feito dentro do prazo dado, implicará na cobrança em dobro pelo Estado.
as.) Aroldo .Aareial Vergas

Chefe do Serviço de Assistência Administrativa
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Brasil apoiará importação com
ss empréstimo de US$ 100 nilhões

Os Governos do Brasil e
dos Estados Unidos firma-
ram ontem, durante soleni-
dade no Palácio das Laran-
jeiras, um acordo de em-
préstimo-programa da or-
dem de USÇ 100 milhões,
concedido pela USAID e
dentro do Programa da Ali-
anca para o Progresso, des-
tinado a apoiar as importa-
ções de máquinas, equipa-
mentos e matérias-primas.

O acordo foi subscritado,
da parte do Brasil, pelo Pre-
sidente Castelo Branco e pe-

los Ministros Roberto Cam-
pos, Otávio Gouveia de Bu-
lhões e Juraci Magalhães, e,
do lado dos Estados Unidos,
pelo seu Embaixador John
Tuthill e pelo Diretor da
USAID no Brasil, Ministro
Stuart H. Van Dyke.

MÃOS DADAS

— Hoje, nossas duas gran-
des pátrias mais uma vez
dão-se as mãos na luta con-
tra os inimigos comuns da
humanidade: a pobreza, a

Y. É APENAS
__

PROPRIETÁRIO"
Vendo bem seu imóvel MAL ALUGADO.
Não pague juros sôbre seu Capital!
Consulte nosso Departamento Especializado.

SOCIEDADE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.

Av. Nilo Peçanha, 155 - grupos 612/14
te: 52-0221 e 32-7270 - CRECI 604.
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Irokiík mm OFERECE

"PRATA W O l í F"

OE FAMA MUNDIAL  NCr$ 36,00

FAQUEIRO com 60 peço» WOLFF INOXIDÁVEL
"modelo Inglês"

FABRICAÇÃO EXCLUSIVA PARA
R O

p^Ji
FAMA MUNOIAt

COMPOSIÇÃO

BERTO SIMÕES
12 Faca» IntelWjas .errilliedas
12 Colherei
12 Garfo»
12 Colherei de chi
12 Colhcre» de café

Ideal pare uso diário, pmço de propaganda NCr$ 36,00, de 1.'
qualidade, com earantla.

MATRIZ
ROBERTO SIMÕES — Rua Som» Clara, 33, Copocabana

FILIAIS- Avenida Rio Branco, 156 — loja VIII — Centro.
Avenida Ataulfo de Paiva, 320, Leblon.
Rua Bolivar, 80, Copacabana.
Telefonei- 37-5811 - 57-7360. (P
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mm OFERECE

"FAQUEIRO WOLFF"
COM 130 PEÇAS EM ESTÔJO DE
"LUXO" PRATA 90 DE 1.° QUALIDADE

COM GARANTIA.
DIVERSOS MODELOS

PREÇO ESPECIAL

\WmÈ
'AMA MUNDIAL

NCr$ 490,00

MATRIZ
ROBERTO SIMÕES — Santa Clara, 33, Copacabana.

FILIAIS: Av. Rio Branco, 156, loja VIII, Centro.
Av. Ataulfo de Paiva, 320, Leblon.
Rua Bolivar, 80, Copacabana.

Telefones: 37-5811 - 57-7360
(P

doença e a íome — afirmou
o Embaixador Tuthill logo
no inicio da solenidade, às
llh30m, ao situar a ocasião
tomo especial, "por ser e.sta
a primeira vez que recebo
o privilégio de assinar por
meu Governo e íaç.o-o com
profunda consciência da
obra que já foi realizada,
do progresso que se fez e
dos formidáveis problemas
que ainda temos diante de
nós".

Esse empres t1 m o da
USAID, conforme assinalou,
é o primeiro de vários ou-
tros a serem contratados
pelo Brasil ainda êste ano,
pedidos aos Estados Unidos
através da Aliança para o
Progresso. O programa de
reforma do Governo brasi-
leiro, endossado pela CIAP,
Inclui, prioritariamente,
medidas com vistas ao au-
mento de produção agrico-
la, expansão do' sistema
educacional e habitacional,
além de apoio ao programa
antiinflacionário, sendo o
empréstimo resgatável mun
prazo de 40 anos, com pe-
riodo de carência de 10
anos, a juros de 1% e de
2,57o, após o decênio.

ECONOMIA

Os norte-americanos —
continuou o Sr. Tuthill —
ficamos satisfeitos com a
cooperação entre os nossos
dois Governos, sentindo sa-
tisfação com os esforços de
ambos, que trabalham lado
a lado para lançar as ba-
ses de um programa capaz
de garantir que, por meio
de maior desenvolvimento
econômico, as perspectivas
de melhor padrão de vida
para nossos povos serão
mais claras. Isto porque es-
tamos convencidos de que
essas bases foram bem lan-
çadas e de que vosso gran-
de País está ingressando em
um período de vigoroso e
contínuo crescimento eco-
nômico.

Compartilhamos de
vossas aspirações a uma vi-
da melhor para todos e ca-
da um dos brasileiros. Es-
peramos, aliás, confiamos
em que o acordo hoje assi-
nado ajude a tornar aque-
las aspirações realidades. O
empréstimo será usado pa-
ra ajudar o Brasil em seus
esforços de modernizar e
expandir sua economia. As
Importações de máquinas,
equipamentos e matérias-
primas, que se tornarão
possíveis com esse progra-
ma, por sua vez criarão
mais oportunidades de em-
prego para vossos trabalha-
dores e mais alimentos pa-
ra o povo — acrescentou o
Sr. Tuthill.

FUNDAMENTOS

O Embaixador dos Esta-
dos Unidos assinalou, adi-
ante, que já existem planos
para colocar em disponibi-
lidade outros recursos, para
aplicação em. projetos de
diversos setores, entre os
quais o agrícola, o educa-
cional e o sanitário. Deu
conta que o Presidente
Johnson, em sua mensagem
ao Congresso norte-ameri-
cano sôbre auxílio exterior,
notou que "os fundamentos
de uma vida decente são
alimento suficiente, ausên-
cia de doença e oportuni-
dade de absorver tanto co-
nhecimento quanto a capa-
cidade individual permitir":

*¦*>

IroMrwKMões OFERECE

FAMA MUNDIAl

"BAIXELA WOLFF"
ÚLTIMO LANÇAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL

10 PEÇAS
ELEGANTÍSSIMA ...
IDEAL PARA USO DIÁRIO

DE NCr$ 206,00 por NCr$ 174,90
MATRIZ

ROBERTO SIMÕES - Santa Clara, 33 - Copacabana
FILIAIS: Av. Rio Branco, 156 - loja VIII Centro

Av. Ataulfo de Paiva, 320 — Leblon
Rua Bolivar, 80 — Copacabana

Telefones: 37-5811 - 57-7360

— Quando voltamos os
olhos para o futuro — con-
cluiu — sentimo-nos enco-
xajadòs por vosso senso de
direção e pela continuidade
de vossos programas. Perce-
be-se um sentimento de
confiança por todo esse vas-
to País. __ nós compartilha-
mos desse sentimento de
confiança, sentindo o ritmo
de uma nação em marcha,
uma nação que continuará
a caminhar para a frente,
seus olhos fitando cada vez
mais alto.
ENTROSAMENTO

Em breve discurso de im-
proviso, o Ministro Roberto
Campos falou em nome do
Governo brasileiro, dizendo
que a solenidade marcava
mais uma etapa da coope-
ração entre os dois países
na Aliança para o Progres-
so, e assinalando que o fu-
turo Governo, a ser empes-
sado no próximo dia 15, "foi
bem informado e já concor-
dou com as condiçõos desse
empréstimo-programa".

A maior parte das impor-
tações facultadas por esse
empréstimo será processada
pela iniciativa privada bra-
.sileira, especialmente pela
indústria e por setores da
agricultura, através de re-
passe pelo PINAME, CREAI,
FUNDECE e Banco Nacional
do Crédito Cooperativo, sen-
do que outras aplicações in-
chiem bôlsas-de-estudos pa-
ra filhos de trabalhadores,
escolas de comunidade e
transporte.

Segundo as bases do acôr-
do, US$ 40 milhões dos 100
milhões de dólares empves-
tados serão colocados a dis-
posição dos importadores,
com financiamento até 10
anos de prazo, para impor-
tação de bens de produção
dos Estados Unidos.

O Ministro do Planeja-
mento indicou, ainda, que
essa cooperação entre o Bra-
sil e os Estados Unidos
"tem-se revestido por uma
variedade de formas", en-
quanto o Marechal Castelo
Branco, ao cumprimentar o
Embaixador Tuthill após a
assinatura do acordo, co-
mentava para êle que "é
um grand-s ato já no final
do Governo".
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Aos meus amigos e clientes

RAYMUNDO A. WANDERLEY
participa que, a partir de amanha, passará á
atender no 13.° Ofício, na Rua da Quitanda,
63-1.° andar. - Tels. 32-9958 e 52-7951,
e espera continuar merecendo a preferência
com que sempre foi distinguido. <p
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AVISO AOS
PRETENDENTES A TELEFONE

A Companhia Telefônica Brasileira, auto-
rizada pelas autoridades competentes, convoca
os senhores pretendentes a telefone, inscritos
até 31 de dezembro de 1948, a comparecerem
ao Servi£o de Atendimento de Novos Assinan-
tes - SANA-GB - à Av. Almirante Barroso
n.° 54, esquina de Rua México, entre os dias
13 e 17 de março, das 8,45 às 17 horas, afim
de confirmarem suas inscrições através do
Plano de Participação Popular na Expan-
são do Serviço Telefônico na Guanabara, de
acordo com as normas e instruções que vêm
sendo amplamente divulgadas pela imprensa.
Os interessados deverão se apresentar muni-

dos de carteira de identidade e do
comprovante de inscrição.

PROCURANDO SERVIR SEMPRE MELHOR
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De acordo com o Decreto-Lei n.° 157,
você pode deduzir 10°/o (pessoas físicas)
ou 5°/6 (empresas) de seu imposto
de renda através do: .

CERíiBClO DE MPi QE HÇÕES
emitido pela SOMA - Cia. de Crédito,
Financiamento e Investimentos, empresa
associada ao Banco Aliança (Io Rio de
Janeiro S/A-o Banco dos Bons Serviços.

isto 4 impoiiaiite:
você nâo desembolsa nada, sim--
piesmente troca imposto p.or ações

Você participa do desenvolvimento
# do: Brasil k.W!:ymmm:.

você recupera o seu capital,
aefescido dos dividendos e lucros.:

procure-nos antes -de - apresentar a
sua declaração tie renda. Mas Sem-
are-se: o prazo termina em abri..

som; eflHPâSHül D£ CRÍOltD. -7
FlHÍHCI.MEUtO £ IKVESIlMittlOS.

PRAÇA PIO X 99. 7." ANDAR * FONE; 23-58H

feria B» 
'Autorização - ii**-177
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Coluna do Caslello

Imagem de Castelo
três anos depois

Brasília (Sucursal) — Dentro de três dias
o Marechal Humberto de Alencar Castelo
Branco deixa a Presidência ãa República e en-
tra. na História. Nãn é. rjxÔLUÍiM ms êle nl -
gum üia volte ao Poder, mas é possível queo Presidente que êle joi se torne em poucotempo modelo e aspiração num país em que
são freqüentes o relaxamento da autoridade
e a dispersão dos objetivos.

Os erros que acumulou nos três anos ãe
mandato não terão sido voluntários, mas cer-
tamente terá tido êle plena consciência ãos
ãescaminhos e desvios pelu. quais enveredou
e que o levaram a dar à sua presença no Go-
vêrno um tom e um caráter incompatíveis
com o padrão ideal que terá traçado para si
mesmo.

Não é preciso qualquer esforço psicológi-co para perceber que o Marechal Castelo
Branco se aproximou áa Presiãência ãa Re-
pública com pureza dalma. Sua natureza de
intelectual, que o predispõe a encarar com
elevação as próprias responsabilidades e as
alheias, lhe terá inspirado uma concepção
idealista do Govêmo, traduzida aliás em seu
discurso ãe posse, em que procurou falar às
elites intelectuais e interessá-las numa tarefa
comum.

Longamente tentou éle ser o Presidente
civil e constitucional, conciliando a Revolução,
com a ordem legal. Não se deve esquecer que,
foi a pedido âêle que houve um interregno
entre sua eleição e a posse, para que o proces-
so revolucionário se completasse e saciasse no
expurgo incruento mas pouco discriminado.
Éle não queria então que sua autoriãaâe se
maculasse na prática da violência e ào poder
arbitrário.

Com o idealista, C07ivivia, porém, um ho-
mem obstinado, capas de encarar os desafios
e ãe assimilar as decepções para travar a ba-
talha no terreno que lhe oferecessem. Enten-
ãerá o Marechal que não abdicou de seu ideal.
Taticamente o terá compatibilizado com as
realidades do País e amoldado seus processosà acidentada topografia ãas incompreensões
civis e militares. É de presumir que, no fun-
âo, êle continuará a ter a sensação de estar
respeitanâo a. ordem jurídica quando põe em
funcionamento a inexorável burocracia das
punições, que o impeliu até os últimos dias
do Govêmo a assinar suspensões de direitos
políticos de sargentos e pequenos funciona-
rios, assim como se apenas despachasse pro-cessos de rotina. Era a forma substituinâo-se
ao fundo, gravemente afetado e deformado
por um poder ditatorial que não perãerá, con-
tudo, o respeito pela sacralidaãe ãos ritos. Era
a autoridade justificando o próprio arbítrio
discricionário na invocação ãe fundamentoslegais que ela mesma impusera.

A veráaâe é que, cedendo à força, o Ma-
rechal Castelo Branco manteve, no curso ãa
sua presidência, uma. tal ou qual coerência,
que transparece por cima ãas contradições. O
próprio excesso na emissão âe leis, decretos
e constituições compensará a frustração pelasviolações repetidas ãa ordem juríãicã cuja in-
columiãade lhe fora confiada. E o idealista
ressurge aí mesmo, na ilusão de estar melho-
rando, aperfeiçoando e renovando a organi-
zação política e administrativa ão Brasil.

iHá, portanto, uma fusão ãe iãealismo e
de realismo na maneira pela qual se governouo País nestes três últimos anos. De teimosia
e ãe transigência se pavimentaram as rotas
que conduziram o Govêmo revolucionário das
mãos do General Costa e Silva às mãos do
Marechal Costa e Silva.

Competente no modo de enfrentar seus
adversários, o Marechal Castelo Branco terá
resguardado mais do que seria de supor, ante
as pressões que o incomodaram, o prestígio ãa,
sua autoriãaâe, mantendo fora da área ãe
negociações o que reputou essencial na sua
administração e preservando iniciativa e de-
coro no exercício áas suas atribuições espe-
cíficas. É de ressaltar-se, malgrado'o número
de punições e o volume ãe leis expedidas, queêle usou moderadamente e impessoalmente o
poder revolucionário.

É extremamente difícil dizer se um Pre-
sidente da República, em determinadas cir-
cunstâncias, agiu exatamente como deveria ou
se apenas agiu como podia. A responsabiliãa-
âe toda especial ãa missão tanto poãerá ins-
pirar, para que a própria inissão se preserve,acomodação e rendição parcial às pressões,
que partirão das Forças Armadas, ãas forcaseconômicas e áas classes populares, como po-dera ditar reações extremadas em que a au-toriãaãe sucumbe para que vivam os princi-2)ios. A pouca nitiãez âos fatos e ãos senti-'mentos na hora áecisiva sugere emoções e
provoca conflitos em meio aos quais âéve sertomada a decisão. O bom senso e o instinto
âe sobrevivência costumam prevalecer, salvo
quanão um problema moral atinge o própriodiscernimento das pessoas.

No Brasil, o último ato ãe intransigên-
cia política, ãe rejeição e ãe protesto foi o
suicídio âo Presiâénte Getúlio Vargas, 7ias cir-
cunstâncias conhecidas, as quais cercam âe
motivações especiais o ato ãe outro modo lim-
pidamente pedagógico.

O Marechal Castelo Branco não se viu
envolvido em episódios tão perturbadores, mas
deverá ter tido seu instante hamletiano no
Poder quando se viu compelido a assinar o
Ato Institucional nP 2. Se não o fizesse êle
provavelmente teria sido derrubado. Que te-
ria sido gnelhor para o País, sua queda en
beauté, ou sua sobrevivência nos moldes em
que se deu, com o sacrifício ãe uma oráem ju-ríâica já abalada e contestada? A partir áe
então, o Governo ão Marechal Castelo Bran-
co mudou. Êle poãerá dizer que não muda-
ram seus objetivos.

De qualquer forma, o Marechal rompeu
a tempestade e saiu dela retemperado. A
mensagem a Garcia foi entregue. Só que, no
ponto de chegada, êle encontrou para recebe-
1% a mesma pessoa que a despachara, na par-tida. Alguém correu mais depressa.

Carlos Castello Branco

a vai deixar a
da Casa Civil por não mais
servir a esquema de Negrão

A saída do Sr. Luís Alberto Bahia da Chefia da Casa
Civil, "por não servir mais ao esquema político do Go-
vêrno", a sua substituição pelo Sr. Humberto Braga e o
deslocamento do Sr. Álvaro Americano da Secretaria de
Administração para a de Governo sáo algumas das '»"-

ca^utís mais importantes que o Governador Negrão de
Lima íará em seu Secretariado, nos próximos dias

Para o afastamento do Sr. Luís Alberto Bahia da
Casa Civil, além da explicação de que com o término
cio mandato do Presidente Castelo Branco encerram-sc,
também, as suas funções, pois cra o principal elemento
de ligação entre os dois Governos, existe a informação de
que ele acompanhará o Ministro Roberto Campos, que dc-
verá ocupar um alto cargo na OEA.

Irê faz hoje uma cartada
política na eleição da Mesa
da Assembléia de São Paulo

São Paulo (Sucursal) — O Governador Abreu Sodré
poderá sofrer hoje sua primeira grande derrota politica— ou. talvez, obter sua primeira vitória significativa —
no episódio da eleição da Mesa Dlrfitora rl" ...........\:.l ¦
T r"""1".1.:-:::. ses* rnfeiü previsto para as 14h30m.

Até a tarde dc ontem, ainda não era possivel uma
previsão segura sóbre o vencedor da eleição dc hoje,'se
o candidato do Governador Abreu Sodré — Deputado Nél-
son Pereira, da ARENA — ou se o atual Presidente, can-
didato à reeleição — Deputado Francisco Franco também
da ARENA.

FALTA COMANDO

Segundo os assessores politi-
ces do Governador .Negrão de
Lima, o que está faltando cm
seu governo, c que tem gerado
algumas crises que se repetem
periodicamente, com molor ou
menor gravidade, é um coman-
do político e administrativo or-
ganlzado, que se manifeste
também através de uma lide-
rança firme, que dê a orien-
tação geral da administraç.7).

— Da maneira como está,
cada Secretário impõe sua po-
Jitica e seus rumos isolada-
mente, sem ver a sua reper-
cussão nos demais setores, o
que tem como conseqüência
aquela impressão de desorga-
nização e desentrosamenlo que
se observa no Governo. O Se-
cretário òe Administração, Sr.
Álvaro Americano, íoi o pri-
meiro a sentir essa desorga ni-
zação e a perceber o desgaste
que ela estava lhe trazendo,
considerado que é, dentro e fo-
ra do Governo, como o elemen-
to que mais Influi junto ao
Governador Negrão de Lima c
como o principal responsável
pela administração. Solicitou
exoneração, em carta que en-
viou há 15 dias ao governa-
dor, expondo estes motivos.

Além destes motivos, o Sr.
Álvaro Americano íêz algumas
críticas ao Governo, "princi-
palmente a alguns casos que
poderiam vir a comprometer
toda a administração", com o
que èle não concordava e re-
isolvia se afastar, mesmo por-
que já considerava, nestes 15
meses, ter dado a sua colabo-
ração ao Governador. O Go-
vernador Negrão de Lima, de-
pois de longa conversa eom o
seu Secretário de Administra-
cão, conseguiu que èle reeon-
siderasse sua decisão, aceitan-
do dele no entanto, algumas
exigências, visando n uma
maior dinamlzíição do governo.
Entre estas exigências, figura
a da reformulação do Secre-
tariado, quo está sendo reali-
v.&àa.

O GRUPO PRINCIPAL

As mudanças previstas para
agora não deverão ir além des-
ta troca de Secretarias e da
saida do Sr. Luís Alberto
Bahia, existindo a possibilida-

de de o Sr. Álvaro Americano
ocupar a Casa Civil, com o que
seria escolhido outro nome pa-
ra a Secretaria de Governo e
dado um pó.sto fora da esfera
administrativa, mas .de alia
graduação no Estado, ao Sr.
Humberto Braga. A importân-
cia destas mudanças está —
segundo os observadores — cm
que ela envolve o principal
grupo de sustentação politica
e administrativa de que se va-
leu o Governador Negrão de
Lima durante o primeiro ano
de seu Governo, c na qual vi-
nha se apoiando até agora.

Quanto às demais Secreta-
rias, verificou-se nos últimos
dias um crescimento conside-
rável do prestígio do Secreta-
rio de Obras, Sr. Paula Soares,
que consolidou sua posição com
o afastamento do Sr. Macedo
Soares do Departamento de
Limpeza Urbana, formando
um quadro do auxiliares de
sua confiança, e oposto em
relação à Secretaria de Educa-
ção, cujo titular, Sr. Benjamin
de Morais, deverá ser afasta-
do com o andamento da refor-
ma, O General Dario Coelho
sairá também, mas não ago-
ra, já que o Presidente Costa e
Silva, que o indicou, não ma-
nifestou qualquer desejo de ti-
rá-lo, sendo certo ainda o afãs-
tamento do Coronel Darci Lá-
zaro do Comando da Policia
Militar, para onde deverá ir
um coronel da corporação.

> Confirmou-se, também, jun-
to aos assessores do Governa-
doi\ a substituição do General
Hildebrando de Góis no Depar-
tamento de Trânsito, "por uni
técnico que entenda do assun-
to!', e o afastamento do Sr.
Carlos Costa da Chefia do Ga-
binete do Secretário de Go-
vêrno, e da Presidência da Co.
missão Executiva de Projetos
Expecificos (CEPE-1), encar-
regada da construção da Cida-
de Nova na zona do Catumbi.

O Sr. Carlos Costa já se cn-
contra afastado há alguns dias,
"por motivos de doença", se-
gundo alegam seus auxiliares,
mas se sabe que êle e o Sr.
Humberto Braga, discordaram
em alguns problemas de lm-
portância na Secretaria...

AS VELHAS FORÇAS

O empenho do Governador
Abreu Sodré cm conseguir a
eleição de seu candidato le-
vou-o até mesmo a exonerar,
temporariamente, três Secre-
tários, para que estes, reinte-
grados em todas as suas prer-
rogativas como deputados es-
taduals, pudessem, votar hoje,
no Sr. Nelson Pereira. Ama-
nhã. o Governador deverá as-
sinar outro ato, rcempossando
os três Secretários.

Todavia, como de vezes an-
teriores, as forças políticas
mais antigas de São Paulo —
o Sr. Jânio Quadros, por exem-
pio, que determinou aos seus
correligionários que votassem
contra o candidato do Gover-
nador Abreu Sodré — é que
orientam as articulações e com-
promissos para a votação.

Assim, as legendas dos dois
Partidos pouco contam: os
os principais candidatos —
pois há um terceiro. Deputado

Jacó Pedro Carollo. também
da ARENA, sem quaisquer pos-
sibilidades — pertencem am-
bos, ao Partido situacionista.

O atual Presidente conta
com o apoio maciço do MDB
c também alguns votos da
ARENA, enquanto o Sr. Nél-
son Pereira, apoiado pela ARE-
NA, em lermos oficiais, deve-
rá ter também alguns votos
dos parlamentares dissidentes
da orientação do Partido opo-
sicionista.

Mesmo assim, porém, uma
previsão justa nem ontem po-
dia ser feita — quando o Go-
vernador Abreu Sodré voltou
a se reunir com a liderança
da ARENA no Palácio Nove de
Julho.

Dos 115 deputados estaduais
todavia, cerca de 25 ainda não
se definiram, não assumindo
compromissos definitivos e an-
tecipados. E dependerá dos vo-
tos desses 25 deputados o crês-
cimento do prestigio do Go-
vernador Abreu Sodré

Só o próprio Congresso pode
r quem será o seu1 * Ií

Presidei ara eixo
Brasília (Sucursal) — Enquanto aguardava o desem-

barque do Marechal Costa e Silva, ontem, 110 aeroporto ci-
vil desta Capital, o Vice-Presidente eleito Pedro Aleixo
observou, irritado, que não tem cabimento admitir-se a
existência de uma controvérsia sóbre a Presidência do
Congresso, que só deva ser dirimida pelo Supremo Tri-
bunal Federal.

— Seria o caso — comentou — de admitir, também,
a possibilidade de uma consulta .a outro Poder, ou a outras
autoridades, como o Marechal Castelo Branco, ainda ago-
ra, ou o Marechal Costa e Silva, depois. Quem decide só-
bre qual é o Presidente do Congresso é o próprio Con-
gresso.

MILTON

Também no aeroporto, o Se-
nador Milton Campos mani-
festou a esperança de que, se
o Sr. Auro de Moura Andra-
de examinar mais atentamen-
te a nova Constituição, verifl-
cará que caberá ao Vicc-Pre-
sidente da República exercer
a Presidência do Congresso.
Para o ex-Ministro da Justiça,
cm caso de insistência do Se-
nador Auro de Moura Andra-
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Todas as sextas-feiras, a partir de
abrii, os superjatos* da TAP' |e
a tradicional hospitalidade por-
tuguêsa)' irão a Buenos Aires, em-
vôo direto do Rio. É mais uma
oportunidade de V. voar pela
TAP e, depois, dizer conosco:
quem sabe viajar... viaja pela TAP.
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rie, o Congresso será chamado
a produzir o esclarecimento
definitivo da questão.

O Senador Milton Campos
não tem conhecimento de que
o Sr. Konder Reis, que íoi o
relator da Comissão do Con-
gresso incumbida de estudar o
projeto de Constituição, esteja
elaborando um parecer sóbre
a disputa em tomo da chefia
do Poder Legislativo ou se dis-
ponha a redigir uma consulta
no STF.

Deputados
evitaram
nova ajuda

Natal (Correspondente) —
Os deputados da ARENA e
do MDB tomaram a inicia-
tiva de requerer a convo-
cação extraordinária da As-
sembléia Legislativa, no
próximo dia 27, para a dis-
cussão da nova Constitui-
ção federal e adaptação da
estadual ã mesma.

Em principio a convoca-
ção deveria ser feita pelo
governador, e então o Es-
tado teria de pagar nova
ajuda de custo de quase
NCrS 3 000,00 (três milhões
de cruzeiros antigos) a ca-
da um dos 40 deputados es-
taduais do Rio Grande do
Norte.

A Assembléia instalou-se
no dia 1 de fevereiro últi-
mo, quando os deputados
receberam ajuda de custo
num total de NCrS 110 000,00
(cento e dez milhões de cru-
zeiros antigos).

Leitão quer
saber onde
anda o "Che"

O Chefe do Departamento
Federal de Segurança Pública,
Coronel Cipriano Leitão, disse
ontem que a noticia de queChe Guevara percorria o Bra-
sil de batina chegou a seu co-
mhecimento através dos jor-nais. Com base nesse noticia-
rie. irá investigar o caso.

O Chefe do DFSP negou, por
outro lado, que- tivesse apre-
sentado ao Marechal Castelo
Branco um relato verbal só-
bre especulações com o dólar,
antecedendo à recente altera-
ção cambial, ao justificar que
o problema não sc situava na
área de atribuições do órgão.
O REITOR

O Conselho Permanente de
Justiça da 3." Auditoria da 1.»
Região Militar dará prossegui-
mento, amanhã, às 13 h, ao
sumário de culpa do Professor
Idérsio Luís Viana, Reitor da
Universidade Rural do Brasil,
acusado de atividades subver-
sivas, juntamente tom outros
professores e alunos.

O mesmo órgão julgará, de-
pois de amanhã, onze civis de-
nunciados por atividades sub-
versivás de caráter insurrecio-
nal na Companhia Nacional de
Alcalis. Na denúncia, o pro-
motor afirma que os acusados
fizeram na Cidade de Cabo'Frio "longa e pertinaz propa-
ganda de processos violentos
para a subversão da ordem po-
litica « social. Incitando as
classes trabalhadoras à luta
pela violência"..

Oposição divulga amanhã a
relação de seus deputados
para Comissões da Câmara

Brasilia (Sucursal) — Somente amanhã o Lider Mário
Covascncaminhará à Mesa a. , 

---_...l.iü_.. uu MDB indicados para membros da.s 15 Co-
missões Permanentes e quatro Especiais, devendo nesse
mesmo dia manter nóvo encontro com o futuro Líder go-
vernista Ernãni Sátiro -- que já está exercendo o cargo.
nesse assunto — para discutir o problema das presiden-
cias dos órgãos técnicos.

No primeiro encontro entre os dois Líderes, o Sr. Er-
nãni Sátiro recebeu, a reivindicação do MDB, no sentido
de que também na escolha dos presidentes das Comissões,
seja observado o critério da proporcionalidade. Como exis-
tem 15 Comissões Permanentes e quatro Especiais, deseja
o MDB presidir quatro e uma, respectivamente.
REIVINDICAÇÕES

Aceito êsse critério, o Sr.
Mário Covas passará, então, a
tratar particularmente das
comissões que o MDB reivin-
dica presidir, sendo certo que
pretende manter as presiden-
cias que detinha nos anos an-
teriores: Economia, Agriculíu-
ra. Legislação Social e Saúde.
Não está afastada a hipótese
de se permutar uma dessas —
de maior importância — por
duas outras, sendo uma de im-
portância.

— O Sr. Ernãni Sátiro, no
encontro anterior, ofereceu re-
slstênclas ás sondagens da
Oposição, de recuperar a Pre-'sidência da Comissão de Fis-
callzação Financeira e Toma-
das de Contas. Entendem os
lideres do MDB que seus re-
presentantes "são os mais in-
tereásados na tarefa de fisca-

, lizar ns contas do Executivo"
e, além disso, o Presidente do
órgão, em 1906. Sr. Plínio Lc-
mos (da ARENA) não foi re-
eleito. Outra pretensão do
MDB é a Presidência da Co-
missão tíe Constituição e Jus-
tiça, mas também difícil de ser
aceita.

ALGUNS NOVOS

De alguns dos novos depu-
tados do MDB, a designação
da liderança para as comis-
soes foi a seguinte: Maria Lú-
cia Araújo e Márcio Moreira
Alves, Educapão; Nísia Caro-
ne e Ademar de Barros Filho,
Serviço Público; Lígia Doutel
de Andrade e. Júlia Steim-
brueh, Legislação Social; Her-
mano Alves e Mariano Beck,
Relações Exteriores; Raul Bru-
nini e Mário Gurgel, Trans-
portes: Davi Lereí, Minas e
Energia; Leo de Almeida
Neves, Jo.sé Sabiá e Sadi Bor-
gado, Fiscalização Financeira;
José Maria Magalhães, Finan-
ças: padre Antônio Vieira,
Economia; Erasmo Martins
Pedro, Mata Machado e Pe-
droso Horta, Justiça; Otávio
Brochado (la Rocha e Hélio
Navarro, Segurança Nacional
e Rafael Balciacei, Saúde.

O Sr. Paulo Brossard, do Rio
Grande do Sul, não integrará
qualquer Comissão, pois ainda
«ão se filiou nom ao MDB (pe-
lo qual se elegeu, em sublegen-
da) nem ã ARENA.

Do MDB, não integrarão ne-
nhuma Comissão, como mem-
bro titular, os Srs. Geíúiio
Moura e Milton Reis, 2.° Vice-
Presidente e 2.° Secretário da

Câmara, o líder Mário Covas,
os Srs. Martins Rodrigues,
Franco Montoro e Nelson Car-
neiro — que terão funções poli-
ticas — e os Srs. Paulo Maça-
rini e Evaldo Pinto, designados
suplentes de todas cs Comis-
soes. c:m a tarefa de coordenar
a bancada nesse trabalho.

ELEIÇÕES

Com a entrega da relação
amanhã, o Presidente da Cá-
mara, Sr. Batista Ramos, man-
dará publicar as listas do MDB
e da ARENA — que recebeu
sexta-feira — no Diário do
Congresso. As eleições para as
presidências des órgãos técni-
ces deverão realizar-se sòmen-
te a partir do dia 18.

Na ARENA, surgiu um pc-
queno problema, que poderá
provocar a primeira emenda ao
Regimento Interno, a ser pro—
posta peto Deputado Brito Ve-
lho: há um movimento para .1
reeleição do Deputado Lauro
Crua (Sâo Paulo), para Presi-
dente da Comissão de Educa-
çáo, cargo que exerceu, com efi-
ciência, por vários anos. Mas
essa recondução não encontra
apoio regimental, porque o Sr.
Lauro Cruz 6 suplente de depu-
tado. estando no exercício em
substituição ao Sr. Herbert Le-
vi, atual Secretário da Agricul-
tura de São Paulo.

Ss a modificação não íôr fei-
ta, são candidatos á Presidente
ria Comissão de Educação os
Srs. Aniz Badra (SP) e Braga
Ramos (PR).

Para a Comissão de Justiça,
os nomes cogitados para a Pre-
sidência, da ARENA, são os dos
Monsenhor Arruda Câmara,
Acióli Filho (reivindicação du
bancada do Paraná), Tabosa da
Almeida e, também, o Sr. Djal-
ma Marinho, ex-Vice-Presiden-
te do órgão, ij.ste, porém, tem
dito que só aceitaria o cargo
tem disputas. Os Srs. Mendes
de .Morais (ex-PSD) e Ezequiaa
Costa (ex-UDN) são cândida-
tos à Presidência õa Comissão
de Serviço Público. Deverá ser
tranqüila a reeleição do Sr.
Guilhermino cle Oliveira para
Presidente da Comissão de Or-
çamento e a eleição do Sr. Rai-
mundo Partilha, para a de Re-

°lações Exteriores.
Para a Comissão de Finan-

ças, é candidato à reeleição o
Sr. Pereira Lopes (SP), para a
de Minas e Energia, o Sr. Edil-
son Távora (CE) e de Seguran-
ça Nacional, o Sr. Broca Filho
(SP).

ARENA homologará amanhã
Flexa na Presidência e
Lopo na Secretaria Geral

O Gabinete Executivo da ARENA homologará ama-
nhã, em reunião, às 16 horas, a indicação dos Deputados
Flexa Ribeiro e Lopo Coelho para a Presidência e a Se-
cretaria-Geral do Partido, atendendo à decisão da maio-
ria dos membros da Comissão Diretora responsável pcia
indicação.

A decisão foi tomada ontem em reunião informal rea-
lizada na residência do Senador Gilberto Marinho, com
membros da Comissão Diretora, durante a qual ficou tam-
bém praticamente decidida a eleição do Professor Mauri-
cio Joppert para a Vice-Presidéncia da ARENA carioca,
no lugar do Marechal Mendes de Morais, que renunciou ao
posto.
A PACIFICAÇÃO

Com a aceitação da Índico-
ção dos Deputados Flexa Rl-
beiro e Lopo Coelho o Senador
Gilberto Marinho espera con-
seguir a pacificação na ARENA
carioca, que entrou em crise
com a apresentação da cantli-
datura do Marechal Mendes de
Morais ã Presidência do Parti-
do, que era apontada pelos cle-
mentos egressos da antiga UDN

como patrocinada pelo Gover-
nador Negrão de Lima.

A propósito do preenchimen-
to da vaga do Marechal Men-
des de Morais, o Senador Gil-
berto Marinho desenvolvirá
gestões junto ás diversas cor-
rentes da ARENA carioca, a
fim de sentir a aceitação do
nome do Professor Maurício
Joppert, indicado pela facção
udenista do Partido.

Universitário mineiro aclia
qne o movimento esl
tem de fortalecer as bases

Belo Horizonte (Sucursal) — Empossado ontem na
Presidência do Centro Acadêmico Afonso Pena, da Facul-
dade de Direito da UFMG, o universitário José Carlos da
Mata Machado afirmou que o movimento estudantil, de-
pois do que foi submetido no Governo Castelo Branco,
deve passar por um fortalecimento de suas bases para
não acabar definitivamente.

Ao contrário da posição da UNE e da UEE — que
embora Ilegais foram o centro da movimentação estudan-
til e conseguiram sobreviver à Lei Suplici — o lider mi-
neiro acha que se deve agora voltar para a arregimen-
tação de novas forças, numa política nacional de forta-
lecimento dos diretórios regionais.

PROTESTO

Niterói (Sucursal) — As
Agremiações estudantis da Uni-
versidade Federal Fluminense
divulgaram ontem nota oficial
repudiando a política educacio-
nal do Governo federal e dan-
do apoio às teses da extinta
UNE e aos movimentos de ex-
cedentes dos exames vestibula-
res.

A nota, divulgada após reu-
nião dos diversos diretório»

acadêmicos da UFF, protesta
ainda contra "a didatura, sua
reforma universitária, baseada
em acordos com a USAID, e
sua fortnà 

' 
antidemocrática de

realizar eleições nas universi-
dades".

Participaram da reunião di-
retórios dns Faculdades de Di-
reito, Filosofia, Engenharia,
Ciências Econômicas, Serviço
Social, Veterinária, Farmácia,
Enfermagem e Odontologia.
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Ovos de Páscoa caros são pouco procurados
Os comerciantes vêem sem

nenhum entusiasmo «té_
-hs ücnrpráã ce ovos e enfci-

tes para a Páscoa, que são mi-
nimas em relação aos anos an-
teriores, e não escondem que a
principal causa da pequena
procura são os preços oleva-
cios, que variam de NCr$ 0,40
(quatrocentos cruzeiros anti-
gos) a NCr$ 43,00 (quarenta e
três mü cruzeiros antigos).

Também tèm. sido muito re-
duzldas ns compras dos ingre-
clientes para uma boa baca-
lhoada, pois enquanto o quilo
do bacalhau imperial do Pôr-
to atinge o preço de NCr$...
5.00 (cinco mil cruzeiros anti-
gos) o camarão custa NCr$...
5.04 (cinco mil e quarenta cru-
zeiros antigos) e o azeite por-
tugu.es NCrS 4,90 (quatro mil
e novecentos cruzeiros anti-
gos>.

OVOS DE PÁSCOA

Os artigos comumente en-
contrados no período quo an-
tecede à Páscoa, especialmen-
te os ovos de chocolate de di-
íerentes tamanhos, têm preços
elevados porque os comercian-
tes querem lucrar muito.

Os ovos de Páscoa que são
adquiridos no atacado por
NCrS 11,00 (onze mil cruzei-
ros antigos) chegam a ser ven-
didos por NCr$ 15,00 (quinze
mll cruzeiros antigos). Como o

valor depende do péso_-u_ _uu gramas a cinco
quilos —, os preços soírcm.
também muitas oscilações. O
ovo de 630 gramas — de ta-
manho médio — custa em mé-
dia NCr$ 7,00 (sete mil cru-
zeiros antigos).

A Kopenhagen vende mais
os bombons pequenos, em ces-
tinhas ou envólucros, por pre-
ços médios de NCr$ 15,00 (quin-
ze mil cruzeiros antigos) e
NCr$ 25,00 (vinte e cinco mil
cruzeiros antigos).

OS COELHOS

Os coelhos, que são a orna-
mentação tradicional das íes-
tas da Páscoa, têm tido boa
saída, segundo dizem os comer-
ciantes. Os vendedores da Kl-
bon acham boa a aceitação dos
coelhinhos de plástico com ba-
las de ju.iuba, pois seu preço
de NCrS 0,50 (quinhentos cru-
zeiros antigos) por mudada
permite que até as crianças
possam adquiri-los.

Muitos ambulantes vende-
ram logo os saquinhos conten-
do em média 28 ovos peque-
nos de chocolate, que custam
NCrS 0,80 (oitocentos cruzei-
ros antigos). Na Kopenhagen
os coelhos com bombons va-
lem Cr$ 27,56 (vinte e sete mll
quinhentos e sessenta cruzei-
ros antigos).

Estima-se que a redução da

renõã oe peixe nas feiras 11-
vres e nos postos é de 30 por
cento em relação ao ano pas-
sado. A explicação é que não
íu. mais a obrigatoriedade do
consumo peixe nas 8extas-íei-
ras da Quaresma. A Igreja
Católica, exige agora absten-
ção de carne somente na Quar-
ta-Feira de Cinzas e na Sexta-
íeira Santa. Apesar da retra-
ção no consumo, a CIBRAZEM
e o Departamento de Abaste-
cimento do Estado tomaram
providências para que a co-
mercialização seja normal e
sem abusos de preços.

Mais de mil toneladas do
pescado de diferentes tipos se-
rão adquiridos, já tendo sido
contratadas 35 embarcações
para a pesca. Os 33 postos de
venda que serão instalados em
todos os bairros da Cidade te-
rão 81 vendedores, entre fei-
rantes e kombis frigomóveis
do Estado e'da CIBRAZEM.

São' conhecidos até agora
apenas os preços que a CI-
BRAZEM cobrará. Os postos
do Departamento de Abasteci-
mento não terão tabelas, fi-
cando a comercialização a cri-
tério dos vendedores, que po-
derão cobrar quanto deseja-
rem.

Nos postos da CIBRAZEM a
anchova custará, NCr$ 1,20 (mil
e duzentos cruzeiros antigos);
corvlna, NCr$ 0,90 (novecentos

cruzeiros antigos): pescadinha
congelada, NCr$ 0,95 (novecen-
tos e cinqüenta cruzeiros anti-
gas); pescadinha eviscerada,
NCrS 1,40 (mil c quatrocentos
cruzeiros antigos); íilé de mer-
luza, NCrS 1,50 (mil e quinhen-
tos cruzeiros antigos) o paço-
tc; filé de pescadinha, NCr$
2,60 (dois mil e selscentos cru-
zeiros antigos); camarão sal-
gado, NCr$ 4,75 (quatro mil,
setecehtos e cinqüenta cruzei-
ros antigos) e o cainttrão con-
gelado, NCr$ 5,04 (cinco mil e
quarenta cruzeiros antigos).

BANCO ALIANÇA DO RIO DE JANEIRO S. A.
e

BANCO MERCANTIL DO RIO DE JANEIRO S. A.
Comunicam aos seus Amigos e Clientes que, de conformidade com des-

pacho exarado pelo Sr. Presidente do Banco Central do Brasil, as Agências do
Banco Mercantil do Rio de Janeiro passarão a funcionar, a partir de 20 do
corrente mês, sem solução de continuidade, como Agências do Banco Aliança
do Rio de Janeiro S. A.

Os Clientes da Matriz do Banco Mercantil do Rio de Janeiro que não
optarem por qualquer das Agências do Banco Aliança passarão a ser atendidos
na Matriz dêste à Praça Pio X n.° 99 (Candelária).

BANCO ALIANÇA DO RIO DE JANEIRO S. A.
A DIRETORIA

BANCO MERCANTIL DO RIO DE JANEIRO S. A.
A DIRETORIA
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: Comunicado da CEDAG
A Cia. Estadual de Águas da Guanabara comunica a todos os consu-

midores que forneceram hidrômetros para medição do seu consumo de água
— usando o direito que a legislaçãoestadual lhes concedeu nos exercícios de
1963 até 1966 — que está iniciando, desde agora, a devolução das respecti-
vas importâncias despendidas pelos mesmos.

Ainda de acordo com o que dispõe a referida legislação, a CEDAG pro-
cederá ao reembolso à base de um esquema de resgate das cinco parcelas
anuais nele previstas. Assim, a Empresa fixou o seguinte cronograma de pa-
gamentos:

a) para os hidrômetros fornecidos no exercício de 1963' a CEDAG, du-
rante o corrente mês de março, efetuará o pagamento de quatro co-
tas anuais, ficando a última para o mês de março de 1968;

b) para os hidrômetros fornecidos no exercício de 1964, a CEDAG, du-
rante o próximo mês de abril, efetuará o pagamento de três cotas
anuais, ficando as duas últimas, respectivamente, para abril de 1968
e 1969;

c) para os hidrômetros fornecidos no exercício de 1965, a CEDAG, du-
ranle o próximo mês de maio, efetuará o pagamento de duas cotas
anuais, ficando as três últimas, respectivamente, para maio de 1968,
1969 e 1970;

cl) para os hidrômetros fornecidos no exercício de 1966, a CEDAG, du-
rante o próximo mês de junho, efetuará o pagamento de uma cota
anual, ficando as quatro últimas respectivamente, para junho de
1968, 1969, 1970e 1971.

A CEDAG esclarece que os pagamentos acima referidos somente serão
efetuados em sua Tesouraria, à Rua do Riachuelo, 287, das 8h30m às 15h
30m, mediante apresentação do documento que comprova a identidade do
consumidor que adquiriu os referidos hidrômetros e os entregou ao Estado.

Rio de Janeiro, 12 de março de 1967.
DEPT.0 COMERCIAL E FINANCEIRO DA CEDAG. (P

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DO

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - INDA
Prestação de Contas

O Presidente do Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário (INDA),
tem o prazer e a honra de convidar as autoridades constituídas e o povo
em geral, para ouvir o resumo da prestação de contas, que fará sôbre as ativi
dades desenvolvidas por esta Autarquia, desde o início de sua implantação,
em 22 de abril de 1965, até a presente data, a realizar-se, sob os auspícios
da Campanha de Divulgação de Empreendimentos Brasileiros e a Sociedade
Brasileira de Geografia, às 17,30hs. do próximo dia 13 (segunda-feira), no
auditório do Ministério da Educação e Cultura.

Além da exposição verbal, serão exibidos filmes documentários sóbre
os trabalhos realizados pelo INDA, no setor de Colonização, principalmente
na Amazônia, como fundamento para a sua integração no processo desenvol-
vimentista brasileiro.

Rio de Janeiro (GB), 10 de março de 1967.

Eu des Souza Lefie Pinto
Presidente

Cl

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
Instituto Nacional do Desenvolvimento

Agrário - INDA
• EDITAL ~

AOS PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEL RURAL
A partir de 1967 os Proprietários de Imóvel Rural

não mais recolherão suas contribuições diretamente ao

INDA, e sim, através do IBRA, que as cobrará juntamente
com o IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, na mesma guia.

Essas contribuições serão cobradas à base de 1% (hum

por cento) do salário mínimo regional anual, para cada
'módulo atribuído ao respectivo imóvel rural. As proprie-
dades que liverem áreas iguais ou inferiores a um (1)

módulo, estarão isentas de contribuição.

As instruções acima citadas, são baseadas no que es-

tabelece a Lei n.° 5.097, de 2-9-66, s Decreto-Lei n.° 58,

de 21-11-66.
ÍP

Comunicamos aos nossos amigos e clientes
a ã praça em gerai a mudança de nossa
sede para novas instalações ã RUA DA
QUITANDA, 51 onde esperamos con-
limiar merecendo a mesma confiança a
atenção com que sempre fomos distinguidos.

A DIRETORIA

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
Instituto Nacional do Desenvolvimento

Agrário - INDA

EDITAL
CONTRIBUINTES DOS INSTITUTOS

DE PREVIDÊNCIA
O INDA esclarece quo « Lei n.° 5 097, ds 2/9/66, jo derermlnar «

devolução das contribuições re colhi daí, referentes ao período dt 1956 *
1965, teve a aua interpretação estabeleclde pelo Dícreto-Lei n.° 58, és
21/11/66, desobrigando a devolução da contribuição dt taxi d» 0,3%
hoie 0,4% (quatro décimos por cento), recolhida |untsm»nt* com as aulas
do, INSTITUTOS DE PREVIDÊCIA.
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Acompanhe pelos jornais os editais da
Companhia Telefônica Brasileira, convo-
cando os candidatos a telefona a confir-
marern suas inscrições. O Plano de
Participação Popular x\i\ Expansão rio
Serviço Telefônico na Guanabara está

aberto a todos aqueles que já estejam inscritos
no Departamento Comercial da CTB — e. poste-
riermente, àqueles que venham a se inscrever.

Os inscritos serão chamados por or-
dem rigorosamente cronológica de ins-
crição. Como você verá em outra parte
riésíe jornal, o primeiro grupo, consli-
iuido pelos inscritos até 31.12.1948. |á
está sendo chamado a a presenta r-so

ão Posto Central do Serviço de Atendimento a
Novos Assinantes — SANA-GB —, localizado no
Centro da cidade, à Av. Almirante Bartoso. n.*
54, esquina de Rua México. A partir do próximo
dia 27. dois novos postos de atendimento entra-
ráo em, funcionamento: Zona Sul. à Avenida
N.S. de Copacabana, n.» 462; que atenderá aos
inscritos na Zona Sul.e Zona Norte, à Rua Con-
de de Bonfim. 289.-A que atenderá aos inscritos
na Zona Norte. O Posto Central permanecera
atendendo inscritos em todas as áreas da cidade.

Se você faz parte dêste primeiro grupo
convocado, compareça entre os dias
13 e 17 do corrente ao Posto Central.
Ao ser atendido apresente o seu
comprovante de inscrição. Em caso
de extravio deste, informe seu nome.

endereço e se possível o número da inscrição.

Se a sua incrlçào é posterior a 31 de
dezembro de 1948, aguarde mais uns
dias. Tudo foi planejado para que voce
seja atendido rapidamente, sem tumul-
to. Os postos de atendimento funcio-
narão de 2.» a 6.» feira, no horário

das 8,45 às 17,00 horas, sem intervalo. Cada
interessado poderá pleitear tantos telefonei.
quantas inscrições disponha, obedecidas as res-
pectlvas datas de chamada.

Documentação exigida - Ao ser
atendido; você deve apresentar, além
do comprovante de inscrição, sua
carteira de identidade. Caso você não
possa comparecer pessoalmente, envie
um preposto. munido do comprovante

rie inscrição e das carteiras de Identidade
de ambos.

Seu telefone a curto prazo - A

primeira etapa do Plano de Expansão
da Companhia Telefônica Brasileira

,...,_... ms objetiva a instalação progressiva de
feè>____y 15M6S0 novas linhas telefônicas na cida-

rie. de acordo com o seguinteesquema:

1966 * 3,200 terminais
1967 8.200 terminais
1968 76.100 terminais
1969 63.150 terminais

TOTAL , 150.650 terminais
*Já instalados e.utilizados para atender pedidos
de mudanças.

Informações por telefono . Sè você
tiver alguma dúvida, ou desejar maiores
esclarecimentos, telefone diretamente
para o "SANA-GB — Serviçode Aten-
dimentosaNovosAssinantes":31-2607.

de 2.1 a 6.' feira, no horário das 8.45
às 17,00 horas.

adicional
ção do I

Você terá um prazo de cinco dias
úteis para pagar a primeira parcela
de sua participação1 financeira no,Plano
de Expansão da CTB, a contar do-1.»
dia da chamada. Se fôr de sua con-
vèniência, a CTB concederá um prazo

de mais' 10 dias úteis para a efetiva-
• pagamento, desde qúe você se tenha

apresentado no período de convocação de seu
grupo. O restante do pagamento você iniegrali-
zará em 27 prestações mensais sujeitas à rea-
justameníos. de acordo com os índices rie custo
de vida da Fundação Getúlio Vargas.- E depois
da integralização do pagamento, bem corno ds
instalação do seu telefone, você receberá, em
Títulos negociáveis da Companhia Telefônica
Brasileira, importância equivalente ao total de
seu investimento. Portanto, o quevocê-vai fazer
é uma inversão de capital, em títulos de uma
das maiores empresas do pais. tornando-se
assim, ao mesmo tempo, um nòvo assinante e
um nôvò proprietário de títulos da Companhia
Telefônica Brasileira.

quanto custará
seu telefone:

'.'. . ..-' >'-J. .'y.:' V\V. ...'•V.-V' [ ^0 *-' ^tw

RESIDENCIAIS -
Na inscrição: NCr$ 61,00

, e mais 27 parcelas mensais de NCr$ 57,00

NÃO RESIDENCIAIS
Na inscrição: NCr$ 161,00
,e mais 27 parcelas mensais de NCrS 57,00

M CTB U

x__>^ I_
PLANO DE
EXPANSÃO

COMPANHIA TELEFÔNICA BRASILEIRA
— procurando servir sempre melhor



Cartas
dos
leitores
A boa memória

O Sr. A. Alvares da Sil-
va, de Vila Isabel, envia a
seguinte carta:

"Venho acompanhando,
atentamente, as criticas que
o JB faz, sem perda de sua
habitual compostura, .ao la-
mentável Governo da Gua-
nabara. Subscrevê-las-ia,
sem hesitação. Realmente,
tenho perguntado muitas
vezes aos meus silenciosos
botões, por que cargas d'á-
gua o eleitorado preferiu o
Sr. Negrão de Lima. Esta-
ria convencido de, assim,
optar por um autêntico de-
mocrata, redimindo-se, com
isso, de haver escolhido, an-
tes, um incurável totalitá-
rio, como se dizia (e dizi
do'antecessor? Não, eviden-
temente.

O Sr. Negrão de Lima, íl-
gurinha provinciana, apa-
receu no cenário político na-
cional precisamente como
inimigo do regime repre-
sentativo. Creio que nin-
guém ignora o papel que
desempenhou na conspirata
palaciana que culminou no
golpe liberticlda de 1937 e
lhe valeu o nada edificante
epíteto de pombo-correio da
ditadura, além de outros,
em Minas, ainda menos dig-
nificantes, que vamos es-
quecer... Por tudo isso e
algo mais, sua assinatura
não constou do célebre "ma-
nifesto" dos nossos conter-
rãneos, em 45. Convencido
de que seria, no mínimo, um
razoável administrador o"moço de recados" da dita-
dura? Também não. Entre
todos os candidatos, o Sr.
Negrão de Lima era o único
que não autorizava, de lon-
ge, sequer, tal esperança.
Como Prefeito (nomeado
pelo parente), nada fizera.
Nada. E não só isso. Pouco
antes de deixar o cargo
(trocando-o por nova e gos-
tosa sinecura...), declarou
pela TV, ssm peiasnem re-
buços, que a Guanabara era
"ingovernável", sim, "in-go-
ver-ná-vel". Logo, também
sob esse aspecto, nada pro-
meteria, ainda que muitas
"promessas", mirabolantes,
viesse a fazer, o que é fácil
para qualquer ambicipso de-
magogo. que nenhuma es-
pécie de consideração tem
pelo povo, pois o despreza.
Então, por que diabo o ele-
geu? Será que o eleitor dês-
ss Estado, de minoria cario-
ca, é inimigo da bela e ge-
nerosa terra que o acolhe e
porfia, por isso, em destrui-
la, chegando à perversidade— sim, à perversidade! —
de impor-lhe um velho sl-
barita, de nenhuma tradi-
ção como administrador,
mesmo municipal e medío-
cre, um eterno pensionista
do erário público, que já
nasceu "aposentado"? Sim.
Deve ser isso. Porque a ne-
nhum outro título, nenhum,
o meu ilustre e simpático
co-estaduano, Sr. Negrão de
Lima, se recomendaria ao
cargo que apenas ocupa co-
mo um obstáculo, um estu-
lho de enxurrada, e onde
conserva, além dò espirito
e da postura (tão bem apa-
nhados pelo lápis de Lan),
o ar tranqüilo, imperturbá-
vel, velho como êle mesmo,
rio burocrata em férias (bem
remuneradas), muito a ca-
Ihar num conspícuo inte-
grante do "mambembe" do
Sr. Ibrahim Sued. Drama-
tico. Por contrapeso, o pres-
tigioso, o inderrotável "tes-
ta-de-ferro" de interesses
estrangeiros, o catarinense
Gallotti! Trágico.
"Ministro" e monstro

O Sr. Humberto Bruno
afirma que "mais uma jus-
tificativa para a criação do
Cruzeiro Nôvo, segundo bla-
gue do carioca, é a função
atribuída ao Sr. Otávio
Gouveia de Bulhões que se
lê nas cédulas de 50 e 100
cruzeiros antigos, séries ...
fiã7.a e 509.n, respectivamen-
te, ora transformadas, por
um carimbo do Banco Cen-
tral, em NCrS 0,05 e NCr$
0,10. O próximo recolhimen-
to dessas cédulas cancelará
a prova de displicência e
imprecisão dos atos daquele
Ministério, quanto à politi-
ca econômica e financeira
do atual Governo.

O carioca está dando tra-
tos à bola para saber se
houve a supressão de um 1
ou a substituição de um o
por um i, pois, o que se lê
nas referidas cédulas é o
seguinte:
"Octavio Gouveia de Bulhões

Minstro da Fazenda"
O carioca acha que mons-

tro ficaria melhor, mais de
acordo com os planos anti-
inflaclonários do Ministro
Roberto Campos que tácita-
mente encampou.

Guardo algumas de tais
cédulas para mais tarde
trocá-las por um valor his-
tórico superior ao atual va-
lor intrínseco e, assim redu-
zir o provável prejuízo com
a desvalorização integral,
no prazo fixado, das cédulas
de 1 a 20 cruzeiros antigos,"

Coisas da política

Dlretor-Prfc-ltlenK:
C. Fereira Carneiro

Jíio, 12 e IS de março ãe 1067
Diretor:

M. F. do Nascimento Brito

Mito Continental

Pedro reina, mas
EdiT-or-CUífff:
Alberto Dincs

Já ê tempo tle assinalar certas evidências quo
saltam aos olhos no que diz respeito à política
interamericana. É chegado o momento, por exem-

pio, de reconhecer que o quadro latino-americano,
longe de apresentar-se homogêneo, tal como pre-
tende fazer crer uma fantasia de unidade que
não existe, ostenta hoje características de extrema
fragmentação.

, A recente reforma da Carta da OEA, levada a
efeito ria Conferência de Buenos Aires, estará fa-
dada a pouca ou nenhuma significação, se não fôr
seguida, na pralica, de uma mudança de visão
e de enfoque do Hemisfério. A simples reforma
da Carla, que não incluiu, como normativa, a. eo-
operação econômica, não será suficiente para trans-
formar e revitalizar uma Organização que vem se
esliolando, ao longo dos anos, como um cluhe lo-
quaz e iuócuo, marcado pelo academicisrao vazio
de suas fórmulas.

É ocioso pensar e falar em termos de uma
política global, que não toma conhecimento da rea-
lidade objetiva. Em termos tradicionais, essa po-
lítica falhou — e será preciso reconhecer a sua
falência, como primeiro passo para uma refor-
mulação. A unidade latino-americana é apenas um
mito anacrônico, que soa falso na exuberante re-
tórica do sistema. Não adianta fazer vista grossa
sobre os problemas reais existentes, que um como-
disino cego decidiu elidir, em favor dê um mito
sem sentido porque sem correspondência nos fatos.
No mesmo contexto latino-americano, os problemas
específicos variam de país a país e ate mesmo difi-
cultam as relações entre dois ou mais países. Tudo
se sacrifica, porém, por íôrça do hábito, em favor
de uma solidariedade meramente nominal — sus-
tentada apenas para americano ver...

v Até agora, nem um só passo foi dado no sen-
tido da reconstrução de um arcabouço que se es-
facelou, sob a pVessão de fatos, forças e aconteci-
mentos que nos obstinamos em ignorar. O trabalho
de aproximação política das nações do Hemisfério
está por ser feito. Não basta exaltar, verbalmente,
a união das Repúblicas latino-americanas, para que
a divisão, as divergências e os conflitos desapare*
çam. Ora, sem um mínimo de unidade política, não
chegaremos ao entendimento de base econômica

que terá de ser o snstentáculo de um mercado
comum. A ALALC é, por isto mesmo, por enquau-
to, apenas mais uma fantasia, condenada ao limbo
burocrático, sem a vontade política que viria de
fato dar-lhe alento c vida, com a sua conseqüente
implementação.

O papel do Brasil, denlro do sistema intera-
mericano, não tem sido animador. Falta-nos o de-^
sembaraço indispensável às iniciativas verdadeira-
mente criadoras, coin o cunho dè originalidade que
seria dc esperar ile um país com o peso e a densi-
dade do nosso. Na verdade, temos nos limitado a
ser uma voz no coro de vozes inexpressivas, sujei-
tas ao hábito mental da demissão, senão da sulmiis-
são prévia. A liderança que naturalmente poderia-
mos invocar e reivindicar, numa aliança de inte-
rêsses que não dispensa unia altiva consciência de
nossa soberania, não encontra oportunidade de.
afirmar-se. Confonniimo-nos com a penumbra geral
e repetimos de cor lições divorciadas da realidade.

É tempo de tomarmos consciência dessa ver-
dade. O dogma jurídico da igualdade dos Estados
não justifica a omissão do Brasil, apagado no con-
junto interamericano e anulado, neste conjunto,
como uma republiquéta qualquer. Mais do que
uma posição sentimental, ou mesmo ideológica,
deveríamos assumir a condição de país qualificado
e adulto, suficientemente maduro para conhecer
os seus interesses. O pretexto de combater a sub-
versão não pode abrir caminho à estagnação, ou
a uma inoportuna corrida armamentista. O siste-
ma interamericano, tal como existe e funciona,
poderá sobreviver como um clube amável, que
uma conferência de cúpula, como a próxima con-
ferencia presidencial dè Punta dei Este, pode fazer
brilhar por um momento no noticiário continental.
Mas é brilho só. brilho efêmero — uma espécie
de fogo-fátuo sobre as vastas dimensões do sub-
desenvolvimento continental. O Brasil por certo
pode contribuir com algumas lantejoulas para esse
espetáculo melancólico, mas nada estará fazendo de
concreto para encerrar uma utopia que já durou
demais. Para brincar de política externa, nada
melhor, com efeito, do que esse cenário de papelão
a que está boje reduzido o pomposo, retórico e
inútil sistema interamericano.

Talento que Emigra
Entre os males que afligem as nações subde-

senvolvidas nenhum é mais cruel do que o chama-
do brain-drain, a operação de drenagem com que
as nações poderosas absorvem a inteligência das
nações atrasadas. Por definição, deixará de ser
subdesenvolvido o país que forme e empregue bas-
tantes homens de cultura. Mas, também por defi-
nição, o país subdesenvolvido não consegue empre-
gar, por falta de estrutura, aqueles poucos técnicos
e homens de saber que forma. Eles, então, emi-
gram para os países que lhes podem dar os meios
de realizarem sua pesquisa, de empregarem seus
conhecimentos. Note-se que brain-drain não é uma
expressão americana e sim inglesa. A Grã-Breta-
nha nada tem de subdesenvolvida, mas mesmo
assim não consegue resistir à bomba de sucção
norte-americana.

Trata-se de um fenômeno de infinita grávida-
de. As nações européias exercem seu poder de dre-
nagem sobre suas ex-colônias. Os Estados Unidos
o exercem sobre todo o mundo (excluído o mundo
socialista que não deixa os técnicos emigrarem),
inclusive sóbre as nações altamente desenvolvidas
da Europa Ocidental. Há cerca de um ano, por
encomenda das Nações Unidas, um sociólogo fêz
o levantamento do brain-drain mundial, chegando
a extraordinárias conclusões. A França, por exem-

Alus
A recente elevação do salário mínimo reavi-

vou o.s debates em torno da correção monetária
aplicada aos aluguéis, dizendo-se mesmo que den-
tre as inovações anunciadas pelo próximo Governo
estaria a alteração das normas que regulam atual-
mente a matéria.

A grande responsabilidade pela séria crise ba-
bitacional brasileira cabe, sem dúvida alguma, ao
congelamento de aluguéis. Tal medida, de fundo
nitidamente demagógico, desencorajou, durante
muito tempo, os investimentos no setor. Objetivan-
do proteger o inquilino, ela criou freqüentemente
a situação oposta, ou seja, de pequenos proprietá-
rios levados à miséria pelo drástico declínio de
sua renda real. Quando o Governo previu uma cor-
recâo monetária para os aluguéis, e autorizou o
gradual reajustamento das locações antigas, visava
êle tornar o setor atraente para os capitalistas par-
ticulares e corrigir uma situação injusta para os
locadores. Esses objetivos, perfeitamente defensá-
veis tanto econômica quanto socialmente, foram
distorcidos por inesperado fator de natureza psico-
lógica. Referimo-nos, especificamente, aos aluguéis
novos. De há muito os locadores se haviam habi-
tuado a pedir quantias extremamente altas, dado
que estas, em termos de poder aquisitivo, declina-
vam rapidamente como conseqüência da inflação.
Existia, por assim dizer, uma "correção monetária"
prévia. Ao se introduzir formalmente o mecanismo
da "correção monetária", lógico seria que os novos
aluguéis se tornassem mais baixos, protegidos que

pio, manda missões técnicas educar o Togo. Mas
existem hoje mais cientistas do Togo trabalhando
em Paris do que cientistas franceses educando o
Togo: os togoleses que se formam, emigram. Fal-
tam médicos na Argentina, mas há uma grande
quantidade de médicos argentinos radicados nos
Estados Unidos.

Uma subcomissão do Senado dos Estados Uni-
dos concluiu agora uma investigação sobre a emi-
gração de pessoal qualificado latino-americano
para os Estados Unidos. Há cerca de 3 000 cientis-
tas, engenheiros e médicos dos pobres países latino-
americanos que emigraram em caráter permanente
para os Estados Unidos. O preparo desses especia-
listas íoi à razão de 20 000 dólares cada. O pre-
juízo da América Latina calcula-se em 12 milhões
de dólares por ano. Quanto ao prejuízo da ausên-
cia desses homens em seus países de origem —
esse é incalculável.

Qualquer solução imediata do problema é ini-
possível. Mas é seguro que um país como o Brasil
pode, planejando os meios de reter o talento
que aqui se forma, reduzir drasticamente o brtiin-
drain. Eis uma bela, uma fundamental tarefa para
um Governo que se inaugura. Crie oportunidades,
crie emprego bem remunerado para esses homens,
que eles não emigrarão.

:ueis
estavam contra a desvalorização monetária. Por
um fenômeno psicológico de inércia, tal não suce-
deu. Os elevados níveis anteriores foram mantidos,
com a agravante, de que se achavam agora protegi-
dos contra os efeitos da inflação. Em suma, o me-
cauismo imaginado para garantir uma remunera-
ção justa ao investidor imobiliário teve o efeito
inesperado, e não desejado, de elevar artificial-
mente o valor das locações.

A conseqüência dessa distorção se tornou es-

pfcciálmèntê sensível porque, no mesmo instante
em que ela ocorria, a política de estabilização mo-
betaria provocava, no País, uma redução geral dos
salários reais. Diante dêste quadro,' dificilmente se
poderia negar a necessidade de uma revisão. A
revisão não deve contudo ser no sentido de permi-
tir que certos inquilinos 6e beneficiem.de aluguéis
irrisórios, nem deve resultar em desestímulo aos
investimentos imobiliários. Em tese, cumpriria eli-
minar a correção monetária prévia, que assina-
Íamos anteriormente. Não é difícil imaginar fór-
mulas para chegar a esse resultado. A tarefa do
Governo consiste em examiná-las, optando pela
mais expedita e eficiente. Para chegar à solução
ideal, satisfatória do ponto-de-vista das partes en-
volvidas c consentânea com a política habitacional,
deverá pesar cuidadosamente os prós e os contras
das diversas alternativas. Qualquer precipitação,
ditada pelo desejo de demoustrar capacidade exc-
cütiva, poderá ter efeitos negativos bem superio-
res ãs eventuais vantagens promocionais obtidas.

Brasília — É inevitá-
vel a explosão, ãia 15 ou
logo depois, da crise re-
sultante áa disputa em
que se estarão empe-
nhando os Srs. Pedro
Aleixo e Auro ãe Moura
Andrade pela Presidência
do Congresso Nacional.

Se a questão se jJuães-
se resolver no plano pu-
ramente ético, ela bene-
ficiaria o Sr. Pedro Alei-
xo. Não porque o Sr. Au-
ro áe Moura Andrade es-
teja moralmente compro-
meiiâo a ceder-lhe a ca-
deira, pois não se sabe se
existe da sua parte esse
compromisso. Mas não
há dúvida de que a lide-
rança parlamentar pediu,
e obteve ão Sr. Peãro
Aleixo que abrisse mão
da Presidência do,Sena-
do e ficasse apenas com
a do Congresso, para is-
so alterando-se o projeto
original áo Governo que,
atribuía ao Vice-Presi-
dente ãa R.epública a
Presiãência ão Senado e
a do Congresso Nacional.

Ninguém deve esperar,
porém, que a solução se
dè em termos éticos. Ela
resultará sempre de ãe-
cisões politicas.

O conflito de compe-
tência possivelmente se-
rá apenas a primeira das
grandes crises contidas
no texto ãe uma Consti-
tuição feita a sopapo. Se
tivesse havido um prazo
ra7-oável para seu exame,
certamente dele seriam
extirpados absztrãos co-
mo esse que declara ser
o Vice-Presidente ãa Re-
pública o Presidente do
Congresso, mas incumbe
expressamente o Presi-
dente do Senado de exer-
cer caãa um ãos papéis
da competência do Pre-
s i d ente do Congresso,
cargo este último que
não é citado na nova
Constituição uma única
ves além áaquela que diz
ser êle ocupado pelo Vi-
ce-Presidente áa Repú-
blica.

A questão, portanto, é
a seguinte: o Sr. Pedro
Aleixo só poderá presidir
de fato o Congresso, sem

não governa
nenhuma crise, se o Se-
nador Auro ãe Moura An-
drade, desobeâecenão a
vários ãispositivos ãa
Constituição, ceder ao
Vice-Presidente da Repú-
blica atribuições consti-
tucionais que lhe estão
conferidas. É hipótese,
p o r é m, absolutamente
afastada ãas cogitações
do Presiãente ão Senado.
E não senão assim, o Sr.
Pedro Aleixo é o Presi-
dente, mas não presiáe,

Também é inaceitável
para o Sr. Pedro Aleixo
esta situação humilhan-
te, que apenas lhe acres-
ceníaria um título hono-
rifico ao já honorífico tí-
tulo áe Vice-Presidente
da República. Não aceita
e não tem instrumentos
para moãificá-la. Consi-
dera, corn razão, áegra-
dante um, recurso ao Su-
premo. Tal recurso po-
deria resultar no voto
dos Ministros do tipo
Nego, porque pediu —,
para usar o exemplo
clássico sugerido pelo Sr.
Milton Campos quando
do reciirso ão ex-Presi-
dente Café Filho ao Su-
premo.

Outra solução possi-
vel: a emenda constitu-
cional que modificasse os
numerosos dispositivos
que suscitam esse con-
flito de competência.
Contra isso ergue-se, em
primeiro lugar, a resis-
tência do Marechal Cos-
ta e Silva, muito zeloso
ãe preservar a Constitui-
ção que alguns ingênuos
supuseram possível mo-
dificar com o seu assen-
timento. Ê quanto basta
para afastar a hipótese,
mas se não bastasse con-
viria averiguar com- an-
iacedência quais sâo as
disposições do Congresso
em relação a essa luta.
Nunca se ouviu uma voz
áe senador favorável a
que se devolvesse o co-
mando parlamentar ao
Vice-Presidente da Re-
pública. A iãéia surgiu
no Executivo, com o
apoio áe uns poucos
deputados. Quando se diz
que o Sr. Peãro Aleixo

abriu mão de uma parte
do que lhe seria atribuí-
do, permitindo que a
Presiãência dó Senado
ficasse com o Sr. Auro
ãe Moura Andrade, dei-
xa-se ãe examinar o que
teria acpnteciáo com o
projeto na hipótese con-
traria, isto é, se se pre-
tendesse despojar o Sr.
Atiro ãe Moura Anãraãe
ãe todo o seu poãer, poiso certo é que as atitudes
do Presiãente ão Senado
preocuparam enor-
memente a liderança go-
vernamental. Em dado
momento, ela chegou a
ver a Constituição do
Marechal Castelo Bran-
co ameaçada de maio-
gr ar por culpa do Sr.
Auro de Moura Anãraãe.
Ainãa mais: na Presi-
dência ãa Comissão Es-
pecial, o Sr. Peãro Alei-
xo perdeu prestígio jun-
to aos parlamentares,
principalmente no episó-
dio ãa emenâa que apa-
tentava livrá-los áo Im-
posto âe Renáa, mas não
os livrou. Mesmo abstra-
inão-se as razões meno-
res, milita também cortr
tra a pretensão do Vice-
Presidente ãa República
o fato ãe ser eleito indi-
retamente, circunstância
não proclamada para não
ferir os melinâfes do
companheiro ãe chapa
do Sr. Peãro Aleixo, mas
que leva cada qual a con-
siderar o seu mandato,
obtião nas urnas popula-
res, um pouco mais au-
têntico do que o áaque-
les dois.

Enfim, a questão se re-
sume em que, sem ãúvi-
âa nenhuma, a intenção
ão constituinte era dar
ao Sr. Pedro Aleixo a
Presiãência âo Congres-
so, com tôãas as suas
conseqüências, mas ela
esbarra no indiscutível
fato de que a Constitui-
ção dá ao Sr. Auro de
Moura Anãraãe o direi-
to ãe continuar exerceu-
ão a Presiãência âo Con-
gresso.

Um homem na multidão
Barbosa Lima Sobrinho

Nos comentários em
torno da figura de Lou-
rival Fontes, o que mais
nos deve surpreender é a
evidente simpatia com
que os homens da im-
prensa se referiram ao
antigo diretor do DIP.
Pois não os separava um
antagonismo irredutível?
A verdade, porém, é que
Lourival Fontes soubera
converter um órgão de
controle da imprensa,
num regime autoritário,
em conf r aternização,
com as conversas sem
compromisso na terra de
ninguém. Não para cor-
romper adversários ou
para amortecer senti-
mentos e deveres de beli-
gerância. Seu propósito
era antes o de suavizar a
ação de um instrumento
dê autoridade, esquecen-
do o rigor na hora do
castigo, recorrendo à
compreensão, e recean-
do, acima de tudo, a pa-
lavra que pudesse pare-
cer ameaça ou intimida-
cão. O qúe estava tam-
bém no íeitio pessoal de
Getúlio Vargas, que nun-
ca entenderia as diver-
géncias políticas como
artigo de sacrilégio, nem
acharia prazer na caça
dos adversários ou no
exercício de faculdades
punitivas. E Lourival
Fontes foi, pava Getúlio
Vargas, o homem provi-
dencial, que sabia que-
brar ímpetos de agressão,
atenuar divergências e.
sobretudo, esquecer agra-
vos, de modo a que se
formasse, em torno do
Governo, quando- não
um clima de simpatias-,
ao menos um clima de
humanidade.

Foi pena que Getúlio
Vargas, quando nomeou
Lourival Fontes para a
chefia de sua Casa Civil,
em 1951, não tivesse
também convocado a
equipe que antes o aju-
dará, Vergara, Queirós
Lima, Andrade Queirós,
homens dedicados e sin-
ceros, fazendo questão de
levar ao Presidente notí-
cias do que se passava
além das paredes do pa-
lácio. Não que Lourival

Fontes houvesse falhado,
na segunda fase. Mas
não poderia deixar' de
considerar-se isolado,
sem condições para que-
brar a espécie de seques-
tro, a que Getúlio Var-
gas se confinara, desin-
teressado do esforço de
comunicação, que me pa-
rece ser a primeira con-
dição dos governos que
desejam acertar.

Estarei errado, consi-
derando esses aspectos
secundários na vida de
Lourival Fontes? Para
mim, êle foi, acima de
tudo, um homem de pen-
samento, um escritor lú-
cido e forte. Vinha da
corrente de idéias, for-
mada em torno da mili-
tância enérgica de Jac-
kson de Figueiredo. Não
se deixara arrastar, to-
clavia, pelo sentido reli-
gioso, que arrebatara seu
companheiro e amigo de
Sergipe. Andara, depois,
de namoro travado com
o fascismo italiano, sem
se deixar envolver pelo
integralismo brasileiro.
Aceitava, até certo pon-
to, programas esquerdis-
tas, mas fechado sempre
na sua autonomia men-
tal. O título de seu pri-
meiro livro. Um Homem
na Multiâão, retrata, de
certa íorma, essa posição
solitária, que aceitava a
convivência, mas excluía
a comunicação. Porque
Lourival Fontes não se
sujeitava a compromis-
sos partidários ou dou-
trinários. Era rebelde a
tudo que valesse como
disciplina e violentasse
sua inteligência ou seus
gostos pessoais. Não se-
ria capaz de integrar-se
no ritmo de marcha do
batalhão. Seus cabelos
despenteados, que foram
motivo de tantas anedr>
tas, já evidenciavam que
o que èle odiava não era
o pente, mas a rotina, a
repetição, a monotonia.

Lia muito, de tudo, de-
sesperadamente. Um li-
vro atrás do outro. Vá-
rios livros ao mes m o
tempo. Aprofundando e
esgotando assuntos. Mas

quando passava à escre-
ver — deixou meia dúzia
de títulos, poucas cente-
nas de páginas — era co-
mo se despejasse de sua
mesa todos os livros que
havia lido. Suscinto co-
mo ninguém. Arrolando
conclusões, não o proces-
so de raciocínio e os ar-
gumentos que as funda-
mentavam. Um homem
em face de si mesmo, de
sua inteligência, livre.de
seitas e de facções. Um
h o rn e m indiferente : a
efeitos publicitários, à
glória estatística, de que
falava Valery, feita de
títulos e de números.
Desdenhava tanto os li-
vros que acabara de ler,
como os que êle próprio
escrevera, inclinado a
atirar todos pela janela,
no momento de se sentar
para escrever.

Ainda há pouco, numa
admirável autocrítica, re-
velou alguma coisa de
sua personalidade escon-
dida. e relutante. José
Olímpio se impressionou
tanto com as confissões,
que lhe reclamou, sob
intimação veemente, o
livro de memórias que
gostaria de editar. Mas
seria Lourival Fontes ca-
paz de escrevê-lo? Não o
creio. A menos que lhe
fossem arrancando as
páginas, uma a uma, ti-
rânicamente. Ou que o
afastassem, também des-
pòticamente, de suas lei-
turas absorventes. Por-
que era, na verdade, um
homem na multidão —
multidão de livros, de
homens, de escritores de
todos os tempos — con-
servando, de certo, a sua
própria personalida-
de, impermeável a tôdas
as sugestões, mas encon-
trando o prazer e a ra-
zão de sua vida, não na
introspecção, mas na ob-
servação dessa humani-
dade inumerável, diver-
tida, colorida, sofredora,
surpreendente, que êle
contemplou sem se can-
sar, com um prazer ínti-
mo, que explica a escas-
sez de uma obra literá-
ria, que seria, para êle,
renúncia e sacrifício.

-¦¦^¦tnO^rs^Tr***<•+-&» it* ílY?&iikr, X*-Jfft"«- «¦-«*"'"' -*> «- -¦*. *ír* í_J*r



Jornal do Brasil, domingo, 12-3-67, 1." Cad.

Costa e Silva chega
a Brasília e sob fo

do
te ch Ll v Cl

Brasília (Sucursal) — Com 70 minutos
cle atraso, o Marechal Costa e Silva c

1 sua comitiva desembarcaram ontem, no
aerooorto civil, precisamente às 12h05m,
seguindo logo depois em companhia de
Dona Iolanda para a Granja do Ipê, on-
de pretende descansar até a posse.

O Marechal Costa e Silva desembarcou
sob ajuaceiro. íoi recebido com alguns
aplausos por cerca dc 500 pessoas, a c_ua-

v se totalidade de parlamentares c mili-
tares, aos quais agradeceu, ao embarcar
no carro: "Muito obrigado por terem
vindo com èsse tempo, muito obrigado''.

DESDE CEDO
Dentro do plano de policiamento es-

¦j quematizado pelo chefe de segurança do
futuro Presidente, Major Hilton Vale,
desde as D horas de ontem que o aero-
porto civil estava Intensamente policiado
por soldados da Aeronáutica. A partir de
9h30m dc hoje, carros particulares não
podiam mais estacionar na parte frontei-

¦ riça ao aeroporto.
Soldados do Exército íoram colocados

íora da íirea militar da Aeronáutica e
da estrada do aeroporto até a Granja do
Iné, soldados da Policia Militar c guar-
nições da ítftdiopatruíha mantinham se-
vera vigilância.

No aeroporto militar, a segurança es-
tava a cargo dos agentes do DOPS, ori-

entados pessoalmente pelo Coronel Mil-
ton Braga Teixeira: cerca de 30 policiais
transitavam pelo aeroporto, mas não
houve nenhum incidente.

O PRIMEIRO
O Deputado Rondon Pacheco, quo se-

ra o Chete do Gabinete Civil da Presi-
dência da República, íoi dos primeiros a
chegar ao aeroporto, mantendo íreqüen-
tes conversas com os oficiais do gabine-

te do Ministro da Guerra, que são mais
ligados tio futuro Presidente da Repúbli-
ca, c com o Vice-Presidente eleito, Sr.
Pedro Aleixo.

As 10h40m, quando ainda se aoredi-
tava que o avião chegasse às lOhõôm. as
pessoas que aguardavam o Marechal
Costa c Silva deslocaram-se para a esta-
çáo de passageiros da ala esquerda, Se
o avião chegasse na hora, estariam pa-
ra receber o futuro Presidente os seguin-

•' tes parlamentares: Raimundo Padilha,
Ultimo de Carvalho, Tabosa de Almeida,
Daniel Faraco. Arruda Câmara, Tcódu-
lo do Albuquerque, Pires Sabóia, Geraldo
Freire, Ernâni Sátiro, Osvaldo Zanelo,
Janari Nunes c Arnon de Melo.

DEBANDADA 
'

Minutos depois, o próprio serviço de
flto-falante do aeroporto informou que

o avião presidencial, o Boeing da VARIG,
tinha levantado vôo do Rio às 10h37m e
só chegaria a Brasilia às llhSOm. Infor-
mou-se também, em conversas informais,
que o avião levantara vóo e retornara
ao Galeão por íalta de teto, o que, de-
pois. íicou comprovado não ser verdade.

Das 500 pessoas que esperavam, 200
eram oficiais das três Armas (pouquissi-
mos da Marinha), umas 100 mulheres de
oficiais, outras de parlamentares, jorna-
listas e candidatos a cargos no futuro
Governo, além de policiais.

A explicação para a ausência quase
total de povo, dada por auxiliares do
Marechal Casta e Silva, era o mau tem-
po — chuvas bem fortes — e a dificul-
dade de locomoção para o aeroporto, dis-
tante da Cidade, além da pouca divulga-
ção. Considerava-se, também, que o sis-
tema de eleições indiretas não incentiva
as maniíestaç&es populares.

CHUVA .

Depois, chegaram novos parlamenta-
res, entre os quais o Senador Milton Cam-
pos, Batista Ramos. Rafael de Almeida,
Israel Pinheiro Filho, Gustavo Capane-
ma, Aroklo de Carvalho, Leopoldo Peres.

Dez minutos antes da hora prevista
para a chegada do Marechal Costa e Sil-
va, desabou o aguaceiro que só amaina-
ria uns 15 minutos após a chegada do
Boeing. Em conseqüência, todo o esque-
ma de recepção íoi alterado, sendo can-
celada a formatura dos oficiais. A esta-
ção de passageiros íicou apinhada de
pessoas, misturando-sc parlamenta-
res, oficiais e policiais.

RAMPA

As lilviOrii, o corredor de acesso tia
estarão à. pista, que mede aproximada-
mente 1» metros por dois de largura, es-
tava. com cerca de 50 pessoas, a, frente
o Coronel Luis Calderari. Chefe do esca-
lão de oficiais do Ministério da Guerra
e fotógrafos. Atrás, o Vice-Presidente elei-
to e o Sr. Rondon Pacheco conversavam
com o Senador Arnon de Melo.

Precisamente às llh59m, o Boeing da
VARIG iniciou a aterrissagem. Às 12h
05m, depois de recepcionado na escada
do avião pelo Coronel Luís Calderari, o
Marechal Costa e Silva íoi o primeiro
a descer -a escada, seguido de Dona
Iolanda.

A CHEGADA

Entre o avião e a estação de passa-
geiros, havia um espaço de 50 metros.
Contudo, uma Kombi da FAB íoi esta-
cionada na porta do avião e conduziu

o Mãréehalj Dona Iolanda, o Coronel Luis
Calderari e o Major Vale, do serviço de
segurança, à estação dos passageiros.Eli-
quanto Dona Iolanda recebia e agrade-
cia os rnmalhetes oferecidos pelas Sr.as
Amélia Calderari e Hilda Freire, o Ma-
fechai cumprimentava a todos, eufórica-
mente.

Em sua maior parte, limitou-se ao
aperto de mão ou ao boa tarde rápido,
porque já outro se apresentava. Demorou-
se, contudo, nos abraços dados aos Srs.
Rondon Pacheco e Pedro Aleixo. Ao Co-
ronel Haroldo Veloso, eleito Deputado
federal, perguntou: "Você já está em
ação na Câmara"?. Não esperou pela res-
posta, assim como chamou Dona Iolanda
e não foi ouvido.

MAIS VIDA

A Imprensa, com a qual pedira antes
para não ter muito contato, pois ainda
está abalado com a morte do irmão, o
Marechal Costa e Silva disse: "Vim para
morar em Brasilia e espero que possamos
dar mais vida a esta Cidade".

Do. corredor de acesso até a saída
ria estação, cerca de 20 metros, o Maré-
chui Costa e Silva demorou mais de 15
minutos, entre abraços e cumprimentos.
Simples, o futuro Presidente cumprimen-
tou a todos e uma mulher, com criança
de três anos,no colo, disse-lhe:

— Presidente, o meu filho tem lou-
cura por conhecê-lo.

O Marechal sorriu e, sereno, limitou-
se a dizer "obrigado" e cumprimentou o
seguinte.

VIVA O PRESIDENTE

Apesar dos aplausos, o Marechal não
ouviu qualquer resposta quando um civil
gritou: "Viva o Presidente da Repú-
blica".

Em Mercedes preto da Presidência da
. República, o Marechal Costa e Silva ser

guiu às 12h30m para a Granja do Ipê,
onde descansará e D." Iolanda arrumará
a casa. No carro seguinte, o General Jai-
me Portela e esposa, além do Deputado
Rondon Pacheco, seguiram para a Gran-
ja do Torto.

A VIAGEM
A viagem decorreu tranqüilamente e

o Marechal viu todos os jornais e brin-
cou, durante o tempo que lhe restou, com
Artur e André, dois de seus quatro netos,

Está prevista para hoje e amanhã a
chegada dos futuros Ministros e em aviões
fretados pelo Ministério das Relações Ex-
teriores, ns representações estrangeiras. A
FAB, e*.n quatro viagens .speciais, trará
a mudança de alguns dos novos auxiliares.

Abraços na partida duraram 40 minutos
Durante 40 minutos, o Marechal Cos-

ta e Silva permaneceu ontem pela ma-
nhã uo Aeroporto do Galeão, aguardan-
do que o Boeing especial que o levaria
a Brasília se abastecesse. Por todo êsse
tempo, éle recebeu abraços, inclusive do
antigo companheiro cle íardu, Marechal
Annuiri Kruel.

O Presidente evitou qualquer decla-
ração à Imprensa, fazendo o gesto sig-
niíicativo de passar um fecho-eclair
na boca ou cobrindo com a mão os
microfones. Para seus amigos e assessò-
res diretos não disse nada de importante,
limitando-se a conversar íôbre o tem-
po, o avião e os netos.

DIFERENTE
O Presidente eleito chegou ao Acro-

porto às 9h40m. Vestia um terno de tro-
picai verde, camisa branca, gravata de
seda pura bordeaux e sapatos de verniz
preto. Apesar de cumprimentar a todos
com um sorriso, não escondia alguma
tristeza no semblante: ninguém lhe deu
pêsames pela morte do irmão mais ve-
lho.

Vem cá, Vó! — chamou a netinha
Caria, de quatro anos. — Vem ver a Te-
resinha!

Teresinha c uma grande boneca que
a menina levou consigo para Brasilia.
O Marechal abandonou a todos, pois con-
versava na varanda do Aeroporto com
uma roda de amigos e íoi íicar perto da
netinha.

Ao chegar ao Galeão, seu primeiro
cumprimento íoi para o futuro Ministro
da Guerra, General Lira Tavares, que o
aguardava na calçada.

AJUDA DE DEUS
D. Iolanda, como a senhora esti

sa sentindo às vésperas da posse? — per-
guinou o repórter.

Muito cansada e bastante nervo-
sa. Sei que terei bastantes responsabi-
lidades pela irente, mas enfrentarei tu-
do com ânimo íorte,. Confio em Deus o
sei que Nossa Senhora está nos ajudando.

A futura Primeira Dama prosseguiurecebendo abraços dos amigos de seu
marido e beijando as mulheres que ee

aproximavam. Em alguns momentos sua
voz ficava embargada, mas não chorou.

Lina, pede ao paizinho para pas-
sar o pente no cabelo — disse D. Io-
landa para sua nora.

O Marechal parou, tirou um pente
do bolso traseiro das calças c observou
para os amigos próximos:Minha mulher parece que só se
preocupa com o meu cabelo.

PASSARINHO VOOU
No Boeing especial da VARIG, prefi-

xo VJR, que levantou vóo às lOhSOm,
viajaram 58 pessoas. Os Srs. Albtiquer-
que Lima e Jarbas Passarinho íoram os
únicos Ministros que seguiram com o
Presidente eleito.

Viajaram tambím o General Jaime
Portela e sua mulher: o filho, a nora b
os netos do Marechal — Coronel Alcio,
D. Lina, Arturzinho, André Luis, Ale-
xandre e Carla; a Sra. Marli Gama e
Silva, mulher do futuro Ministro da Jus-
tiça: jornalista. Heráclio Sales (Secreta-
rio de Imprensa); Sr. Marcos Coimbra
(Chefe do Cerimonial); Sr. Geraldo Fer-
raz; Sra. Marli Sarnei Costa; Sr. Pedro
Antunes, Celinar Padilha, Antônio Car-
los do Amaral Osório, José Carlos Jubé,
Alcio Portela e senhora, Coronel Hernáni
de Aguiar e senhora, General Mário Go-
mes e senhora, além do Deputado Amé-
rico de Sousa 6 mais sete deputados da
bancada do Maranhão e um do Paraná,
Deputado General Alípio Aires de Car-
valho. i
EM FAMÍLIA

Na escada de acesso â varanda su-
perior do Aeroporto, D. Iolanda elevou
a neta ao colo e disse que tinha visto
sua fotografia no jornal, perguntando
em seguida:

Como é que você conseguiu esticar
c bracinho e dizer "é uma brasa, mora ?"

A menina féz beicinho e olhou para
os fotógrafos e cinegrafistas que queriam
registrar o lance.

Olha, paizinho — disse D. Lina
para o Marechal — a Carla gosta de
publicidade. Não tira os olhes dos cine-
grafistas e dos fotógrafos.

No saguão do aeroporto D. Iolan-

da foi empurrada para frente, quase cur-
yandó-se. Era o Coronel Andreazza qua
a impelia, a fim de que ela não se dis-
tanciasse multo do Presidente eleito.

— Quando senti o empurrão, vi logo
que só poderia ser o brutamontes do An.-
âreazza — 'comentou D. Iolanda para
D. Lina.
CANETA DE OURO

Um grupo de senhores idosas aproxi-
mou-se do Marechal Costa e Silva no
saguão. Eram alguns componentes da
turma de Aspirantes de 1918. que presen-
tearam o Presidente com uma caneta de
ouro. O Marechal ficou satisfeito, quis
saber quantos ainda estavam vivos <128,
foi a resposta). Em seguida, o Marechal
perguntou se a caneta tinha tinta e re-
cordou um episódio ocorrido com o Go-
vernador Peracchi Barcelos, que ganhara
uma caneta de presente e "quis.tirar
uma onda", assinando um documento im-
portanto com ela, mas ficara decepciona-
do ao verificar que não tinha tinta.

O futuro Chefe da Casa Militar. Ge-
neral Jaime Portela, estava preocupado
com' os comentários que o apontaram
como "um linha dura".

— Eu não sou linha dura coisa ne-
nhuma, Sou militar coerente com a Re-
volução. Não sou um revolucionário de
ontem, mas há 12 anos vinha trabalhan-
do a Revolução. Por isso. sofri punições
e recebi transferências. Toda minha vida
militar íoi pautada por úm equilíbrio.
Sempre servi aos meus chefes com leal-
dade e respeitei meus superiores. Não
sei se esta coerência pode ser chamada
de linha dura. .

PREVIDÊNCIA
O futuro Ministro do Trabalho, Sena-

dor Jarbas Passarinho, anunciou que pre-
tende analisar, um por um, todos os ca-
sos de demissões no Instituto Nacional
da Previdência.

Por sua vez, o Deputado Costa Ca-
valcânti, futuro Ministro das Minas e
Energia, desmentiu categoricamente que
seu nome estivesse vinculado a um gru-
po de militares que estariam dispostos a
rever os últimos, Decretos-Leis do Presk
dente Castelo Branco.

Dl Iolanda chegou mostrando
seu estilo de Primeira Dama

Brasília (Sucursal) — D. Io-
ianda Costa e Silva, ao desem-
barcar ontem nesta Capital,
demonstrou seu estilo como
Primeira Dama do País: um
comportamento ativo, quase
agressivo mesmo, diante das
dificuldades, temperado com
forte dose de bom humor e es-
portividade.

No espaço de cinco minutos
e adiantando-se à cooperação
de quem se apresentasse para
ajudá-la, D. Iolanda conse-
guiu desembaraçar-se cle dois
grandes e incômodos ramalhe-
tes que lhe ofereceram, en-
frentar a multidão que so
comprimia no seu caminho,
cumprimentar os conhecidos e
chegar ao automóvel antes tío
marido, por quem esperou nl-
Eum tempo.

COMO ESTAVA

Como no dia cm que o Ma-
rechal foi eleito Presidente da
República. D. Iolanda trajava
um vestido vivamente estam-
pado. O vestido que ela usava
ontem tinha fundo branco e
iiguras abstratas em preto,
lilás e roxo.

Usava ainda óculos escuros,
colar de pérolas, pulseira de
ouro, luvas « bolsa areia e sa-
patos roxos. O penteado era
simples e a maquilagem dis-
creta..

O tempo, em Brasília, estava
feio, muita chuva, tudo cinzen-
to no aeroporto, de onde era
impossível ver o panorama da
Cidade. Mas a temperatura
era agradável, e havia calor
humano na estação de passa-
geiros, de onde a multidão de
cerca de 500 pessoas não ss

. afastou, apesar do atraso do
avião, que teve de esperar teto
no Rio para decolar.

TRAVESSIA

Logo ao descer da camioneta
que cs trouxera do avião debai-
xo de aguaceiro, a futura Pri-
meira Dama adiantou-se ao
marido. Recebeu dois ramalhe-
tes, que lhe foram entregues
por Dona Amélia Calderari,
mulher ds> Chefe de Gabinete
do Ministro da Guerra em Bra-
silia, e por Dona Hilda Freire,
mulher do Deputado Geraldo
Freire, Vice-Líder do Govêmo
na Câmara.

Como fosse compacta a mui-
ticlào a transpor, Dona Iolanda
não teve dúvidas: pediu às duas
senhoras que se incumbissem,
elas próprias, de fazer chegar
as ílõres as automóvel. Em se-
gulda, rompendo Indecisões, co-
meçou a distribuir cumprimen-
tos, estendendo a mão aos co-
nhecidos, ao mesmo tempo em
que avançava rapidamente

através da maasa, em que esta-
vam presentes numerosas se-
nhoras, principalmente anilhe'-
res de militares.
RUMO AO CARRO

Sorridente, caminhando sem-
pre depressa, e sempre à frente
dos oficiais que se adiantavam
para abrir-lhe caminho, Dona
Iolanda canheguiu em pouco
sair do núcleo de multidão,
após ter contornado com jeito
e simpatia as tentativas de al-
gumas senhoras dc detê-la pa-
ra conversar.

Um major, que segurava uma
pasta, apresentou-se para con-
duzi-la ac carro. Ela lhe temou
o braço e praticamente o levou

na direção do veiculo. O Mer-
cedes presidencial tinha os vi-
dros todos fechados, por causa
da chuva. Ao entear nele, Dona
Iolanda recebeu íorte esbarráo
de um fotógrafo e quase per-
deu o equilíbrio. Mas nem. se
virou para ver quem era. Já
dentro do carro, disse qualquer
cnisa ao major, que, para ouv.r,
abriu a porta. O major íêz
uma. observação qualquer e ela
respondeu:

— Isso é. é natural, demora
mesmo.

Cinco minutos depois, chegou
à condução o Marechal Costa e
Silva, e o automóvel partiu pa-
ra a Granja do Ipê, levando
seus' novos moradores.

Mais "Mudança de Governo" nas•'págs. 16,11,18 e 19

\ Automóvel Club do Brasil
A maior tradição no automobilismo

9.» GRUPO VOLKSWAGEM
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA

Os integrantes do grupo es tab convocados para se reunirem cm
Arssmbléia de Constituição • Lenços, a realizar-se dia 14 próximo és 19
horas, sr - convocação única, na sede do A.C.B.. à Rua do Passeio, 90.
Lanços em CHEQUES VISADOS, a favor do "Automóvel Club do Brasil —
Carteira de Automóveis".

GRUPO DKW VEMAG - CONVOCAÇÃO
Todos nquêles que ainda nao assinar-am oi contratos, pari ter fusHn

< data di Ammbléli dt Imtalaçao. (P

Departamento Nacional d ¦ Me Águas e mmqm
Ato n.° 5

O Departamento Naciona! de Águas e Energia e a Coordenação do RacÍonnmento, nos termos do Decreto n.° 58.076, cia 74
ris marco de 1966, cm seu arligo 30, item VI, combinado com o disposto no» artigos 24 e 25 do Decreto n.° 41.019, do 26 d»
fevereiro de 1957, reexaminando as disponibilidades • o comportamento da carga no sistema da Concessionária, RESOLVEM:

Manter _ tabela de desligamentos baixada com a Portaria n.° 43 de 3 cle fevereiro de 1967 a seguir transcrita, com altera-

ecos nos grupos 3, 6, 18 c 30 do Sistema Urbano, nos grupos do Serviço Estadual e instituir desligamentos dc circuitos na *on* dt
freqüência de 60 ciclos.

Horários clc desligamentos de circuitos, por grupos
SISTEMA URBANO

GRUPO 1 Centro

Gamboa — Morro ds Conceição — Saúde
GRUPO 2 Centro — Cinelandia — Passeio — Caste-

lo — Aeroporto

GRUPO 3 Botafogo — Praia Vermelha — Urca

GRUPO 4 Copacabana — leme

GRUPO 5 Copacabana (Posto 6) — Ipanema — Leblon

GRUPO 6 Copacabana — LagOB (trecho)

GRUPO 7 Glória — Catete — largo do Machado — Fia-
mengo — Laranjeiras — Cosme Velho

GRUPO 8 Jardim Botânico -- Lagoa — Gávea ¦

GRUPO 9 Centro — Estácio — Itapiru — Catumbi —

Santa Teresa — Sumaré — Silvestre — Rio
Comprido — Engenho Velho — Esplanada
do Senado — Fátima — Cais do Porto —

Gamboa — Lapa — Glória — Botafogo (porte)

GRUPO 10 Aldeia Campista — São Francisco Xavier
Vila Isabel — Tiiuca — Graiaú — Engenho

Novo — Maracanã — Engenho Velho

GRUPO 11 Tijuca — Andara! — Grajaú — Aldeia Cam-
pista — Vila Isabel — Alto da Boa Visla

GRUPO 12 Osvaldo Cruz — Bento Ribeiro — Campinho
Jacarepaguá — Cavalcanti — Piedade —

Tomás Coelho — Cascadura — Madureira —

Quintino — Abolição — Encantado — Enge-
nheiro Leal — Turiaçu

11 às 14h
20 às 23h
14 às 18h

10 às 13h
20 às 23h

11 às 16h
19 às 21h

13 às lóh
19 às 22h

13 ãs lóh
19 às 22h

13 às 17h
21 às 23h ¦

13 às 17h
20 às 22h

13 às 19l*i
21 às 23h

GRUPO 18 Costa Barros — Rocha Miranda — Honório
Gurgel — Coelho Neto — Irajá — Vicente
de Carvalho — Vila Cosmos — Penha Cir-
cular — Vila da Penha — Colégio — Turia*
çu — Osvaldo Cruz — Madureira — Vaz Lô*
bo — Guadalupe — Acari

GRUPO 19 Sáo Cristóvão — Cais do Porto — Gamboa
Santo Cristo — Morro do Pinto — Man-

gue — Caju — Manguinhos

GRUPO 20 Engenho Novo — Jacaré — Sampaio — Ria-
chuelo — Rocha — São Francisco Xavier —
Maria da Graça — Benfica — Sao Cristóvão

' — Manguinhos — Bonjucesso — Ramos —
s Cachambi — Del Castilho — Praia Pequena

Higienópolis

GRUPO 21 Jacarepaguá (parte)

GRUPO 22 Nova Iguaçu — Comendador Soares — He-
liópolis — Mesquita

8 ás llh
16 às 19h

8 às "i 2h
17 às 20h

GRUPO 23 Méier -
Santos

Lins de Vasconcellos — Todos os
• Cachambi — Engenho Novo

GRUPO 13

GRUPO 14

Bangu
lcnyo

Padre Miguel — Camará — Rea-

Penha — Brás de Pina ¦
— Vigário Geral (parte)
Vila da Penha

Cordovil — Luca
Penha Circular -

GRUPO 15 Nilópolis — Anchieta — Olinda — Sáo João
de Meriti — Vila Rosali — Agostinho Pór-
to — Costa Barros — Rocha Sobrinho — Sao
Mateus — Éden — Pavuna

GRUPO 16 Ilha.: do Governador — Paquiiá — Boquei-
rão — Bròcoló

GRUPO 17 Inhaúma — Püeres
ganho de Dentro -

Tomas Coelho
Del Castilho

En-

12 às 18h
22 às 24h

12 às 18H
23 às 24h

13 às 19h
23 às 24h

12 às 17h
20 às 23h

7 às 12h
16 às 20h

8 às 13h
18 às 22h

7 às 12h
13 às 22h

7 às 121-1
15 às 19h

9 às 13h
16 às 21h

GRUPO 24 Bonsucesso - Ramos — Olaria

GRUPO 25 Caxias

GRUPO 26 Caxias — Lucas — ,São Joáo de Meriti

GRUPO 27 Marechal Hermes — Honório Gurgel — Gua-
dalupe — Magalhães Bastos — Deodoro
— Vila Militar — Valqueire

GRUPO 28 Andarai

GRUPO 29 Méier ¦
Dentro

- Vila Isabel

Todos os Santos — Engenho de

CaxiasGRUPO 30 Cordovil - Irajá — São Bento
— Penh»

GRUPO 31 Centro

GRUPO 32 Realengo — Magalhães Bastos
Miguel

às llh
16 às 20h

às llh
19 às 23h

às 13h
18 às 22h

7 ás llh
14 às ISh

às 13li
18 às 22h

7 às llh
19 às 23h

7 às llh
19 às 23h

7 às llh
1-t às 18h

7 às llh
19 às 23h

7 às 12h
19 às 23h

6 às lOh
18 às 21h

Padre

GRUPO 33 Marechal Hermes — Vila Militar — Valqueire

GRUPO 34 Mova Iguaçu — Comendador Soares — Aus*
tin — Queimado»

11 às 14h

14 às 19h

7 às 1?h
16 ás 20h

7 às 12h
19 às 23h

SERVIÇO ESTADUAL
GRUPOS

GRUPO A

HORÁRIO GRUPO H

Pombal — Floriano Quatis — Rezende

GRUPO B Barra Mansa (Parte)

GRUPO C Volta Redonda (Parte)

GRUPO D Paulo de Frontin — Morro Azul — Governa-
dor Portela — Mendes — Martins Costa —

Morsing — Cinco Lagos — Sant3na da Borra
— Santanésia — Anaclia — Conrado — Paes
Leme — Barra do Piraí (Parte)

GRUPO E Vargem Alegre — Pinhciral — Ipiranga — Ba-
rão de Juparanã — Valença (parte) — Qui-
rino — Rio das Flores

às 10b
20 às 22h

às llh
20 às 22h

13 às lóh
18 às 20h

13 às lóh
19 às 21h

7 às lOh
19 às 21h

GRUPO I

GRUPO R

GRUPO F Ponte Coberta - Antiga Rio—S. Paulo
Paracambi (parte)

GRUPO G Paraíba do Sul — Andrade Pinto — Mês-
sambará — Cananéia — Serraria — Paraibu*
na — Afonso Arinos — Trás Rios (parte)

8 às llh
20 às 221-1

7 às lOh
19 às 21h

Sumidouro — Jarnapará — Sapucaia — Chia-
dor — Penha Longa

Carmo

Barra Mansa — Barra do Piraí — Valença
— Três Rios — Vassouras — Paracambi —
Japeri — Volta Redonda — Piraí (Parte das
localidades)

GRUPO S Barra Mansa — Barra do Piraí — Valença.
— Três Rios — Paracambi — Volla Re don-
da (Parte das localidades)

GRUPO T Barra Mansa — Barra do Piraí — Valença —
Três Rios — Vassoura» — Volta Redonda
Parte das localidades)

GRUPO 0 Siderúrgica Barra Mansa — Barra Mansa —
S.A. White Martins — Barra Mansa — P..F.F.
S.A. — Volta Redonda

GRUPO V Companhia Siderúrgica Nacional

13 ás lóh
20 às 22h
13 às lóh
19 às 21h

13 às lóh
19 às 21h

9 às llh
20 às 22h

7 às lOh
18 às 20h

às llh
16 às 13h

13 às lóh
18 às 20h

ZONA SUPRIDA A 60 CICLOS
GRUPOS

GRUPO

GRUPO II

Av. Cesário de Melo (parle) — Av. Aulo-
res — Est. Cruz das Almas — R. Felipe Car-
doso — Est. da Pedra — Est. de Santa Eu-
gènia — Est. da Paciência

R. General Olímpio — Av. Areia Branca —
Est. Sepetíba — Praia de Sepetíba — Est.
Vítor Dumas — R. Marquês de Maricá 17 às 21h

GSUPO III R. Dom Pedro I — R. Senador Camará —

Av. João XXIII (par.te) — Est. Morro do
Ar — Est. do Guandu (parte) — Est. Reta
Rio Grande

GRUPO IV Est. Santa Cruz — Av. João XXIII (parte)
— R. General Bocaiúva — Av. Paulo de
Frontin — R. Coronel Freitas — R. Presi-

GRUPO V

dente Vargas

Est. do Monteiro — Est. do Cabuçu de Bai-
xo — Est. do Mogarça'— Est. das Marme-
Ieiras — R. Firmino Moreira — Est. do Mor-
ro Cavado ,7 4S

HORÁRIO GRUPO VI R. Augusto de Vasconcelos (parte) — R.

Coronel Agostinho — Av. Cesário da Mello
R. Aurélio de Figueiredo — Est. do

Campinho (parte) — Est. do Joari — Est.
18 às 21 ,ja Gachamorra

GRUPO VII R. Barcelos Domingos — R. Augusto de

Vasconcelos (parte) — Est. das Capoeiras
Est. do Mendanha — R. Amaral Costa
Est. dp Pedregoso

GRUPO VIII Av. Cesário de Mello (parte) — Est. de

Inhoaíba — Est. do Campinho (parte) —

R. Justiniano de Carvalho — R. Moranga
Av. Maria Tereza

GRUPO IX Est. Guandu (parte) — Est. do Engenho —

Est. do Taquaral — R. Obatã — R. Augusto
Figueiredo — R. Carnaúba — R. Coronel

19h Tamarindo

18 às 21h

17 às 19h

19 às 2lli

17 às 20h

22 às 23b

19 às 22h

' 
18 ès 22h

DISPOSIÇÕES GERAIS
1) — A concessionária poderá prorrogar os períodos de forneci-

mento de energia aos diversos grupos quando bouveç dis-

ponibilidades. Os horários de religamento, porém, deverão

ser rigorosamente obedecidos. ^

2) — Ficam mantidas as seguintes restrições constantes de atos
anteriores:

a) Proibição de iluminação das fachadas de edifícios e de

monumentos; anúncios e letreiros luminosos ou similares.

b) Proibição de iluminação de vitrines t mostruários comer-

c) Proibição dc Iluminação para fins recreativos ou des^or-
tivos, de 7 às 22 horas, exceto aos domingos.

d) Utilização de elevadores tm regime alternado.

e) Redução de iluminação de halls, corredores • escadas de
edifícios.

3) _ A utilização de instalação de ar condicionado será tolerada
quando essencial e desde que compensada por desligamen-
to de instalações dt potência equivalente.

i) — Às autoridades federais e estaduais dos órgãos sediados na
Guanabara recomenda-se ex?rcer a mais rigorosa vigilância
quanto ao cumprimento, por seus .subordinados, óôí deter-
mInações contidas nos itens anteriores.

5) _ Aos síndicos de edifícios fica reiterada a recomendação (lt
estrita observância dos horários de desligamentos para o»
elevadores, a fim de evitar que os *usuários dos mesmos
sejam surpreendidos pelos cortes.

6) — Os consumidores que estiverem recebendo abastecimento con-

tínuo em virtude de serem supridos por circuitos que asse-

guram fornecimento permanente a serviço público essencial,
ficam obrigados a uma economia mínima de 50% sóbre o

seu fornecimento normal, sob pena de sofrerem as sanções

previstas no item 8.

7) — Os cortes de circuitos no sistema de 60 ciclos obedecerão
às condições de operação « manutenção das Usinas Termi-
cas de Lameirão e Marechal Hermes e da roda de distribui-

_ão da concessionária, ressalvada a prioridade pari o ser-
viço de abastecimento de água à Cidade.

8) — A violação das restrições ao uso de energia sujeitará o con-
sumidor à suspensão por 24 horas, ou durante prazo mais
extenso, a critério da Coordenação, em caso de reincidência
ou oposição de dificuldades è fiscalização.

Rio de Janeiro, 10 de março de 19ó7

Paulo Azevedo Romano
Diretor Geral do D.M.A.E.

Almirante Miguel Magaldi
, Coordenador

t



' 8 —. 1.° Cad., .Tornai do Brasil, domingo, 12-3-67

Governo chinês expulsa dois diplomatas soviéticos
americanos partem

a Tailândia para atacar
novamente usina de Hanói

Saigon, Tóquio, Washington (UPI-JB) — Caças-bombar-
deiros americanos com base na Tailândia atacaram ontem,
pelp segundo dia consecutivo, a usina siderúrgica de Thay
Nguyen, a maior do Vietname do Norte, lançando tone-
ladas de bombas sóbre suas Instalações, que se estendem
por cinco quilômetros.

O comando militar americano em Saigon informou que,
segundo os relatórios dos pilotos, Jôdas as bombas atingi-
ram o alvo. Não esclareceu, porém, qual o efeito do bom-
bardeio sôbre a capacidade industrial da usina.

INDIRA CONTINUA

BASES PARA B-52

Em Hanói, enquanto Isso, o
Jornal Nhan Dan, órgão oficial
do Governo do Vietname do
Norte, protestou 

"contra a utl-
lização, pelos Estados Unidos,
de bases na Tailândia, para
ataques a seu território.

Disse o Nhan Dan, ainda,
que "os agressores norte-ame-
ricanos estão construindo fe-
brilmente, em território da
Tailândia, uma base para os
b o m b a r deiros estratégicos
B-52, a ser usada em futuros
ataques contra o Vietname do
Norte". .

Atê agora, os B-52 ameri-
canos — projetados para
transportar e lançar armas
nucleares na eventualidade de
uma guerra mundial — só ope-
raiam contra posições dos
guerrilheiros no Vietname do
Sul. Para isso, atravessam
quase a metade do Pacífico,
desde sua base na Ilha de
Guam.

Em Washington, porta-vozes
do Pentágono revelaram on-
tem a existência de mais duas
bases aéreas na região de Ha-
noi, que agora conta com pelo
menos cinco.

LUTA EM TERRA •

No Vietname do Sul, iun
violento ataque do Viètcong c
um erro da artilharia ameri-
cana causaram várias baixas a
duas companhias de infantaria

dos Estados Unidos, na mar-
gem do Rio Oriental, afluente
do Mekong na zona do delta.

Um dos mortos foi o jorna-
lista americano Ronald Galla-
gher, do Capital-Star, de To-
peka, no Kansas. Gallagher
passava a maior parto do tem-
po na cobertura de ações ml-
litares, acompanhando as tro-
pas americanas. Foi o décimo
jornalista morto em ação des-
de o início da guerra.

O combate teve início quan-
do guerrilheiros do Viètcong
abriram fogo contra quatro
helicópteros americanos.

A 26 quilômetros ao norte
de Saigon, a artilharia ameri-
cana bombardeou por engano
a aideia de Anmy. Um cam-
ponés morreu e outro ficou fe-
rido.

NEGOCIAÇÕES -""' 
'

Em Nova Iorque, o Secreta-
rio-Geral da ONU, U Thant,
desmentiu que tivesse apre-
sentado esta semana qualquer
.proposta áe paz aos Estados
Unidos. O Washington Post
afirmara, ontem mesmo, que
Thant, ao conferenciar na se-
gunda-feira com o Embaixador
Goldberg, apresentara nôvo
plano de paz, e depois ficara
decepcionado pela atitude ne-
gativa do Governo americano.
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INova Deli-(UPI—JB) — O Primeiro-Ministro, Sr." Indira Gandhi, anunciou ontem qua será achefe (lo novo Gabinete indiano o que o ex-Ministro da Fazenda, Morar ji Desai, será o Vice-Pri-metro-MinUtro. "Tiva na noite passada uma reunião com Desai — informou a Srfi Gandhi — paratentar xrta rnrmprnnln D-imí •.__;« • ._>¦*«/».-_ __.« __,-,. _____« 7. „? __ ._. _  _¦_  .__'__
.. _  ,,..._._.-._.. __.,_,. , bu.tx.v ..mu- _:_-_ .tu. lll mt lll utl U iJI . \ HUUI lll —— punitentar sua cooperação. Desai veio visitar-me esla manhã c prometeu-me. sou apoio completo e semreservas para a minha reeleição". A Sr.a Gandhi disse que ainda não decidiu que outra Pasta entre-

gura a Desai. Sabe-se que Desai pediu o Ministério do Interior, sendo certo que, de qualquer modo,
terá um sentindo cargo de grande importância

WBl-MÈSm
}S_WÊÊB^_Wm^^Bm_vWím

rfiL^_M_P^5fT*";"'-í'¦'iT^tt'fj.-A- -^\iJÍ^di^'U--9íÕ^ÍSw'^_T^_^___^__i___si

^êS,^v,V-Í-Í.._; !___>_¦' ^-.ííà-K-í.-YàY..' A 5^!__fi_è?__i]

te n
lÊÊÊÈs m

Ir _-!_»_ *l«13 f
a_-.ff_T_h________*«»_i:y-'-..c;i=i.

gjfl|JP'>[CnBKfi?M

«#_®I_bSi-S_i____-wS®?____I
W-^_W.^SO_-^k__W_w- 'ri?' {^È^M^^m£(s__?^VmS-_m.«¦if •lrC'í__'^_s?^^a_i_____?__«S''-- a ''^rS__^^^-T^lr_r',OT__gSí^_^^'^_^_M

|'iijF

L*i it Tm inf nrr Ti Í-" "¦-,**• \v\ il T^ rffifH^r flMfí______-l- __.

^^^^PÉfflHHy_fSB^
^Ê^BWS_\\\wW3ÊÍ
W-WsÊf_Wm^-_-S_^_W______-^PSS
'*^síi^ii-Sjftív;'*^ tT; '¦'-'¦'V-t" Y1. \ •\i-^^'-.1t^^^^í^A^^S___mB-_--__\
'.-Li^]',^1'~l..p'i-i"'.¦"»j."' ','^'.:/íl"r!,A-'f-'¦^•r^iijil s1!*^.? ¦ tiÍHf -'''^'^Hiií^..
. \f- -Tj'~:j' CJ ; ¦'i \ -Vr-, 'tV 

V.-.£¦-* l^V-Trf^f.tLH*__l£l-'K^^J:^.>?!-<{l6\

orgulhosa
lança T^' 

y ¦¦.'•* y-¦ yS'S,.

^.¦:¦:¦:¦¦<¦¦. 

m-$mmin

_M_^nfs*'';^''i-.'_. "_\m?i i' ii '_l£_! ^H_j._°- ff LijBilEjlBlTIhfl K!^»-Ww__rM^'i_rln____ii 'l™4T-"j^ir^ffwT^__B_____H*i

•/f^^*^^*í*4 ^HB__Í___«_____^^^^"^-^^^^''Stt__«

«B_P*4_*w*^S_S___!'ffiS^____ft»S^ '¦', '-^'-^-'-T^ító-íí- SS.'-. • "^^ímSmih

Bnoxi

__Tl__rl_TTTTOi7iiwTTnrT_WliiM^

_m^^^ês^ké^m__Sm---^''sY
31ToTcJ ttâÊXÊ__\Wãtôfâ

^ÜÜÍÉ__Í5__s?_____Í-1íÍ9í_pí- WmMMm___\WM^_

^_^Ü^i
mm

!|1 
'ÇJ.iMc^'--'' 1 ¦&¦¦¦ - :_'A

rvSii-iSl^í:-:;:;!-S í.:r...S.-v:.,.jy.SSy' y S';.'Sá'¦:-'. S]-y S ¦'¦ S-YS-YYyYB

âHIÜW. ' ' j__íll^&_" mÈk ' ' ___ - j*i_ , v?*!: .dll__»ík. _ÜÉ
"^ ^H 

' -4_I^__-_Í______'- • à__m '" ¦ ¦ '' 
i^^P-jP^i ___i. jé-WWãÊà-L _.____£

^h^^fhf^w^"''"'ifflll_E'll_YlM^
g"#j^^^^Mrtf:£jS--_B^fe^l»fW>T^
.V__fYr^!^_^SS^r^^^____^^ ' ^^^^—_f^___W__W^^^^^^^(____^^^^S__w_&^r^^w_Wi

^__f»3i-Í5___K$l í p—1. A - _

11_^_iSi-ÍÍlíÍIÍÍ^r;i:;í;i:^^. ;í' '»';":?:''í:'i^-Í.ft;':rt-^^4: .:'_'ft"S:iífi; i 'wJÀ^ffl&i

': ft 
"" ¦- 

. 
'., 

....:_\- -Vv'' ¦' .

^¦;t;-;-!.''¦ **xS''y -'' ¦ =."¦ - i '5iSÊ^S

èsí í'1-'»-í£!í*'t_f,'-ií^*j^'iir jírt''^' _"jt"**i_íí^,1_____i!??11»

. ¦Ur'-"- ¦ . 'í,1 •jWfe' ¦ -;____¦

^_^H
|âi ;¦ ?y;M7- 0^$^^m^

_r._t«__iK_«-______

I»í

:-1*i_:. v-ÍTr» _T«^fflST_»
RH
__m-___!-;_f__-_!_t_e__i»

Jti faz ÍU barbas I
úe qualquer outra lâmina

do mundo.
>-^: íPor;jqü€ a Jâmina Gillette Super Inoxi-'
||p^^|^Oftd^|Q'vfef?"Porque ela é feita de
-;mkro-gco:inoxidável.
-f-'S ^P^rqwe'^ terri pe rada 1.100° acima :de
zero e55°afc)gixd.de-zero,. Rorque «*&&-:* t
s^Íji íiõ^^viesHdp.com Polymer,,
um-proGessò^e^cíus

,;/!•::..Sem eqntar que é.polida 12
vê?es':e .passa^por 7ó testes de Y

-r.qüffifôadey-^';.'.'_¦-. '¦ 
/ íí- :* ft,^":;3ü

. '-.^.r-v- j** "r'.r ',' *''"" .-' \" ¦}:'"' i r ' • -"-V " ''r.- 
:¦! 

'¦";¦'¦' ";i'-::í: :¦¦'¦ y*'ss:,-:-'•¦'¦¦' ¦¦¦¦::¦_ \-' •"¦ .¦ ; ,. •. ...'•.;¦' .-V ---!';';J .'.«•:i:: ¦¦-:'.¦ SS^S-h ,¦„>. „.-;•¦-, jjjjjÇ* f ¦¦¦¦•-•. .¦:.¦'. ;':.';.;. ' •' ,; ftv;. "í;"' ¦¦' *':'"¦ ~.;'¦¦¦ ¦

- O resülíqáó'é que a lâmina -Olllef-è'
5 ü p é r I n p x i d áy e I fç__è}ícraíi- b. a r{_«_ s do q t 'e;
qualquer outra lâmina do..,mundo. C i. :-
f/-.-_S_empre corri d mesm,d,suayí,dad/e. ¦-

, E sempm gqstandp iperios epzetrç.s
^"•j^.por-barbt.. r* _.;,.

fc::Experimente a nova lâmina
. 
"Gilleffe^Super Inoxidável.

^s - Aí^c^f^i^l^ilp^^tll^^f^'ela
•:; iá sé conhecida como *

a infermináaaaaaaaaveü

Hong-Kong (UPI — JB);
— A China expulsou ontem
dois diplomatas soviéticos,
acusando-os de violar as
leis chinesas e organizar
perseguições políticas con-
tra funcionários chineses da
Embaixada da URSS, anun-
ciou ontem a Rádio de
Pequim.

Na mesma transmissão, a
emissora acusou o Governo
soviético dc mandar espan-
car os tripulantes de uma
composição ferroviária chi-
nesa, ao entrar esta em ter-
ritório d_t URSS, com um
carregamento de obras de
Mao Tsé-tung, que teriam
sido confiscadas.

CONTRA O JAPÃO

O Diário áo Povo, de Pe-
quim, por sua vez, acusou
o n t e m, os dirigentes do
Partido Comunista do Ja-
pão de estarem a serviço dá
União Soviética e dos Es-
íados Unidos.

Comentando I n c i dentes
ocorridos em Tóquio há
mais de uma semana, quan-
do uma delegação de guar-
das vermelhos chineses en-
troti em luta corporal com
militantes japoneses ao fim
de um debate de mais de
12 horas sôbre questões teó-
ricas de marxismo, disse o
Diário áo Pbvo que "os ele-
mentos revisionistas do Par-
tido Comunista Japonês
organizaram recentemente
grupos de delinqüentes para
espancar os jovens chine-
ses que se encontram no
Japão".

Acrescentou o jornal que
as atividades cmtichinesas
dos comunistas japoneses
são realizadas "a serviço
dos revisionistas soviéticos" e
dos reacionários dos Estados
Unidos".

SITUAÇÃO INTERNA

A Rádio cie Pequim esten-
deu ontem a todos os habi-
tantes da China o apelo que
vinha fazendo às Forças Ar-
madas, aos sindicatos e às
organizações de rebeldes re-
volucionários, em favor da
prestação de ajuda à produ-
ção de alimentos no pais.
Assegurou, po;ém, que não
há fome em qualquer região.
do país.

Ainda, segundo a Rádio dé
Pequim, forças do Exército
destruíram uma organiza-
ção antimaoísta que opera-
va em Changehu, centro
da indústria automobilística
chinesa. A organização te-
ria censurado ordens de
Mao, impedindo que chegas-
sem ao conhecimento da
população, e proibido a cir-
culação dos jornais, além de
fechar a rádio local.

Em Cantão, segundo o
jornal Neio Life Evening
Post, de Hong-Kong, o Exér-
cito teria assumido todo o
Poder. Viajantes chegados
de Cantão declararam a
êsse jornal que as forças
militares acantonadas na
Cidade preparavam-se para
dar um golpe, não sabendo,
porém, se seria favorável ou
contrário às forças maoistas.
'Chineses superam
meta tíe produção

Tóquio (UPI-JB) — A
China anunciou ontem que
já ultrapassou suas metas
de produção de cereais para
o ano agrícola de 1966-1!)G7,
que só terminará no íim
deste mès. A 20 de íeverei-
ro, segundo um relatório do
Ministério do Abastecimento
(divulgado pela Rádio Pe-
quim em transmissão ouvi-
da em Tóquio), o Governo
Já tinha comprado aos pro-
autores 104,5% do que pre-
via para o ano todo.

A situação alimentar na
China — acrescenta o tela-
tório — é agora melhor que
em qualquer dos' últimos
anos," o que, segundo a Rá-
dio Pequim, "constitui uma
vitória da grande revolução
cultural proletária e uma
vitória para o grande pen-
samento de Mao Tsé-tung".
NORTE

O relatório, pelo m«nos na"
versão divulgada, não revê-
la a tonelagem da produçãonem quais eram as metas
originais. Também não íaz
menção aos tipos de cereais
produzidos, embora assegu-
re que é de boa qualidade.

A produção teria aumen-
.ado especialmente nas pro-
vindas setentrionais, de ter-
ras geralmente menos fér-
teis que as tío Sul. "Isso —
acrescenta o relatório — é
de grande significado para
a implementação da politica
estratégica do Presidente
Mao, de "preparação para a
guerra, preparação contra as
calamidades naturais", e re-
duz a necessidade tíe trans-
portar cereais das provin-
cias meridionais para hs se-
tentrlonaU.

Berlim Ocidental elege
prefeito e vereadores em
pleito sem chance para PC

Berlim (UPI — JB) — Os comunistas devem sofrerum vasto repudio popular hoje em Berlim, único lugar naAlemanha Ocidental onde eles podem concorrer a postoseletivos.
Berlim Ocidental elege um nôvo Prefeito e toda a suaCâmara de Vereadores, depois da campanha eleitoral maismonótona da história da cidade.

O APERTO DOS
COMUNISTAS

O.s socialistas (SPD) jft po-
dem ser coutados como da
volta ao poder, a despeito do
fato de que 

"Willy Brandt não
é mais o candidato <3êle3 à
Prefeitura.

Com o.s neonazistas íora do
páreo, o único ponto de maior
interesse é o que será come-
guldo pelos comunistas. Na
Alemanha Ocidental eles não
participam de eleições per-
quanto seu partido foi aboli-
do mas em Berlim Ocidental
o Partido da Unidade Sócia-
lista, sabidamente um distar-
ce para o PC, tem exist.ucia
permitida em conseqüência do
acordo de pós-guerra entre as
quatro potências e que ainda
está em vigor.

Nas eleições de 17 de feve-
relro de 1903, os comunistas
obtiveram apenas _0 !)_9 voto3
de um total de 1 572 027 elei-
tores, resultado muito inferior
aos cinco por cento necessá-
rios, no sistema de representa-
ção proporcional, para con-
quistar cadeiras no Legislativo
da. cidade.

Resultado semelhante é cs-
perado êste ano, visto que os
comunistas não cresceram em
popularidade na cidade dividi-
da pelo muro que eles mesmos
construíram.

A campanha eleitoral foi
enfadonha pela falta de inte-
rêsse. Não houve grandes
disputas, talvez porque os dois
rivais tradicionais em Berlim— os socialistas e os democrá-
tas cristãos — uniram-se em
coalizão governamental em
Bonn, de onde é governada a
Alemanha Ocidental.

A mudança de Brandt para
Bonn, onde exerce o cargo cie
Ministro das Relações Exte-
a.ores, não alterou em muito a,
posição dos socialistas. É bom
verdade que seu sucessor, Hei-
rlch Aibertz, não tem a mes-
ma popularidade, mas de qual-
quer modo os socialistas espe-
ram manter e maioria no Le-
gislativo. Há quatro anos, na»
últimas eleições, eles consegui-
ram 962 197 votos, ou Gl,9 por
cento da votação. Berlim é um
bastião dos socialistas e esta
uno eles podem inclusive me-
lhorar sua posição.

Os democratas > cristãos re-
ceberam apenas 448 459 votos
em 19G3 e mesmo que consi-
gam votação maior não che-
ga-rão a prejudiesr a maioria
garantida dos socialistas.

Os democratas livres estão
lutando para conservar os cin-
co por cento de voto3 sem oa
quais não lhes serão atribuída.,
cadeiras no Legislativo. Nas
últimas eleições ôles obtiveram
7,9 por cento e formaram uma,
coalizão com os socialistas que
não queriam governar sò_inhos.

Liga Árabe se reúne sem a
presença de três para.
coordenar ação anti-Israel

Cairo (UPI — JB) — Boicotada pela Jordânia, Arábia
Saudita e Tunísia, que representam os conservadores em
luta contra os radicais de esquerda, começou ontem, nesta
Capital, sob a presidência do Chanceler libanês Georges
Haim, a reunião do Conselho de Defesa da Liga Árabe
que tratará da coordenação da defesa árabe contra Israel.

A Palestina está representada peio dirigente da Orga-
nização para a Libertação da Palestina, Ahmed El Shu-
keiry, qtie comanda a luta para derrubar o Rei Hussein
da Jordânia. A reunião terminará amanhã, quando co-
meçará a sessão ordinária do Conselho da Liga Árabe,
em nível de Ministros do Exterior.
DIVERGÊNCIAS

A última reunião do Conse-
lho de Defesa foi no ano pas-
sado, após o ataque de Israel
ã Jordânia, cm 13 de novem-
bro. Na ocasião, o Conselho
propôs que tropas do Iraque
e da Arábia Saudita fossem
deslocadas para a fronteira da
Jordânia com Israel, mas a
Jordânia impôs como condição
a convocação de uma confe-
rência de cúpula árabe, can-
celada pouco antes por Nasser.

O pedido da Jordânia, en-
dossado pela Arábia Saudita,
foi rejeitado pelo Presidente
da RAU sob a alegação de que
as reuniões de cúpulas têm
sido utilizadas como instru-
mentos dos "países árabes rea-
cionários". A oposição da Jor-
dânia à permanência de tro-
pas estrangeiras em seu terri-
tório frustrou os planos para
a unificação do comando dos
países árabes.

ALTERNATIVAS

O comando da Liga Aruba
está diante de dois caminhos:
dissolver-se e mudar dc tática

Russo vota
pensando
em chinês

— solução que seu comandan-
te, General Aly Amer, não
admite — ou basear seu apoio
logístico na Síria e no Exerci-
to de Libertação da Palestins,
de 10 mil homens, chefiado
por Shukeiry, apresentará na
reunião um balanço do que o
seu Exército' precisa tíe di-
nheiro e armamentos.

As divergências entre con-
servadores e radicais, dentro
da Liga Árabe, já bastante
acentuadas, se agravaram ain-
da mais com as acusações da
imprensa do Cairo e do pro-
prio Nasser de que o Rei ÍIus-
sein embolsou os 23 milhões de
libras egípcias (USS 52,9 ml-
lhóes) que o Comando Árabe
lhe dera para comprar armas
dos Estados Unidos. ¦

PROVA
V

As acusações baseiam-se, in-
clusive, numa declaração ofi-
ciai do Secretário de Defesa
norte-americano Robert Mc
Namara, anunciando que o Es-
tados Unidos deram de graça
ás armas pedidas pela Jordâ-
nia.

Implicado de
não

<pi teste
üloscou (UPI-JB) — Encer-

rou-se ontem com ataques tt
politica de Mao Tsé-tung e ad-
vertências contra a ameaça
militar da China a campanha
para as eleições parlamenta-
res de hoje na República Fe-
derativa Russa.

Nikita Kruschev, que rara-
mente é visto em público des-
de que deixou o Governo, em
15 de outubro .de 19G4, votara
em' Moscou e, ao que se acre-
dita, no Primei r o-Ministro
Kossiguin, um dos que o der-
rubaram do Poder.

O problema chinês foi a tô-
nica da campanha eleitoral.
Nos comícios realizados esta
semana, em Moscou, os três
principais dirigentes soviéticos
Leonid Brejnev, Alexei Kossl-
guln e Nikolai Podgomy, con-
denaram a agressão america-
na no Vietname, e o revau-
chismo de Bonn mas concen-
traram seus ataques sôbre a
China.

O Primeiro-Ministro soviétl-
co chegou a dizer claramente
que a situação na China é mo-
tivo para a União Soviética
continuar despendendo gran-
des verbas em armamentos en-
quanto Brejnev afirmou que a
URSS tem a esperança de que
os grupos pró-soviéticos na
China derrubem ' Mao Tsé-
tung.

Nenhum dos três líderes, en-
tretanto, fêz referências àpro-
posta soviética para a convo-
cação de uma conferência co-
munista mundial.

Nova Orléans (UPI-JB) —
O Promotor Dean Andrews, do
Distrito de Jefferson Parish,
recusou-se à prova do detec-
tor dc mentiras, depois de ter
revelado ao Promotor Jim Gar-
rlson que Clay Shaw — o pri-
meiro implicado na conspira-
ção contra Kennedy a ser prê-
so — lhe pediu que represen-
tasse Oswald na justiça, um
dia após o crime de Dalas.

Sam Zelden, advogado de
Andrews, recomendou a seu
cliente que se negasse a se
submeter ao teste, porque náo
havia necessidade para Isso. O
Promotor • de Jefíerson Parish
já havia feito a mesma revê-
lação à Comissão Warren.

MESMA PESSOA

• Segundo Andrews, que, nos
meses que antecederam o cri-
me de Dalas, foi procurado, por"Oswald, um indivíduo, que se
identificou como Clay Ber-
trand, telefonou-lhe no dia se-
guinte & morte de Kennedy
pedindo-lhe que intercedesse
por Oswald.

Garrison garante que Clay
Bertrand e Clay Shaw são a
mesma pessoa, e que Bertrand
é pseudônimo. Além disso
acusa Shaw de ter conspirado
com Oswald e David Ferrie,' o
piloto que morreu há um més,
contra a vida do Presidente
Kennedy.

O Promotor promete revelar
parte de suas investigações sô-
bre o crime de Dalas, terça-
feira próxima, quando Shaw
comparecer à primeira audiên-
cia, depois de ter sido recusa-
da sua moção contra as acusa-
ções formuladas por Garrison.
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Começa amanhã exame final da SOPRO DE VIDA

pauta para reunião de cúpula
Montevidéu (UPI-JB) — Represen-

tantes de 18 Presidentes do Hemisfério
começarão amanhã, em Montevidéu, os
preparativos finais para a Conferência
dos Chefes de Estado americanos, mar-
cada para 12 de abril em Punta dei- Este,
com a elaboração de um roteiro sôbre
os principais pontos da agenda principal.

O Presidente Lyndon Johnson será
representado pelo Subsecretário de Es-
tado para a América Latina, Lincoln Gor-
don, que deverá seguir hoje para a Ca-
pitai uruguaia. Os trabalhos da reunião
preparatória serão realizados na sede da
Associação Latino-Amerieana de Livre
Comércio sob os auspícios da Organização
dos Estados Americanos.

DELEGADOS

Muitos países enviarão a Montevidéu
delegados de grande projeção política,
porém a maioria preferirá mandar eco-
nomistas e pessoal técnico capaz de equa-
cionar com proveito os principais pontos
da agenda presidencial relacionados com
a futura criação do Mercado Comum La-
tino-Americano.

A reunião que começará amanhã foi
convocada no mês passado quando os
Chanceleres dos países membros da Orga-
nização dos Estados Americanos, reunidos
em Buenos Aires, concluíram suas deli-
beraçóes sem coincidência total na re-
dação final do temário que será apre-
sentado aos Presidentes.

SEGREDO

Para atender o protocolo, que impede
aos mandatários debater e argumentar
cm sessões públicas, a próxima reunião
de Montevidéu 

'eqüivale 
a uma espécie

de roteiro para a Conferência dos Presi-
dentes, mediante o qual os Presidentes
poderão limitar-se a tratar as questões
cm seus termos gerais e formuiar depois
declarações unânimes, um dos pontos con-
siderados como tabu dentro da Organi-
zação dos Estados Americanos.

Os representantes dos Chefes de Es-
tado, contudo, vão ss empenhar cm deba-
tes ríspidos e longos que deverão se des-

dobrar durante as duas semanas em que
estarão reunidos na capital uruguaia.
Todos delegados têm instruções de' seus
Governos para apresentarem os relato-
rios finais aos Chanceleres no dia 27
dêste mês. As maiores divergências são
esperadas sôbre o tema da integração
econômica e do comércio interamericano,
pontos considerados extremamente deli-
cados pelo Governo de Washington.

A AGENDA
A agenda que os Presidentes vão de-

bater contém seis pontos e é bàsicamen-
te o documento aprovado na Conferência
dos Chanceleres, em Buenos Aires, po-
dendo sofrer pequenas alterações por par-
te dos delegados presidenciais para, mais
tarde, serem ratificadas pelos Chance-
leres.

No primeiro dos seis pontos do te-
mário, denominado Integração Econô-
mica e Desenvolvimento Industrial da
América Latina, se acrescenta como ex-
plicação que "neste ponto se recomenda
ação sôbre a criação, na década a se ini-
ciar em 1970, do Mercado Latino-Ameri-
cano, que deverá estar aperfeiçoado o
mais tardar de 1980". Diz também que o
"Mercado Comum Latino-Americano se
estabelecerá como ba .e no aperfeiçoamen-
to dos dois sistemas de integração exis-
tentes, a Associação Latino-Amerieana de
Livre Comércio e o Mercado Comum
Centro-Americano'.':

O segundo ponto que deverá provo-
car debates, originàriamente se resumia
à expressão "ação multinacional para
projetos de infraestrutura", se recomen-
da dotar o fundo de pré-inversão para
a integração da América Latina dos re-
cursos suficientes para realizar estudos
de projetos multinacionais de infraes-
trutura. Por "infraestrutura" se entende
neste caso obras gerais de comunicações,
sejam rodoviárias, pontes e outras.

COMÉRCIO

No terceiro ponto, "medidas para me-
lhorar as condições do comércio interna-
cic-nal com a América Latina", se reco-
menda "atuar em coordenação nas nego-
ciações multilaterals, com o fim de con-

seguir a redução ou eliminação dos di-
reitos aduaneiros e outras restrições que
dificultam o acesso dos produtos latino-
americanos aos mercados mundiais".

Os observadores consideram o pro-
blema do comércio Interamericano como
o mais importante a ser debaürto pelos
delegados presidenciais e, mais tarde,
pelos próprios Presidentes. Isto porque
um grande número de nações da Amé-
rica, Latina acha que os EUA têm de
rever muitas de suas posições se dese-
jaresm realmente o prggresso do Hemis-
ferio, segundo declaração feita pelo Chan-
celer do Chile, Gabriel Valdes.

— Tudo se resume — afirmou Valdís
na necessidade latino-americana de pôr
seus produtos no mercado internacional.
Para isto, antes de tudo, os Estados Uni-
das terão que suprimir várias imposi-
ções alfandegárias, além de darem tuna
proteção mais eficaz contra, as medidas
de ajuda tomada pela,; nações do Mer-
cado Comum Europeu a seus aliados da
África.

Os Estados Unidos responderam que
nada poderiam fazer porque a América
Latina, antes de tudo, não tem condi-
ções de formar agora tun Mercado Co-
mum e o Governo norte-americano não
poderia liberalizar sua política comercial
na América Latina por estar preso a uma
série de compromissos internacionais as-
siimidos^-anteriormente.

,0 quarto ponto da agenda presiden-
ciai, "modernização da vida rural e au-
mento da atividade agropecuária" se afir-
ma que serão estudadas sete questões
vitais para "melhorar a produtividade,
em especial de alimentos, assim como in-
centivar a industrialização da agropecuá-
ria e ampliar os programas educacionais
neste sentido.

No ponto seguinte, denominado "de-
senveívimento educacional, tecnológico e
científico e intensificação dos programas
de saúde", se expressa que "deverá dar-se
um novo impulso à educação para o de-
senvolvimento", destinado a acelerar o
esforço educacional interno dos países
com a ajuda de contribuições externas
adicionais designadas especialmente para
tal fim".

Mercado Comum e ajuda na agenda de Johnson
Washington (UPI-JB) — A criação

de um Mercado Comum Latino-America-
no e a possível aprovação de créditos su-
plementares, para impulsionar a Aliança
para o Progresso, foram os principais
temas debatidos ontem, em reunião do
Presidente Johnson com 40 membros das
várias comissões da Câmara c Senado,
sóbre a próxima conferência de Presi-
dentes americanos, de 12 a 14 de abril.

A integração econômica do Hemisfério
(- o ponto mais importante da Conferên-
cia de Punta dei Este e, após a reunião

de ontem, o Senador Jacob Javits — que
o ano passado visitou tôda a América
Latina. —' disse que os Estados Unidos
estão dispostos a ajudar o Continente a
incrementar sua própria economia, dan-
do o destaque devido à. questão das tari-
ias aduaneiras.

Estiveram presentes à conferência,
entre outros, o Senador Wayne Morse, Pre-
sidente da Subcomissão de Relações Ex-
teriores para a América Latina, e o Pre-
sidente da Comissão de Créditos da Câ-
mara, George Mahon.

Morse considera a próxima reunião
de Punta dei Este a mais importante
até agora realizada pelos governantes do
Hemisfério Ocidental e está certo de que
os Estadas Unidos obterão, dos latino-
americanos, o compromisso de auto-aju-
da, necessário a impulsionar o programa
da Aliança para o Progresso.

Leia Editorial "Mito Continental"
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Desarme ameaça
causar polêmica

FranHs McCarthy
Especial para o JB

Nora Iorque (UPI-JB) — O
desarmamento será um dos tó-
picos mais importantes em de-
bate na Conferência de Punta
dei Este, de 1 2a 14 de abril,
quando os Presidentes das Re-
públicas americanas so reuni-
rem neste encontro de cúpula
sem precedentes.

O item do sexto ponto da
agenda aprovada "em Buenos
Aires, pelo.. Ministros do Ex-
terior de 20 nações, inclusive
os Estados Unidos, intitula-se
simplesmente Eliminação dos
Gastos/ Militares Desnecessá-
rios.

Ê conseqüência da atual con-
trovérsia, nos Estados Unidos
p vários outros países, sóbre a
possibilidade' de uma corrida
armamentista na América La-
tina, e surgiu em abril de 1968,
quando o Presidente Johnson,
em discurso no México, exor-
tou as nações latino-america-
nas a gastar menos com seus
exércitos e mais em sua refor-
ma social. De novo, em agôs-
to, Johson mostrou-se pre-
ocupado em que alguns gover-
nos latino-americanos desvias-
sem recursos vitais de impor-
tantes projetos econômicos e
sociais para a aquisição de ax-
mas caras.

Mas o que levou a contro-
vérsia ao ápice foram as com-
pras de caças a jato, feitas por
várias nações da América La-
tina, nos meses finais de 19G6.
A Argentina se armou com 25
A4B caças a jato adquiridos
nos estoques suplementares dos
Estados Unidos; o Chile com-
prou 21 Hawker Hunter da
Grã-Bretanha; o Brasil Infor-
mou de seus planos para com-
prar catas a jato na Alemanha

I Ocidental que, em troca, dota-
ria a Venezuela com 74 P86 ca-
ças a Jato de constjjiçâo nor-
te-americana. O Peru. iniciou
entendimentos com os Estados
Unidos e Grã-Bretanha para a
aquisição do mesmo tipo de
aviões

Contudo, até a Conferência
de Buenos Aires, o mês passa-
do, os governos latino-ameri-
canos, em geral, rejeitaram as
sugestões dos Estados. Unidos
para que suspendessem a com-
pra de armas. Alegaram estar
simplesmente moder nizando
seus equipamentos militares.
Pouco menos de 7% da ajuda
dos Estados Unidos à América

, Latina se faz na forma de as-
sistência militar. Nos últimos
15'anos, por exemplo, cerca de
36' mil latino-americanos, de
todo o Continente, receberam
treinamento militar especial,
de técnicos norte-americanos,
consistindo principalmente de
instrução sôbre segurança ln-
terna e táticas de antiguerri-
lha e antichoques.

A grita do Congresso, toda-
via, provocou do Governo de
Washington novos esforços em
favor do estabelecimento de
um acordo de limitação das
armas na América Latina. Co-
mo o Congresso é quem vota
as verbas, a América Latina se
curvou. O Acordo de Buenos
Aires, após um debate de cúpu-
la em Punta dei Este, foi uma
conseqüência. E da próxima
conferência poderá surgir um
pacto de prescrição ou redução
de certos armamentos básicos,
que se constituiria no primeiro
acordo dessa natureza Jamais
assinado em todo o mundo.
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Ulti o dos oito
gêmeos do México
morreu de

Um dos gêmeos, com -80 gramas, i colocado na incubadora

México (UPI-JB) — O últi-
mo dos sobreviventes dos-.oita._
gêmeos nascidos no México
morreu onteili às 9h50m em
um hospital da Capital mexi-
cana, para onde tinha sido
transportado de uma clinica
particular juntamente com n
mãe, Teresa Sepúlveda, de 21
anos.

Quatro dos bebês morreram
pouco depois do nascimento.
Três meninas morreram ontem
de manhã e o oitavo, um me-
nino, faleceu logo após.. Cada
um dos octogêmeos pesava cêr-
ca de 280 gramas, num total
de quase três quilos. A mãe
das crianças está passando
bem e já sabe que seus oito
filhos morreram.

O Registro Guinness, de es-
tatísticas mundiais, afirma
que, com o caso da Sr.» Sepúl-
veda, Já ocorreram três nasci-
mentos óctuplos na História.
O primeiro foi na Cidade me-
xlcana de Tampico, em 1921,

com a Sr.11 Enriqulta Ruina, e

na China, com a Sr.a Tam
Sing.

De acordo com a Enclclopé-
dia Britânica, só exista uma
possibilidade em 
20 971520 000 000 de oportunl-
dades de registrar-se o nasci-
mento de oito gêmeos. O caso
da Sr-0 Sepúlveda íoi o único,
documentado na História, pol»
um cinegraíista amigo da fa-
milia havia filmado algumas
cenas do parto, realizado numa
clínica particular da Capital
mexicana.

Os médicos destacam o caso
da Sr.a Sepúlveda como sendo
um em que a mãe não tomou
fertilizantes. No ano passado,
em Boston, a Sr." Sandra
Ciikielnik teve oito gêmeos,
porém reconheceu mais tarde
que havia tomado pílulas de
fertilidade. Os filhos da Sr."
Ciikielnik morreram em pouco
menos áe duas horas.

A EMPRESA BRASILEIRA DE SOLDA ELÉTRICA S. A.
(E.d.S.c.)

Tem o prazer de comunicar aos seus Clientes, Fornecedores e aos Bancos
em geral que transferiu suas instalações (fábrica e escritórios) da AVENIDA
BRASIL PARA AVENIDA SANTA CRUZ, 4130. TELEFONES: CAMPO GRANDE:
665 E 1024. EM SANTÍSSIMO, no Estado da Guanabara, onde implantou seu
Parque Industrial.

Comunica também que a Divisão de Compras está funcionando em 0LA-
RIA, na AVENIDA BRASIL, 8 865. TELEFONE: 30-5308. (P
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diziam que só os ricos podiam
comprar máquinas de lavar.

Êste anuncio
desmentiu a todos
vendendo 372
máquinas, com
a qualidade
Bendix, ao grande
público, em
apenas 7 dias,
com entrada e
mensalidades iguais
de 18.000.

/O Crédito Direto ao Consumidor quebrou a escrita \
\ do conforto exclusivamente para os ricos* /
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Informe JB
Censura

Num abuso inqualiiicável, evi tempo
de paz, o Departamento dos Correios e
Telégrajos está censurando a correspon-
dência que chega do exterior.

que recebeu indevidamente, "as perdas e
danos que se apurarem em execução
pelo dano causado à reputação do Teatro
Municipal, através de falsidades divul-
gadas pela imprensa e perante os meios
artísticos europeus — mais os honorá-

-_ir_: **" aàl__ms_ã_í fjjgaáég ', ill iT_.„_ uum lema para uma m- tQ sôbre Q tofca] da con([e]M(.Ao
vesthiação do Congresso, nestes dias em
que há tanta gente qiterenâo aparecei-
c fàzèr. coisas úteis.

Código

Um cidadão apaixonado chegou a
üni gwichê dos Correios como seguinte
telegrama para a namorada:

"Short azul morrendo saudades bi-
quini còr de rosa".

O funcionário leu, fitou com algum
espanto o enamorado e foi lá- dentro-
mostrar ao chefe. O chefe examinou
bem a cara do poeta, que a esta altura
já estava arrependido da idéia de pas-
sar tal telegrama, e disse que só pode-
ria expedi-lo se êle mostrasse a cartei-
ra de identidade _ o endereço.

Temendo códigos e cifras, enreda-
dos nas malhas da espionagem e da
contra-espionagem, vamos acabar sen-
do um país em que não se pode mais
nem namorar com tranqüilidade.

Diálogo impossível

O Sr. Osvaldo Lima Filho, ao Sr.
Raul Brunini:

-—Nós não podemos deixar que per-
dure por mais tempo esta situação en-
tre o Lacerda e o Amaral Neto; preci-
samos aplainar as dificuldades, unir as
forças..-.

Telefone

Há alguma coisa errada com o sis-
tema telefônico da CETEL. Para come-
çar,' os aparelhos demoram mais a dar
linha que os da CTB. De um aparelho
da CETEL para outro da CETEL não há
maiores problemas; mas de um apare-
lho da CETEL para um da CTB, há em
média uma possibilidade de êxito para
cada seis tentativas.-

Da CTB para a CETEL, chama-se 05
— e a telefonista em geral responde:
"linha ocupada". Interurbano ainda não
existe. ** * *

Agora a.s tarifas: 3 cruzeiros velhos
da CETEL para a CETEL: 10 cruzeiros
velhos da CETEL para a CTB e 5 cru-
zeiros velhos da CTB para a CETEL.

Convenhamos que não é caro. So-
bretudo porque ninguém fala, como já
foi dito. E como ninguém fala, também
não paga. Quanto ao telefone, serve pa-
ra fazer pose e tirar retrato.

Fumante

Do Barão de Itararé, Aparício To-
reli, a alguém que lhe dava um cigar-
ro, advertindo que era americano:

— Queimemo-lo......
Prima-dona

O Sr. Manuel Benedito Lima, Juiz*
substituto em exercício, da Sexta Vara
da Fazenda Pública do Estado da Gua*
nabara, condenou o cantor italiano Ce-
sare Siepi a pagar ao Teatro Municipal
a importância de 24 mil dólares, poi
não ter cumprido o compromisso de dai
.aqui no Bio um mínimo de oito recitas,
durante a temporada de 65.

4 _. *

üesare Siepi, que íoi contratado em
Milão, a 3 mil dólares por apresentação,
fêz questão de receber antecipadamen-
te todo o valor do contrato, ameaçou
não vir, deu ataques histéricos, e aqui
chegando fêz dois espetáculos e voltou
para a Itália, sem maiores explicações.

¦» « •

Lá chegando, ainda acusou o Muni-
cipal de querer obrigá-lo a cantar nú-
meros que não estão no seu repertório.
Por isto, o juiz condenou-o a pagar,
também, junto com os 24 mil dólares

Palpite
De uma categorizada figura do Go-

vêrno Castelo. Branco:
— Falar em* anistia agora ou duran-

te o próximo Governo é não ter os pés
no chão. A anistia geral é uma impôs-
sibilidade. A revisão das injustiças é uma
hipótese muito mais viável. É, até, ine-
vitável. . /

Elevadores
Exatamente porque a administração

da Cidade não faz a fiscalização dos ele-
vadores, qualquer um está sujeito a ficar
preso entre um andar e outro, em qual-
quer prédio no Centro da Cidade, por
meia. uma hora e até mais.

As administrações dos edifícios não
se sentem obrigadas a prestar contas a
ninguém. O poder público é ausente e
omisso.

O quadro foi agravado agora pelo
racionamento de energia, porque os
cortes não são feitos dentro dos hora-
rios programados. Assim, se alguém pen-
sa que não houve racionamento, por-
que passou da hora, corre o risco de fi-
car um tempo enorme emparedado, coni
falta de ar e no escuro.

Pode, também, acontecer o oposto:
êle sobe dez ou doze andares, e, buían-
do e suado, ao chegar lá em cima, al-
guém o informa que o corte de luz foi
suspetiso em homenagem ao Rpí Momo.

Lei
Um oficial de Marinha, dado a es-

peculaeões com letras e algarismos, aca-
ba de formular o que chamou a Lei de
Formação dos Presidentes, baseada na
coincidência' que nas últimas décadas
quis que o nome dos Presidentes da Re-
pública, num dado periodo, começasse
sempre pela mesma letra.

De 1940 a 1954, tivemos Getúlio Var-
gas, Gaspar Dutra, Getúlio Vargas; de
1955 a 19(14, Juscelino Kubitschek, Jânio
Quadros e João Goulart; de 1964 a 1967,
Castelo Branco, depois Costa _ Silva. E
era 1970? CL? CP?

Prova
A Faculdade de Filosofia da Univer-

sidade Federal do Rio de Janeiro foi a
única a não divulgar a data do início
das aulas.

Dizem que é tudp conseqüência do
atabalhoamento .causado pelos vestibu-
lares. A confusão íoi tanta que a prova
de Inglês para os vestibulandos de Ma-
temática íoi organizada pelos professo-
res de Matemática — não pelos de In-
glês.

Em Matemática, números e letras se
misturam.

Poste
Em írente ao edifício número 100 da

Rua Venancio Flores, onde mora o escri-
tor Fernando Sabino, há um poste que
sustenta fios elétricos e telefônicos, e há
meses atemoriza os moradores da rua,
portiue pode cair a qualquer instante,
eletrocutando quem estiver por perto.

O poste apodreceu na base e depois
de muito tempo colocaram outro na
calçada, para a substituição. A substitui-
ção, no entanto, nunca se fêz. O velho

. poste está hoje suportado por uma frágil
estaca, de ferro. • « *

A explicação é a seguinte: a Light
e a Telefônica discutem há meses sôbre
problemas de competência e responsa-
bilidade no caso, que, afinal, pode set
da área do Departamento dos Correios
e Telégrafos.

Ao Governo caberia intervir para
obrigar uma ou outra empresa, ou as
duas, a pôr íim à criminosa ameaça que
pesa sôbre os moradores da Venancio
Flores. Antes que morra alguém, de pre-
ferência.

Lance-livre
Se depender do Senado, será muito di-

fíoil demover o Sr. Auro de Moura Andrade
da decisão de manter-se à frente do Con-
gresso. Além da ambigüidade-do testo cons-
titucional, que parece favorecer as preten-
soes do Presidente do Senado, pode-se quase
sentir entre os senadores um clima de nítida
solidariedade ao Sr. Moura Andrade.

Engraçado é o que acontece com a.
Guarda. Vernirfba; n&o existe • no entanto
sobrevive.

Nesse canitulo, alies, é preciso íazer
uma distinção entre a frente ampla e a
Guarda Vermelho. Na frente ampla, o qua
não existe è a frente, embora seus inspira-
dores existam, politicamente. Na Guarda
Vermelha, nem existe a çuerd-a nem existem
os guardas.

A esquerda-feâüva saída multo contra-
rloda com a falta de cigarros nacionais.
Atribui-se tudo a uma grande manobra do
imperialismo, paia obrigar oa festivos a com-
prar cigarro amerieaju* no capielô.

Está no Rio c Deputado Grimaldl Ri-
beiro, do MDB do Rio Grande do Norte.
Grimaldl Ribeiro é uma das melhores figu-
ras da nova geração politica do Pais e tem
todas as condições para assumir uma desta-
cada posição no cenário politico nacional
nos próximos ano». r

O Ministro Daa_üo Nunt-s falará ama-
nh&, às 16h30m, na sede social da Associa-
çâo Brasileira de Educação (Hio Branco, 81,
10.°), nobre A Cultura SifnlttoarA a Tjlier-
dade ou a Escravidão?

O Restaurante Bella Italia, que tm tem-
pos nor-nais fatura diariamente 4 milhões
de^cruzeiros no almoço, sofre severamente
os rigores do racionamento de 11 às 14 ho-
ras, no edificio Avenida Central: hoje esta
faturando apenas 300 mil cnweiras por dia.

O Governo do Estado, ao tiue parece,
desistiu mesmo dos camelôs. í! deixá-lo.-.

Em compensação, o policiamento, pelo.
menos na Zona Sul, melhorou considerável-
mente nos últimos tempos.

o O Leme Palace Hotel inaugura no pró-ximo dia 24 uma nova atração nos seus
almoços. que poisarão a apresentar desfiles
de modas.

A Comissão de Marinha Mercante en-
comendou dois navios gTaneleiros de 23 mll
toneladas a Ishikawagima do Brasil. O con-
trato será assinado amanha.

O Banco Brasileiro de Desconto acaba
de adquirir o controle. acionário do Banco
Porto-Alegrense, um dos mais antigos da_
Capital gaúcha, e do Banco Segurança de
Campinos, que possui 15 agências, capital e
reservas de 560 milhões e depósitos popu-
larra de mala de 5 bilhões de. cruzeiros
velhos.

Está nos últimos dias, no Copacabana, a
peça de Bill Manhoff Um Amor Suspicajt,

Assumiu a Presidência do. Instituto d»
Engenharia de Sáo Paulo o engenheiro Hen-
ry Mftfcsoiid.

Saiu o número 36 da revista MEC, com
uma. entreviste de Abg-ar Renault sôbre a
UNESCO.

Unia, pedra no Morro do Chapéu Man-
gueira ameaça os prédios 15S e 94 da Rua
Gustavo Sampaio. Aos ¦menos avisados cum-
pre informar que o '94 é o famoso Edificio

. Mon tese. Se cair uma, pedra l;í, vel ser foge.

Sal segunda-ieira o primeiro número de
Cartum, revista humorística que conseguiu
formar o maior tinte de humoristas da im-
prensa brasileira. Borjalo, Jaguar. Milor,
Fortuna, Zireido e muitos çtitros estarão lá,

é O Governador Paulo Pimentel apostou
um jantar no Le Bistrô eom o Sr. Luis Gon»-
fiaga Murat, Diretor do IBC, como o nome
do próximo Presidente da autarquia seria
conhecido 5.*-feira passada. Já perdeu.

O Sr, Gilberto Marinho vai renunciar
ao lugar d« membro da Comissão Executiva
da ARENA da Guanabara. Entende que os
postais de direção partidária devem ser exer-"
cides, «n principio, por quem tenha con-
dições de prestar assistência efetiva e aten-
der às múltiplas e constantes exigências da
vida partidária. No seu caso, tendo que
eaercer o mandato em Brasília, * inviável.

A COPEG estA estudando com grande
entusiasmo um projeto da FRIMIL para
financiar 20 carres-reboques em toda a Gua-
nabara para a venda de carnes, frangos,
ovos, frios etc. O projeto poderá contribuir
decisivamente para o problema da distri-
butçSo de alimentos no Estado.

Balanço da Igreja no Brasil
crise ante a transformação do

__.__._ ¦_ T___.n^_:t,____-.__. a**-a.-. +„« ,i-~ :—•-—... ...^^t-;?. nij»rn.T_Tin*_ wnnvüfiit. An AvriAHfinnJns 1ii_A crise do clero em face das
__-_?í_'._l_..j iuuu.iuie.is oo mundo

contemporâneo, bem como a
existência de um choque de
gerações nem sempre corres-
pendenteà-idade cronológica —
e que não deverá ser superado
no.s próximos anes — foram
assinaladas no balanço dns
atividades da igreja no. Brasil
durante o ano de 1DC6.

O balanço, realizado pelou
Secretariados da Conferência
Nacional dos Bispos, revela
lambem a existência de deti-
ciências e lacunas motivadas
pela falta de consciência des
problemas reais de cada reli-
gião e pela falta de coordena-
ção de tarefas por parte dos
responsáveis pela pastoral e
pelo laicato.

O BALANÇO

O balanço íoi feito por 52
pessoas, representantes dos
treze Secretariados Regionais
e do.s treze Nacionais, durante
a última semana de janeiro,
em reunião realizada no Rio,
com a finalidade de "colocar
em comum a avaliação do tra-
balho realizado em 1906 e
apresentar as perspectivas pa-
ia 1967". O balanço geral foi
revisto pelas Secretários Na-
cionais ria última semana, vi-
sando ainda determinar o pro-
grama de cada Secretariado
para este ano c preparar a As-
sembíéla-.Geral dos Bispos, a
se realizar de 6 a 10 de maio
p r ó x i m o. em Aparecida do
Norte.

Para. o levantamento tias
atividades foi enviado com an-
leeedéncia um rc teiro a todos
os Secretariados R e gi o n a i s
contendo quatro questões fun-
damentais:

até que ponto a situação
dos homens que vivem na re-
gião se aproxima ou se dis-
tanciii dos grandes objetivos
de ação da Igreja?

qttats as tendências da
evolução;? quais ns facilidades
e pontos-de apoio que condu-
zem uo objetivo e quais as di-
ficuldades que dele afastam?

as diretrizes e atividades
empreendidas pelo Regional,
até onde estão respondendo a
esta situação dos homens, em
vista dos objetivos dc ação da
Igreja?

diante destas constata-
ções, o que deve ser feito para
melhor atingir estes objetivos,
em termos de diretrizes e ati-
vidades regionais?

A elaboração do balanço le-
vou. em constüeração as seis
linhas fundamentais a serem

• atingidas, segundo o Plano de
Pastcral de Conjunto do Epis-
copado: 1) promover uma sem-
pre mais plena unidade visível
no seio da Igreja Católica: 2)
promover a ação missionária;
3) promover a ação catequéti-
ca e aprofundamento doutrl-
nal e a reflexão teológica; 4)
promover a ação lltúrgica; 5)
promover a ação ecumênica; e
6) promover a melhor inser-
ção do Povo de Deus como fer-
mento na construção de mn
mundo segundo os desígnios
de Deus.

De acordo com estos seis li-
nhas é examinada, a seguir, a
situação da Igreja no Brasil no
momento ntual, assim como
vem descrita no balanço rea-
lizado pelos Secretários da
Conferência dos Bispos.

UNIDADE VISÍVEL

Em conformidade ao Plano
de Pastoral tíe Conjunto, que'destaca como primeira meta a
atingir a unidade visível na
Igreja, o balanço analisa os
seguintes itens: presbiteros,
cliiíconos, religiosos, leigos, se-
xninários, vocações, estruturas
fundamentais da Igreja e co-
ordenação pastoral.

Ptfi^ff£____-Sl A_^" *1T ,-C"
tãcaclo a crise . uma certa in-
segurança em largas camadas
do clero, frisa-se que apesar
das tensões e desgastes, a pró-
pria crise produzirá frutos po-
sitlvôS; promovendo vidas sa-
cerdotais mais purificadas,
mais maduras e melhor inte-
anula.-., na comunidade éclesial
e na comunidade humana.

Neste sentido foram promo-
vidos diversos1 cursos em tòtía
parte destinados ao clero, cuja
temática seguiu os documen-
tos conciliares, tentando aju-
dar os sacerdotes a- um eu-
contro consigo mesmos, a uma
redesooberta de sua esplritua-
lidade, a uma maior inserção
no prestiiteriõ e1 na ação pas-
toral. A experiência de vida
comunitária, durante os cur-
sos,: em muitos casos, ioi um
fator decisivo de renovação,
um abrir de olhos para modi-
ficar o ritmo e os hábitos de
suas vidas.

2. Relit/ioso.: Na maioria
das regiões, os frades c frei-
ras constituem os elementos
mais numerosos comprometi-
dos na ação pastoral. Dadas
as características especificas
de cada ordem, congregação ou
instituto, chegou-se à uma
grande dispersão de orienta-
ção, opções e esforços.

O trabalho de renovação em-
preéndido pelo Concilio do Va-
ticáríò II acelerou e explicitou
a crise que' já. há algum tem-
po vinha se processando entre
os religiosos: a espiritualidade
própria de cada congregação,
o cvrisma. do fundador, a vi-
vencia des conssihos evangéli-
cos, a teologia dos votes, ns
obras próprias, sua inserção
na pastoral d_ conjunto, são
alguns aspectos atingidos por
esta crise, hoje em plena efer-
vescência.

Quanto à inserção dos reli-
giosos na pastoral de conjunto,
os Secretariados Regionais
constatam que existe unia gran-
de abertura dos religiosos, indi-
vidualmente ' tomados, sendo
bem menor quando se trata das
mesmos institutos e congrega-
çóes no seu conjunto, c o ni o
grupos organizados na Isre-ja.
Uma das causas, dessas dificul-
dades é a demasiada central!-
zação de alguns institutos e cri-
gens, que necessitam de uma
decisão dos superiores maiores,
mesmo para pequenas me dif ica-
ções
Observa-se, contudo, uma cre,**-

cente melhoria nas relações, en-
tre bispes e religiosos, presbi-
teros e religiosos. As congrega-
ções femininas tem procurado
ralizar uma .promoção de seus
membros, às vezes com níveis
de instrução muito baix.s. A
Conferência dos Religiosos da
Brasil tem promovido cursas tíe
atualização para todas as con-
gregações, institutos e ordens
Em algumas -regiões, como em
Salvador, Recife c Belo Hori-
z.nte, ate as religiosas contem.-
plativas têm passad» por tais
cursos. Multiplicam-se também
os casos de religiosas que assu-
mem ua comunidade ' eclesinl
diversos ministério» e em vá-
rios cases, até mesmo a. respon-
sabilidada de animadores de
paróquias, sem padre residente.

.1 Diãaonos: Expectativa,
desejo e mesmo tentativa de
preparar a restauração do
diaconato permanente apare-
cem em algumas regiões. Da
parte do povo há, um despertar
de consciência para êste minis-
tário nos centres urbanos e en-
tre grupos de cristãos esclare-
cidos, enquanto nas áreas ru-
rais esta consciência manifes-
ta-se ainda com pouca itítensi-
dade.

As reflexões até o momento
desenvolvidas mostram que esta
restauração só será benéfica
dentro de um esforço conjunto
de renovação pastoral e de ri-
talização das comunidades ecle-

uu _-ii.i__w.i-o nierorqui-
co. A renovação conciliar nor-
malmente levará, a Igreja a
uma. diversificação e múltipli-
cação de ministérios confiados
a leigos. Através do exercício
desses ministérios se manifes-
tarão os candidatos ao diaco-
nato permanente, não havendo
por conseguinte necessidade dc
apressar o processo.

4. Leigos: Os depoimentos
de todos os Secretariadcs Re-
sionais estimam que existe
pouca, consciência eclesinl na
grande maioria do laicato.
sendo mais aguda entre os lei-
gos de alguns movimentos mnis
novos e mais dinâmicos, es-
tando também êlcs. no mo-
mento, em crise.

Observam-se duas tendeu-
cias radicais: alguns que que-
rem concentrar toda a ação do
leigo nas tarefas de promoção
do homem; outros que a res-
tririgem às tarefas de cstriitu-
ração da comunidade ecleslal.
Os defensores destas tendên-
cias fecham-se; às vezes, em

¦ seu ponto-de-vista e potiecs
conseguem integrar, em sua¦.ida, êste relacionameno: igre-
ja-mundo.

As tensões entre grupos de
leigos esclarecidos e a hierar-
qula tornam-se constantes e,
talvez, não possam chegar a
uma superação imediata. Mui-
tos destes leigos confessam-se
decepcionados com certos as-
pectos da igreja institucional;
outros atingiram a um grau
de atualização superior a' de
grande parte do clero.

A grande wloria do laicato
não tem um contato mais vi-
tal eom a comunidade de Igre-
ja. Alguns restringem-se à
missa dominical: outros, às
grandes ocasiões dà vida euma
boa parte já não mantém ne-
nhum contato direto cem a
Igreja, Os Secretariados cha-
mam a atenção, de modo es-
pecial, para a situação da ju-
ventude, por significar, hoje,'
no Brasil, uma grande poten-
cíalidade humana, mas que
não tem encontrado, na pasto-
ral da Igreja;* compreensão e
apoio suficientes. No momento,
boa parle dos poucos movi-
mentos juvenis católicos cn-
contram-se cm decadência.

Fa_-se mister que, nos pou-
cas, os Secretariados Regionais
possam encontrar as caminhos
para a formação de leigos sò-
liclamente madures na fé e
plenamente engajados nas suas
tarefas temporais, inseridos na
comunidade éclesial. Pode-se
e deve-se favorecer a presen-
ça de leigos nas novas tarefas
que se abrem ã ãcão pastoral,
promover experiências que
permitam no laicato vmia
maior participação no esforço
de renovaçãi da Igreja.

¦ 5. Seminários: A crise, no
bom senado da palavra, levou
paulatinamente a so tomar
consciênica do objetivo funda-
mental dos seminário... que e
formar sacerdotes para a Igre-
ja de hoje e de amanhã.

Nos seminários menores a
situação oferece possibilidades
de renovação mais ampla.
Existe, em algumas dioceses, o
seminário menor clássico, com
regune de lnternato e estudos
na mesma cnsa. Em outras,
conserva-se o regime de inter-
nato ou semi-internato, estu-
dando os alunos em colégios
oficiais ou particulares. Exis-
tem, igualmente, experiências
de acompanhamento de-candi-
datos no sacerdócio no seu
próprio ambiente (familia, co-
légio, movimentos juvenis etc.).
Em qualquer uma destas alter-
nativas se coloca, sempre com
maior clareza, o objetivo do
seminário menor: formar o
cristão que pode orieritar-se
pnra o ministério sacerdotal.

Os seminários maiores (de
filosofia e teologia), dada a
sua estruturação mais rígida,
oferece maiores dificuldades a
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SPEAK ENGLISH FLUENTLY
AND WRITE IT CORRECTLY

CULTURA INGLESA
CURSOS DE INGLÊS

Principiantes e adiantados, juvenis (8 a 12 anos), infantis, curso para
professores, conversação, cursos intensivos, laboratório áudio-visual, centro
oficial para exames da Universidade de Cambridge reconhecidos pelo Ministério
da Educação.

LOCAIS À SUA ESCOLHA:
MATRIZ: Av. Graça Aranha, 327 - Tel. 22-1835

FUIAIS:

ESTADO DA GUANABARA: '
COPACABANA: Av. Atlântica, 4228 — Tel.: 27-2218
JARDIM BOTÂNICO: Rua Jardim Botânico, 190 — Tel.: 2(.<)3_-','¦'. 
BOTAFOGO: Praia de Botafogo, 92 — Tel.: 25-9870
TIJUCA: Rua Almirante Cochrane, 17 — Tel.: 48-4606

• M-IER: Rua Pedro de Carvalho, 61 — Tel.: 49-4423
GOVERNADOR: Rua Capitão Barbosa, 685 (Cocotá) — Tel.: 96-1760
CAMPO GRANDE: Kua Cel. Agostinho, 101, Salat 21 a 215 — Tel.: 94-0537

ESTADO DO RIO:
NITERÓI: Rua Otávio Carneiro, 23 (Icarai) — Tel.r 2-2811
PETRÓPOLIS: Praça Paulo Carneiro, 192 - Tel.: 2439
CAXIAS: Ru» Conde de Porto Alegre, 291 - Tel.: 3037
BARRA DO PIRAI: Rua Teixeira Andrade, 202 - Tel.: 1066

DISTRITO FEDERAL:
BRASÍLIA: Av. W3-Q-3C lote» 1 a 4 2.' Tel.: 2-7708

renovação. As experiências in.
Distem na criação de pequenas
comunidades, como elemento
decisivo desta formação. Al
guns defendem, mesmo, o íun-
clomunento destas comunidn-
des em pequenas residências,
sob a orientação e aninuuão de
um sacerdote, dentro de um
regime comum c coordenado,
mas fora de um edifício co-
mum. Outros fazem mesmo a
experiência de trabalho, seja
no periodo de férias, seja du-
rante o ano letivo, buscando,
porém, um tipo de trabalho
compatível com as exigências
do estudo.

G. Vocações: A questão vo-
càçiorial jã de longa data tem
sido colocada como íun dos
problemas mais agudos da
Igreja no Brasil. Ultimamente,
sob a mfluèncla renovadora
conciliar, houve um grande
progresso na maneira de enca-
rar e conduzir esta questão.
Muitos estão abandonando os
processos de recrutamento ma-
ciço ipara um trabalho mais
inteligente, a partir de uma
pastoral da adolescência e da
juventude.

O encaminhamento daqueles
que orientam sua vida para
o estado relíglosíi ou para o sa-
cerdócio é todo ele fundamen-
tado no quadro mais vasto da
vocação do homem e do cris-
tão. Rsconhece-se também que
a pastoral vocacional está li-
gada ao conjunto de renova-
ção da comunidade éclesial e
dela depende. Na situação em
oue se encontra o nível de vi-
da cristã do nosso povo, não
é possível pensar em pastoral
vocacional, ^cm termos objeti-
vos, sem um entrosamento cem
as atividades de evangelização,
cà-tequel.e, liturgia, vitalização
da comunidade cristã e mes-
mo de promoção humanai

Precisa-se, porém, reconbe-
cer que estamos no Inicio. A
reflexão sobre o problema vo-
cacional apenas se esboça e
necessita ser intensificada.

7. Estruturas Fundamentais
da Igreja: A sociedade trans-
forma-se cada vez mais ràpi-
damente e as estruturas ecle-
siais nem sempre acompanham
esta mudança. As estruturas
paroquia-È e diocesanas neces-
sitam. de modo geral, de mo-
dificações profundas.

Duas questões fundamen tais
são apontadas:

a necessidade -de estrutu-
ras mais flexíveis, capazes de se
adaptar à diversidade de cir-
cunstáncia.s e ao ritmo da evo-
lução. Insiste-se cm estrutu-
ras funcionais, a serviço da
construção do Povo de Deus,
ao invés de estruturas rígidas,
cm busca de autodefesa c jus-
tiflcaçiio;

o esforço de conseguir uma
maicr participação de toda a
comunidade, evitando assim o
passivismo e relacionamento
que impedem a atitude de ser-
viço.

Hoje, uma renovação se es-
boca no sentido de valorizar a
formação de grupos e comu-
nídades dc base, descentralizar
as paróquias, e dar òs dioceses
uma estrutura de coordenação
participada. Em vários casos
surgem as zonas pastorais co-
mo descentralização das dio-
ctses e mais etetiva coordena-
ção do trabalho de base.

S. Coardetiação Pastoral; Os
¦ relatórios" regionais fornece-

ram poucos dados sóbre o as-
sunto. Sabe-se, contudo, qui
em todas as regiões a Comis-
são Episcopal tem-se reunido,
periodicamente, com maior ou
menor freqüência, o que sig-
nlfica um passo no sentido de
uma realização mais efetiva
da colegialidade episcopal. Tô-
das as regiões já têm o seu
plano de pastoral elaborado ou
em vias de elaboração.

Alguns manifestam ns difi-
cuidados de realizar uma co-
ordenação de atividades entre
os vários Secretariados Regio-
nais e Nacionais. Há os impa-
cientes, os pessbnistas, os re-
voltados e agressivos, que co-
locam em suspeição tudo quan-

ESTADO DE MINAS GERAIS:
JUIZ DE FORA: Galeria Pio X, 622 — S. 8 - Tel.: 622

Faça Quanto Antes a Sua Matrícula
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA

revela
muni
to procede da Conferência Na-
cional dos Bispes. Mas, pouco
a pouco, a mudança vai-se
operando e se consegue uma
sempre mais ampla c efetiva l
participação dns bases.

O princípio básico do pro-
cesso de planejamento é reali-
zar a uniàade na medida em
que se toma consciência to-
mum da realidade e buscar
transformá-la em vista dos
mesmos objetivos. Trabalhou-
do todos dentro destes dois cri-
térios, acs poucos, chega-se a
uma unidade mais profunda,
dentro da diversidade que de-
ve caracterizar as diversas re-
giCea e dioceses.

AÇÃO MISSIONÁRIA
"Levar todos os homens b.

primeira adesão pessoal a Cris-
to, vivo ua Igreja, através cio
anúncio missionário da palavra
e do testemunho de vida evan-
gélica" — propõe-se a segunda
linha do Plano de Pastoral. O
balanço dos Secretariados afir-
ma que neste particular a pre-
ocupação diz respeito ao nivel
de fé existente entre o povo.
Inicialmente se constata a ne-
cessidade de uma mudança da
mentalidade, mesmo da paris
tios agentes da pastoral. De
modo geral, reconhecem-se.- co-
mo expressão de fé, apenas
certas atitudes exteriores tra-
dicionalmente consideradas co-
mo tais.

A caridade entre os homens,
o sentido de justiça, a partici-
pação corresponsável a serviço
do bem comum, o respeito aos
direitos fundamentais da pes-
soa, e a promoção destes direi-
tos são, por muitos, conside-
rados como alheios às expres-
soes de fé. A Gauãhim et Spes
— documento conciliar sôbre a
Igreja no Mundo de Hoje —
aponta como um dos males
mais graves do nosso tempo o
divórcio entre a. vida da fé j.
vida profana. A fé se realiza
também na vida de cada dia,
no esforço de promoção tios
homens, de participação comu-
nitárla o de desenvolvimento
integral.

Boa parte dos responsáveis
da pastoral não está mais tran-
qüila e confiante com a maio-
ria esmagadora de batizados,
isto é, de pessoas sacramentai-
mente integradas na Igreja,
pois reconhece' que a maior
parte destes batizados não teve
uma educação na fé que os
ajudasse a viver mais consclen-
temente o mistério de Cristo •
da Igreja.

Percebe-se entre aquelas ca-
madqs da população, atingidas
pelo processo de mudança e da
secularizução, uma crise de fé,
em maior profundidade, pro-
cessando-se a partir de quês-
toes da.vida (familia, natalida-
de, divórcio, justiça social) c
de uma decepção em face das
estruturas visíveis da- Igreja.

O estudo mais sério das mo-
tivações religiosas dará, preci-
6ões, matizes e detalhes mais
fundamentados. Um contato,
porém, com os diversos grupos
humanos, já è suficiente para
que se descubram as necessi*
dades de um trabalho inteli-
gente e efetivo dc educação da
fé, a partir da crise que se
processa e a partir da índole
religiosa do povo.

O agravamento da crise de
fé pode ser fecundo, ajudando
a Igreja a tomar maior cons-
ciência do problema e dar-'.h«
uma resposta mais adequada.
Os esforças no sentido de le-
var os homens, e mesmo gran-
de número de cristãos, a uma
maior explicitação do mistério
de Cristo e da Igreja, em sua
vida, e ajudá-los a superar as
crises da fé, têm sido espora-
dicos e limitados: alguns mo-
vimentos de apostolado leigo,
a renovação de alguns grupos
de missionários populares a
padres que agem isoladamente.

O Domingo das Missões é
hoje inexpressivo. Náo conse-
gue marcar a consciência cris-
tíl do povo.

poucos l»

Cânhamo liso por Cr$ 1 800
Cânhamo listrado por Cr$ 2 600
Voil Rhodia - 1,40 m de

largura por Cr$ 1 900
Listrado em seda — De

5 900 Por Cr$ 3 900
Chantung de 8 400 .... por Cr$ 3 900
Tafetá bordado de 5 800 por Cr$ 4 980
Gorgorão de seda de 7 000 por Cr$ 4 900
Sarja de seda de 7 500 por Cr$ 5 980
T afeta de algodão de

7 200 por Cr$ 5 500
Retalhos (SENSACIONAL) por Cr$ 1 500

TAPETES BOUCLÊ DE l.«
1,30x2,00 De 69 200 por Cr$ 49 800
2,00 x 2,50 De 118 200 por Cr$ 90 000
2,00 x 3,00 De 139 000 por Cr$ 108 000

TAPETES DE LA LISOS
200 x 2,50 De 190 000 por Cr$ 150 000
2,00 x 3,00 De 230 000 por Cr$ 180 000

VARIADO SORTIMENTO DE TAPETES
ESTAMPADOS E OUTROS TIPOS

Compare os preços e vá correndo à
"JOTA" Tecidos Decorativos

Rua Conde de Bonfim, 240-A
(Pertinho da Praça Saenz Pena)
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SIMONSEN S.A.
CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

IJJ^BOZANQ,
Rua Araújo Porto Alegre, n.° 70 - Salas 307/309

CARTA PATENTE N.° 181, DE 4 DE MARÇO DE 1964

Cadastro Gorai de Contribuintes: Inscrição N.° 33.517.640

RELATÓRIO DA DIRETORIA
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Senhores acionistas, •*

1 — Em cumprimento ao disposto no Estatuto e na lel, a
Diretoria tem a honra da opresentar aos «enhores acionista»
o Relatório das ocorrências verificadas no exercício findo da
1966. 2 — O ano transato foi particularmente difícil para a eco-
nomia brasileira: persistiu a alta de preços de 1965 (preços no
atacado subiram aproximadamente 40%); permaneceu o rctra-

Ção das vendas; recrudesceu a onda de (liqüidez, com numento
do número de concordatas, falências e protesto de cambiais e
editou-s- profusa legislação tributária através numerosos decre-
tos-leis t leis que reformaram "de fond encomble" a sistema-
tica "do direito fiscal, gerando perplexidade na administração
das empresas. 3 — No que concerne ao mercado creditício, a
conjuntura do ano anterior revestiu-se da maior delicadeza, no-
tadamente! pelo recrudescimento da onda de iliqüidez verificada
nas praças de São Paulo e Rio. Sem embargo das dificuldades
Inerentes a política governamental de combate à inflação e sa-
neamento da economia, e sobretudo da moeda, praz-nos comu-
nicar-lhe» que os resultados de nosso exercício social foi pie-
namente satisfatório, tanto em termos de desenvolvimento de
nossas operações, como no que concerne à lucratividade. E
mercê de rigorosa seleção da clientela tivemos liquidações nor-
mais de nossos financiamentos. 4 — Com efeito, em 31-12;65
nossos aceites cambiais totalizavam Cr$ 10 112 300 000 e nosso
capital a reservai montavam a Cr$ 1 151 201 724. Em 31-12-66
os aceites cambial» atingiram Cr$ 18 731787 050 e o capital e
reservas alcançaram Cr$ 3 271 988 847. Neste último total de ncei-
tes cambiais as operações de financiamento destinaram-se: 80,5%
para a Indústria; 19,1% para o comércio; 4% para as atividades
rurais assistindo-se com o crédito a tôda -gama de atividades
produtivas. 5 — A sistemática operacional das financeiras so-
freu alteração de monta, no ano findo, através a Resolução
32 t Circular 49 e, finalmente, a Resolução 45, do Banco Cen-
trai da República do Brasil, sendo que a última merece o nosso
encômio, pois se estrutura na realidade do nosso mercado de
crédito. .Essa» Resoluções deram nova sistemática òs operações,
crinndo a Letra de Câmbio, com correção monetária e ao por-
tador, título muito bem recebido pelo mercado aplicado.. De-
ve-se a êsse papel, sobretudo à Letra de Câmbio com correção
monetária pré-fixada a ao portador, a continuação da preíe-

rência' do público investidor pelas Letras de Câmbio, que per-
mite o financiamento ao comércio, à indústria, à agricultura •
ao consumidor ou comprador final com o produto das venda»
dessas cambiais. Não fosse êsse papel e provavelmente teria
havido uma catastrófica cessação de encaminhamento das pou-
panças pòr via das financeiras, para a*>- atividades criadoras de
riquezas. 6 — Outro fato 'auspicioso 

que consignamos é o d»
termos sido credenciados como agentes do FINAME, que nos pos-
síbilita financiamentos' mais efetivos à pequena o média indústria.
7 — Também registramos o deferimento, pelo Banco Central da
República do Brasil, de nossa Agência em São Paulo, que fun-
ciona . no Largo da Misericórdia, 24 - 8,° andar, e nos permita
atender com maior eficiência à nossa clientela.do grande Es-
tado Bandeirante. 8 — Comunicamos que nos primeiros meses
de 1967 iremos nos instalar na nova sede própria "Edifício Bo-
zano Simonsen" à Av. Rio Branco, 138 o que possibilitará me-
lhores condições de atendimento à clientela. 9 — Tendo em con-
sideração os resultados do exercício, recomendamos à Assembléia
Geral,Ordinária a distribuição de um dividendo de.6% eo ano
sôbre o capital de Cr$ 600 000 000 (seiscentos milhões de cruzei-
ros). 10 — Temos fundadas esperanças de que o ano d» 1967
seja mais tranqüilo e mais fecundo para a economia do país. O
esforço governamental para deter a Inflação e retomar o desenvol-
vimento econômico, comprometido pelo caos ínflacionário, deve
começar a produzir bons resultados. Em 1966 o governo realizou
uma tarefa clclópica de reformulação legal da vida econômica ¦
social do país. Praza aos céus que os ingentes esforços das auto-
ridades financeiras rendam dividendos neste ano de 1967 que sa
Inicia. 11 — O resultado do exercício social poderá eer devida-
mente apreciado pelo Balanço e a conta de Lucros o Perdas, quo
submetemos eo exame dos senhores acionistas, colocando-nos à
sua disposição para quaisquer esclarecimentos que forem julgados
necessários. 12 — Cabe-nos agradecer a todos os colaboradores
desta financeira a boo vontade e dedicação com que se desin-
cumblram da suas atribuições, bem como aos eenhores acionistas
a confiança com que honraram esta Diretoria. 13 — Deixamos con-
signndo também | nosso agradecimento .ao Bonco Central da Re-
público do Brasil e oo FINAME pela rapidez e eficiência com que
sempre conduziram nossas postulações • interesses.

Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1967

JÚLIO RAFAEL DE ARAGÃO BOZANO - Diretor-Presidente
ALBERTO BARRETO DE MELO - Diretor-Jurídico
FERNANDO GEBARA - Diretor-Superintendente
FRANCISCO MANOEL STOCKLER DE OLIVEIRA - Direior

BALANÇO GERAL EM: 30 DE DEZEMBRO DE 1966

ATIVO PASSIVO
DESIGNAÇÃO DAS CONTAS PARCELAS TOTAIS | DESIGNAÇÃO DAS CONTAS PARCELAS TOTAIS

DISPONÍVEL
Caixa f
Bancos 

REALIZÁVEL
Devedores P/Resp.

Cambiais:
s/Correção Mo-

netárla (V. Nom.)
c/Corr. Mon. Pré-
Determin. (V.
Nom.) 
Corr. Mon. Pré-
Determinada ..

166.729.233
1.162.007.588 1.328.736.821

7.767.908.000

9.542.000.000

1.421.879.080

Devedores P/Finonct.°
(Emp.ósf)mos). .

Devedores P/Fínanc.0
Rm. 21

Valor Nominal. 8.718.700.000
Comissõe»  . 1.035.353.000

Cotas da Part. a Receber 
Tltuloi e Vai. Mobiliários 
Obrigações do Tes. Naclonali

Valor da Aqui-
«ição 872.884.000
Reaiutte» 216.236.000

Bco. do Nordeste do Brasil S. A.
C/Vinculada è Sudene 

Outros Créditos
Bco. do Brasil S. A. — C/Fundo
Ul 4357 - F.I.T.:

Valor do Depó-
«i'o 2.150.860

Rea|usté 889.600

Bco. do Brasil S. A. - C/Fundo
Lel 4357 - R.A.I.:
— Valor do Depó-

«•'o 302.030
Real-il» 65.480

¦Depôs, s Ordom do B. Central —
Clrc. 59

IMOBILIZADO
Edifício de Uso da

Valor Original.
Benfeitorias ....

Sociedade:
350.000.000
122.422.251

InstalaçÕcsi
— Av. Rio Branco 
Material de Expediente ....
Móveis, Máqs. e Utensílios
Biblioteca 

PENDENTE
Despesas de Organização
Despejai Diferidas 

_ CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Açces em Caução ,
Valores em 'Garantia 
Bancos C/Cobrança 

18.731.787.080

37.920.000,

9.754.053.000

334.115.000
1.105.354.730

1.089.120.000

81.086.000
105.821.396

3.040.460

367.510

99.534.086

472.422.251

84.643.000
8.326.930

72.295.213
1.681.845

774.925
1.081.721

31.242.199.262

639.369.239

1.856.646

£00.000
92.231.362.563
4.571.592.398

33.212.161.968

96.803.454.961

130.015.616.929

NAO EXÍGÍVEL
Capital
Fundo P/Aumento de Capital
Fundo da Reserva Legal ....
Fundo de Previsão
Fundo de Depreciação ,...;.
Fundo de Indeniz. Trabalhistas
Saldo ¦ Disp. da Ass. Geral ..

1.200.ooo.ooo
657.820.632
83.266.439

530.000.000
9.334.061
2.845.307

788.722.408 3.271.988.847

EXÍGÍVEL

Títulos Cambiais:
s/Correção Mo
netíria (V.
Nom.)1.,; . ~
C/Corr. Mon,
Pré-Determ. (V.
Nom.) 
Correção Mon.
Pré-Determ. ...

7.767.908.0OO

9.542.000.000

1.421.879.080 18.731.787.080

Bco. Central C/Rcfinanct.» Res. 21:
Valor Nominal . 8.718.700.000
Comissões ..... 1.035.353.000

Imposto do Seio a Recolher
Obrigações Divs. a Pagar 
Depósitos Especiais 
Dividendos a Pagar 

PENDENTE

Receita! Diferidas 
Gratificações a Distribuir 

9.754.053.000

26.536.280
237.488.860
947.080.594' 
36.000.000

171.227.307
36.000.000

\

\

29.732.945.814

207.227.307

CONTAS DI COMPENSAÇÃO

CauçSo da Diretoria ,
Depcs. de Vai. em Garantia
Duplicatas em Cobrança 

33.212.161.96»

500.000
92.231.362.563
4.571.592.398 96.803.454.961

130.015.616.92»

-QUO RAFAEL DE ARAOAO BOZANO
(Diretor Presidente)

FRANCISCO M. STOCKLER DE OUVEIRA
(Diretor)

Rio de Janeiro, 30 de Dezembro da 1966

FERNANDO GEBARA '
(Diretor Superintendem.)

THOMAS PETER MATHIAS HAHN
(Diretor)

ALBERTO BARRETO DE MELO
(Diretor Jurídico)

MIRON AMORIM
(Con». R.g. CRC. GB. N.« 7010)

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "LUCROS E PERDAS"
2.° SEMESTRE DE 1966

DÉBITO CRÉDITO
Despesas Gerais 28.270.278
Gastos de Material 6.279.720

Impostos ,......,-.
Outras Contas ....!......'..
Amortização do Ativo 

Sub-Total 
Fundo de Reserva Legal ,.,.
Fundo de Previsõo 
Saldo è Disposição da Ass. Geral 

34.549.998

88.640.715
203.501.158

3.376.764

330.068.635
15.433.060

' 530.000.000
293.228.156

1.168.729.851

Fundo de Previsão — (Reversão) ...
Receita de Juros 
Comissões Recebidas 
Renda de Títulos • Vai. Mobiliário»
Outras Rendas

329.000.000
41.654.796
157.656.886
335.989.672

304.428.497

1.168.729.851

JOLIO RAFAEL DE ARAGÃO BOZANO
(Diretor Presidente)

FRANCISCO M. STOCKIER DE OLIVEIRA
(Diretor)

Rio de Janeira, 30 d. dezembro de 1966

FERNANDO GEBARA
(Diretor Superintendente)

THOMAS PETER MATHIAS HAHN
(Diretor)

ALBERTO BARRETO DE MELO
(Diretor Jurídica)

MIRON AMORIM
(Cont. Res. CRC. GB. n.« 7010)

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os

^ 
rr.omDros do Conselho Fiscal, abaixo assinados tendo examinado minuciosa . detidamente o Inventario, Balanço • . Conta de lucro» .Pardas referentes ao exercício rindo em 31 de dezembro de 1966, apresentado, pei. Dlretorie, . .endo-lhe. fornecida, tâdai •» informacõ.». esclarec.mento» lo.icitedos, declaram ter encontrado o referido Inventario, Balanço . Cont» de lucro, . Perdas em perfeit. ordem e corret8o,f»comend«ndo-s«, por l«so, à aprovação da Assembléia Geral.

CORINTHO DE ARRUDA FALCÃO

RIO DE JANEIRO, 9 DE JANEIRO DE 1967

JÚLIO CÉSAR LUTHERBACK JORGE GRAÇA COUTO CAMPELLO

OMTVItmt. X^32^lL_j^O-E^aBL^. &ÍA.
CR fc Dl TO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Senhores Acionistas.
Em cumprimento ao que dispõem » lei e o estatuto, a Diretoria

tem a honra da apresentar aos Senhores Acionistas o relatório das
ocorrências verificadas no exercício findo em 31 do dezembro de 1966.
O resultado do exercício social poderá ,er devidamente apreciado poloBalanço e » Conta de Lucros e Perdas, qua submetido, ao, exames
dos Senhores Acionistas,- colocam-nos à sua disposição para quaisqueresclarecimentos que forem julçjados necessários. Cabo agradecer g todos

Rua Araújo Porto Alegre, n.° 70 — Salas 301/302
CARTA PATENTE II - 240 DE 27 DE OUTUBRO DE 1965

Cadastro Geral de Contribuintes! Inscrição N.° 33.517.723

RELATÓRIO DA DIRETORIA

_ c.Mint-Ci [>
< FTLIADAA íy.

í ® |

cs colaboradores da Sociedade a boa vontade e dedicaçío com que t.desmeumbiram de sua, atribuições, bem como aos Senhores Acionista»a confiança depositada nesta Diretoria.
Rio de Janeiro, 5 de |aneiro de 1967.
JúlIO RAFAEL DE ARAGÃO BOZANO - Diretor Presidem.ALBERTO BARRETO DE MELO — Dir.lor Jurídico
FERNANDO GEBARA - Diretor

BALANÇO EM 30 DE DEZEMBRO DE 1966
(2.° SEMESTRE)

ATIVO » A S _ | V O
DESIGNAÇÃO DAS CONTAS PARCELAS TOTAIS 

| DESIGNAÇÃO DAS CONTAS PARCELAS TOTAIS
DISPONÍVEL

Caixa
Bancos ,

REALIZÁVEL
Devedores P/ Resp. Cambiaiu

s/ Correção Mo-
netária (V. Nom.) 3.171.300.000
c/ Corr. Monet.
Pré-Determinada
(V. Nom.) ..... . 1.977.500.000
Correção Mon.
Prá - Determinada 339.840.300

-Juro» ......... 2.170.000

26.051.613
872.493.765 898.545.378

Devedores P/ Financ. R. 211
Valor Nominal .. 2.015.000.000
Comissõe» .... 241.300.000

Devedores P/ Financiamento.
Obrlg. do Tesouro Nacionali
— Valor dt Aqui-

«ição 210.768.400
-Reajusta 50.847.300

Títulos . Vai. Mobiliários 
Bco. Nordeste do Brasil S.A.

C/ Vinculada à SUDENE 
Bco. do Brasil S.A. - C/ Fundo
LEI 4357 - FIT.i

Valor tío Depó-
sito 155.630

Reajuste , 25.890

Dep. a Ordem do Bancentral - Circ. 59

IMOBILIZADO ,
Material de Expediente 
Móveis, Máqs. e Utensílios

PENDENTE
Despesas de OrganU&çáo ....'
Depósitos P/ Recursos Interpostos ..

CONTAÍ DE COMPENSAÇÃO
Ações em Caução 
Valores em Garantia
Bancos C/ Cobrança

í.490.810.300

2.256.300.000

2.320.000

261.615.700

433.678.980

261.000

181.520

70.625.710

5.287.802
12.670.000

8.515.793.210

17.957.802

8.822.331

400.000
22.676.293.036

1.926.219.618

9.441.118.721

24.602.912.654

34.044.031.375

NAO EXIGIVEL

Capital 
Fundo P/ Aumento de Capital ..
Fundo de Reserva Legal |
Fundo de Previsão 
Fundo da Amortização 
Fundo de Depreciação ,
Fundo da Indeniz. Trabalhista»

EXIGIVEL

500.000.000
172.99/. 597

9.103.026
170.000.000

676.633
421.Bl7
145.690- 853.304.961

Títulos Cambiais:
s/ Correção Mo-
netária (V. Npm.)
c/ Corr. Mon.
Pré-Determ. (V.
Nom.)' 
Correção Mon.
Pré-Determinada

Juros

8.171.300.000

1.977.500.000

839.840.300
2.170.D0O 5.490.810.300

Bco. Central Cl Refinanc. — R. 21i
- Valbr Nominal .. 2.015.OOO.000
-Comissõe» .... 241.300.000 2.256.300.000

Imposto do Selo a Recolher 4.587.525
Depósitos Especiais 769.604.858

PENDENTE

Receitai Diferida»

6.521.302.653

66.511.07J

CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Caução da Diretoria ,
Depôs, de Vai. em Garantia ...
Duplicatas em Cobrança 

V.441.118.721

400.000
22.676.293.036

1.926.219.618 24.602.912,654

34.044.031.375

JÚlIO RAFAEL DE ARAGÃO BOZANO
(Diretor Presidente)

FERNANDO GEBARA
(Diretor)

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1966
THOMAS PETER MATHIAS HAHN

(Diretor Superintendente)
' ALBERTO BARRETO DE MELO

(Diretor Jurídico)'

MIRON AMORIM
(Cont. R.g. CRC - GB n.o 7010)

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "LUCROS E PERDAS"
2.° SEMESTRE DE 1966

D I B I T O C R 1 D I T O

Dospesíl Gerai» 6.366.362 Fundo de Provisão - (Reversão) 164.691.000
Gasto» de Material 1.384.867 7.751.229 Receita de Juros 13.873

Comissões Recebidas 64.632.ISO
Imposto» 3.213.285 Rendas de Títulos • Vai. Mobiliários 146.319.501
Amortização do Ativo 696.329 Outras Receitas '. 182.865
Outra» Conta» .-.:¦;..: 25.078.749  --^

Subtotal 36.739.592 ^~^_
Fundo de Reserva Legal 8.454.989 ' T^^^
Fundo de Previsão ;. 170.000.000 

^"^"*-^^^

Fundo Para Aumento .de Capital 160.644.808 
^"******--^^

375.839.389 375.839.389

JÚLIO RAFAEL DE ARAGÃO BOZANO
(Diretor Presidente)

FERNANDO GEBARA
(Dir.lor) ¦

Rio de Janeiro, 30 da dezembro de 1966
THOMAS PETER MATHIAS HAHN

(Diretor Superintendente)
ALBERTO BARRETO DE MELO

(Dlr.tor Jurídico)
MIRON AMORIM

(Cont. R.g. CRC . GB n.o 7010)

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os membro» do Conselho Fiscal, abaixo assinados, tendo examinado minuciosa e detidamente o Inventário, Balança • a Cont» da Lucros .

Perda» referente» ao exercício findo em 31 de dezembro de 1966, apresentados pela Diretoria, a sendo-lhet fornecida» tôda» » informações .
esclarecimento» «ollcltadoa, declaram ter encontrado o referido Inventário, Balanço a Conta da Lucro» . Perda» em perfeita ordem • correção,
recomendando-se, por isso, à aprovação da Assembléia Geral.

Rio de Janeiro, 9 de Janeiro de 1967
FRANCISCO MARCELO CABRAL JÚLIO CÉSAR LUTHERBACK CORINTHO DI ARRUDA FALCÃO

BALANÇO CONSOLIDADO
BOZANO, SIMONSEN S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
OMNIUM FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EM 30 DE DEZEMBRO DE. 1966
ATIVO PASSIVO

DESIGNAÇÃO DAS CONTAS PARCELAS TOTAIS | DESIGNAÇÃO DAS CONTAS PARCELAS TOTAIS

DISPONÍVEL
Caixa 
Bancos 

. ,192.780.846
2.034.501.353 2.227.282.199

REALIZÁVEL
Devedores P/ Resti.

Cambiais
s/Correção Monetí-
ria (V. Nom.) A...
c/Corr. Monet. Pri-
Determinada
(V. Nom.) .......
Correção Mon. Pré-
Determin adi

Juro»

10.939.208.000

11.519.500.000

1.761.719.380
2.170.000 34.222.597.380

Devedores P/Financ. (Empréstimo») ... 40.240.000
Devedores P/Financ.

R. 2):
Valor Nominal .... 10.733.700.000
Comissõ  1.276.653.000 12.010.353.000

Cotai dt Particip. a Recebar 234.115.000
Títuloa • Vai. Mobiliário  1.539.033.710
Obrlg. do Tesouro Na-

¦ cional: , - -
. - Valor da Aquisição 1.083.652.400
- Rea|u»t» 267.083.300 1.350.735.700

Eco. Nordeste do Bra.
iil S. A.
C/Vinculada i Sudena

Outros Créditos 
Bco. do Brasil S. A. -

C/Fundo lei 4 357
- Fit.i
Valor ¦ dó Deposito

•- Reajustes 
2.306.490

915.490

81.347.000
105:821.396

1.221.980

NAO EXIGIVEL

Capital 
Fundo P/Aumento dt Capitai .
Fundo da Reserva Legal 
Fundo de Previsão
Fundo de Amortização «
Fundo de Depreciação 
Fundo de Indeniz. Trabalhistas
Seldo a Disp. da Ass. Geral ...

EXIGIVEL
Títulos Cambiais:

s/Correção' Monetí-
ria (V. Nom.) ....
c/Corr. Mon. Prá-
Determ. (V. Nom.)
Correção Mon. Pré-
Determinada
Juros 

1.700.000.000
630.778.229
92.369.465

700.000.000
676.633

9.755.878
2.991.197

788.722.408 4.125.293.810

10.939.208.000

11.5)9.500.000

1.761.719.380
2.170.000 24.222.597.380

Bco. Central C/ Re-
financ. — R. 211
Valor Nominal ....
Comissões 

10.733.700.000
1.276.653.000 12.010.353.000

Imposto do Selo • Recolher 31.123.805
Obrigações Div». a Pagar 237.438.860
Depósito» Especial» 1.716.685.452
Dividendo» a Pagar 36.000.000 38.254.248.497

PENDENTE

Receitas Diferidas 
\ Gratificações e Distribuir

237.738.382
36.000.000 273.738.382

Bco. do Bratll S. A.
- C/Fundo le! 4 357
—, R.I.i
Valor do Depósito
Reajusta 

302.030
65.480

Dep. e Ordem do Bancentral — Circ. 59
IMOBILIZADO,

Edifício da Uso d«'So-
ciedade

- Valor Original .... 350.000.000
-Benfeitoria» .'. 122.422.251

367.510

170.159.796 39.757.992-472

Instalações:
— Av. Rio Branco
Material da Expediente 
Movei», Máqs. . Utensílio
Biblioteca . .¦

PENDENTE
Despesas de. Organização 
Dejpesas Diferidas :.......
Depósito» P/Recurso» Interposto,

472.422.251

84.643.000
13.614.732
84.965.213

1.681.845

6.330.256
1.081.721
3.267.000

657.327.041

10.678.977

42.653.260.689CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Ações em Caução 900.OCO
Valore, em Garantia 114.907.655.Í99
Bancos C/Cobrança ' 6.497.812.016 121.4C6.367.615

164.059.648.304

42.653.280.689

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

CauçSo da Diretoria
Deposi. de Vai. em Garantia
Duplicatas e/n Cobrança .....

900.00O
114.907.655.599

6.497.812.016 121.406.367.611

164.059.648.304

JOIIO RAFAEL DE ARAGÃO BOZANO - Diretor Presidenta
FERNANDO GEBARA — Diretor Sup.rint.ndent.
ALBERTO BARRETO DE MELO - Dii.tor Jurídico
FRANCISCO MANOEL STOCKLER DE OLIVEIRA - Diretor
THOMAS PETER MATHIAS HAHN - Dir.lor
MIRCN AMORIM - Cont. Reg. CRC. GB N.» 7010
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12 — 1-° Cad., Jornal do Brasil, domingo, 12-3-67

Polícia Militar lança amanhã 30 mil homens contra o jogo
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Universidade de Brasília -
cria setor de teatro para
maior divulgação da arte

Brasília (Sucursal) — Foi instalado na Universidade de
Brasilia um setor de teatro, cujo programa para este ano
inclui a realização de diversos cursos ministrados por nomes
de expressão no assunto, publicação dos textos das aulas,
montagem de peças e a edição de uma revista e um jornal
sobre teatro. .

O primeiro curso deverá ser o de Informação Teatral,
a cargo de Ariano Suassuna — autor do Auto da Compa-
decida —, que falará sóbre A Natureza do Teatro Nordesti-

¦ no; Sabato Magaldi, o Teatro Brasileiro Contemporâneo;
João Bittencourt,- O Diretor e a Busca do Espetáculo Bra-
sileiro; e mais cinco pessoas especializadas em problemas
técnicos. .

CURSOS E PEÇAS

Outros cursos terão como
tema O Dramático e o Épico,
o Teatro dc Vanguarda. Os
Teóricos do Século XX, Tea-
tro Contemporâneo, Introdu-
ção à Literatura Dramática e
O Teatro Elisabctano, este úl-
timo a cargo da Sr." Bárbara
Heliodora, Diretora do Servi-
ço Nacional do Teatro.

Com o objetivo didático de
formar público e preparar atõ-
res, serão montadas dez peças,
«un sua maioria de autores na-
cionais, uma das quais deverá
ser dirigida por Gianni Rato,
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FAQUEIRÓS HÉRCULES

Aço inoxidável

'__ MODELO ARISTOCRATA
Pçs de por

48 JãZXee- 48.500
51 JÈ3SeO" 53.500

101 meee-105.000
130 meee-139.000

Oferta especial
MODELO BRASÍLIA

101 PEÇAS
de J25_36ô-por 95.000

M0DÉL0 POPULAR
Pçs de por
48 __&0e0- 31.500
51 JffAQOr 38.500

101-90&60- 72.500
13OJ25_3eO-106.000

<S Co=_*,
EST0J0S

PÇS
43 7.400
51 ...OO
10112.500

130 14.500

J-LUMINlOS

in

MODELO CLÁSSICO
Pçs de por
51 3_mo- 68.500

101 j5o_jee-130.500
130 495_3eO- 179.500
194 -285:060- 255.000

BATERIAS PANEX
Pçs ds por
27 _65_5fl0" 49.950
30 J9MQ- 65.950
ROCHEDO, May-Foir
Pçs de por
33 .89.-960- 72.500
35 448_3é0- 94.500

por
13.950*

MODELO FUNCIONAL
Pçs da
30 jxsee-
48 -29_}0TJ 24.950
51 ZhQQQ- 30.950

101 meee- 59.900
*com estójo

SERVIÇOS DE CRISíALEIRn
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Jogo de Cristaleira, gravado
61 peças

da_35_3ÔO- por 67.500
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Jogo ds Cristaleira HERINC
Lapidado-61 peças

de__4aee_~f.or 169.500

PANELAS
PRESSÃO

MARMIC0C
• ds por

J&650- 15.500
2Mm 17.900

PANEX
J&see-14.300
_-_§ee-16.950

CL0CK
-la^ee- 14.90(1
JüâOe- 16.500

Máquina
ds moer

carne
deX-Gô-
por 5.750

Jogo de Mantimentos
5 peças

de_W_e-por 5.450

NU SOBRE-LO» E NO 2.° ANDAR
Vários modelos: Contour

Hércules, Bonsucesso, eto.
desde 12.000 mensais

CONJUNTOS
ESTOFADOS

CONJUNTOS PANEX
de nor

Parabéns J&MWr 43.950
Nupcial_Z4_56tr 59.950

Copacabana JÕSAQÜ- 65.950
CONJUNTOS ROCHEDO

.ds por
5 peças* 63&06- .54.500
7 " . 8?aee- 73.950

VíIhalilO^úèdésçplitu
LOUCAS E PORCELANAS.

Aparelhos para Jantar
Granito decorado

22 peças | 42 peças
doJ4T_ee-| de.25_3eO-
por 9.950 I por 19.500

Todos os modelos avulsos
e com tampas em c&res.
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Máquina para massas,
de_27£60-por 19.800
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Talha •
Colônia

f c/torneira'_eJ_L5CK.

.por 6.800

CONJUNTOS
DE FÓRMICA

|f ^^L_^=S}
Aparelhos de forcelana para Jantar

Real - Mauá- Renner- Schmidt
42 peças: deJ&eee-por 67.500

Aparelhos para Chá, Café e Bolo
30 peças: de_55£6ü~por 39.000

ELETR0-D0MÉSTIC0S
__m

.. ^\ Tl

SmSk

Modelos modernos: Probel
- Epeda - Teperman - Gelli

Sofá desde 12.000 mensais

*V*V^.. _T*t1r>» ,-l"_ ,nr"' ,'S J*

Vendas em 3,5 e 10 meses

olchões
Teperman,

 Probel, Epeda,
para solteiro e. casal.

12.000
mensais

ENCERADEIRA
ARNO/WAUTA,
LUSTRENE:
14.500
mensais

-ÍQUIDIFICADOX
ARNO

de_69_78-
por 31.800

VENTILADORES ARNO JR, SUPER,
LUSTRENE, ELETR0MAR e linho
completa FAET, a parlir
de 3.150 mensais

. 5

Ferro elétrico
de.&869-

por 4.500

BATEDEIRA NOVA
ARNO, portátil

de-M__3ô-
por 54.900

¦Completa
ds_&8?e-

por 84.000

5___PS_i.

"ONDE O SEU
DINHEIRO
VALE MAIS" é£eeia_d?httétiea

CIRCULAD0R
DE AR SPAM
de .meee-
por 139.500
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além de textos infantis e pro-
gramas de televisão.

Todos os cursos — que terão
ainda em suas direções nomes
como Anatol Rosscnfeld e Dé-
cio de Almeida Prado — se-
rão editados pela Universida-
de, buscando atingir os estu-
dantes de teatro do resto do
País. Com a mesma íinalida-
de, serão publicadas a revista
e o jornal.

O setor de teatro, segundo
seu dirigente, Professor Carlos
Petrovich, da Universidade Fe-
deral da Bahia, ss preocupará
ainda com atividades de pes-
quisa sobre danças dramáticas
brasileiras, reunindo material
para publicação.

Tempo será
melhor mas
nuvens ficam

O Serviço de Meteorologia
previu que o tempo hoje pode
melhorar, mas o céu continuará,
nublado, com possibilidade de
chuvas. A temperatura entra-
rá novamente em elevação. A
máxima de ontem íoi de 27,2,
em Bangu, e a mínima de 20,6,
em Santa Cruz.

A írente iria que caminhava
para o Rio demonstrou ten-
dência para o recuo logo de-
pois que ultrapassou São Paulo
e atingiu o Estado do Rio, mas
mesmo seu nfastamento náo
evitará as chuvas ocasionais.

Trigêmeas
nascem
na Gávea

Dez mese» após seu casa-
mento com o motorista Rui da
Silva, a Sr." Vera Lúcia Ce-
sária da Silva, de 25 anos, deu
ã luz na manhã de ontem, no
Hospital Miguel Couto, na Gá-
vea. a três meninas, todas go-
zando bom estado de saúde,
apesar da primeira haver, nas-
cido com apenas 1 950 gramas.

Logo que se recobrou dos
efeitos da anestesia, ao ser in-
formada do nascimento das
trigêmeas, a Sr.» Vera Lúcia
perguntou, num misto de es-
panto e preocupação pelas di-
ficuldades futuras: — E ago-
ra, como vai ser doutor?

SEM NOMES

O Sr. Rui da- Silva, pai das .
crianças, motorista da Farmá-
cia Piauí, localizada em Co-
pacabana. ao contrário de sua
mulher, vé o nascimento das
trigêmeas com naturalidade,
acreditando que as dificulda-
des serão as mesmas que teria
com uma só criança.

A surpresa dos pais e da
própria vizinhança decorre do
íato de ser esperado um me-
nino, tanto que já haviam até
escolhido um. nome, Carlos
Frederico, em homenagem aos
pais de Dona Vera Lúcia.

— No momento — afirmou o
Sr. Rui da Silva — a maior
dificuldade será escolher o no-
me das meninas, e isto só fa-
rei amanhã, quando conver-
sar com minha mulher sóbre
o assunto.

CESARIANA

Para que as crianças nas-
cessem, a Sr.a Vera Lúcia —
residente à Ladeira dos Taba-
jaras, 672 — íoi submetida a
uma operação cesariana, rea-
lizada às 6h30m de ontem pc-
lo médico Ângelo Silveira.

As meninas estão passando
bem, mesmo a ¦ primeira, que
nasceu com 1850 gramas e 43
centímetros; as outras pesam
2 150 gramas e 2 000 gramas,
e medem 44 e 45 centímetros,
respectivamente. Estes são os
primeiros íilhos do casal, que
completa um ano de casa-
mento dia 15' de maio.

EngenJiaria
encerra
simpósio

O Simpósio sobre o IJJano
Nacional de Habitação 

'e 
o

Desenvolvimento Local In-
tegrado, promovido pelo Clu-
be de Engenharia, encerrou-
se ontem com a sessão sô-
bre Recomendações Concer-
nentes à Política Nacional
de Habitação, presidida pelo
engenheiro P. Saturnino de
Brito Filho, também Presi-
dente do Clube de Enge-
nharia.

A partir de amanhã, 30 mil
homens da Policia Militar se-
rão colocados na repressão ao
jogo-do-bicho, aos boclc-ma-
kers e a todas as formas do
jogos proibidos. A ordem veio
diretamente do Governador,
numa tentativa do acabar com
a contravenção acintosa que
serve ds maior fonte de cor-
aupção da Policia,

Segundo se informava on-
tem, a decisão do Sr. Negrão
de Lima íoi tomada na sexta-
feira, durante uma reunião, no
Palácio Guanabara, com o Se-
cretário de Segurança, Gene-
ral Dario Coelho, c o Coman-
dante da PM, Coronel Darci
Lázaro, para estudar as de-
núncias de corrupção policial
feitas pelo JORNAL DO BRA-
SIL e outros órgãos da lm-
prensa.

TEMPO DE CORTES

A ação intensiva da Polícia
Militar, comentava-se, fará
lembrar o tempo do General
Meneses Cortes, um dos pou-
ces chefes de policia que con-
seguiu paralisar quase toí:!-
ment-e a contravenção, colo-
cando tedo o efetivo no seio'.*.

Assim, dizia-se, "por rnsis
dinheiro que tinham os ban-
queiros, nunca conseguiriam o
suficiente para subornar toda
a Polícia, preferindo fechar
suas portas para não sofre-
rem perseguições- sem conta".

A informação de que a PM
jigirá com carta branca causou
muito mal-estar na Polícia Ci-
vil, principalmente ent-rc os que
conseguiam equilibrar os orça-
mentos com as propinas dos
coatraventores, desde que seus
salários no Estado — como
demonstrou o JB — são mui-
to reduzidos.

Previa-se, desta íorma, que
os policiais de classes menos
favorecidas terão, inevitável-
mente, que se unir e pleitear
um aumento de vencimentos
junto ao Governador e à As-
sembléia Legislativa, ou não
poderão mesmo sustentar suas
famílias.

As atuações dos contraven-
tores presos serão feitas nas
Delegacias Distritais ou na
Delegacia de Costumes, ondo
diversos comissários e escri-
vães já estão mobilizados para
o trabalho, embora alguns
banqueiros afirmem que justa-
mente aí o serviço não íun-.
cionar á.

PERSPECTIVA RUIM

Porque a contravenção, em
todas as suas modalidades,
emprega cerca de 20 mil ele-
mentos egressos das peniten-
ciárias — alguns com pena
cumprida, outros em liberdade
condicional, e até foragidos —

há a perspectiva de que estes
retornem aos assaltos e homi-
cídios, aumentando perigosa-
mente o índice — já elevado— de criminalidade no Rio.

A solução encontrada para o
caso íoi enquadrar aqueles ele-
mentos no Artigo 59 da Lei das
Contravenções Penais (vadia-
gem), que é crime inafiancá-
vel. As prisões em massa, en-
tretanto, criarão um outro
problema: nem todas as cn-
deias da Cidade reunidas da-
riam para abrigar tanta geme.

Um dos tipos de contraven-
ção mais difíceis de combater
é o jogo em cavalos nos book-
makers que trabalham apenas
por telefone, cuja localização
ninguém sabe — ou os pou-cos que sabem não denunciam.

Admitia-se na Polícia quealguns banqueiros — Amoroso,
Mário e Eugênio Abade, Aris-
tides, Palermo e outros — ten-
tarão continuar explorando o
jogo desta forma.

Há apenas duas soluções pa-ra diminuir a incidência de
book-makcrs telefônicos: pedirajuda à Companhia Teiefóni-
ca Brasileira para saber on-
do há muitas aparelhos e in-
vestigar um por um dos lo-
cais neste caso, ou censurar os
poucos ap.relhos já conheci-
dos.

REESTRUTURAÇÃO

Se desse certo a campanha
contra o jogo, acreditava-se
que, em última análise, toda a-
Policia estadual seria benefia-
da, pois uma série de projetos
que viriam de encontro a an-
tigas reivindicações dos poli-
ciais, já prontos ou em vias de
conclusão com o Delegado Ola-
vo Rangel, da Superintendeu-
cia Judiciária, poderá ser
transformada em lei.

Tais projetos trariam au-
mentos de salários, equiparação
ã Polícia federal, facilidades de
acesso e amparo ao policial fe-
rido ou morto c á sua familia,
benefícios que até agora não
existem.

NA ASSEMBLÉIA

Enquanto isto, a Assembléia
Legislativa não se mostra in-
clinada a tomar conhecimento
oficial da série de denúncias
sóbre corrupção policial, pois
nenhum dos dois Partidos quer
tocar no assunto.

O MDB, através de um sim-
pies parágrafo, anulou a idéia,
ao acrescentar ao final do re-
querimento íeito pelo Deputado
Nina Ribeiro para a Constitui-
ção de uma CPI que "a corrup-
ção vem desde 1960", ressusci-
tando uma outra CPI, do tem-
po do Sr. Carlos Lacerda, e
provocando o desinteresse da
certos setores.

Excedentes de Economia da
UEG continuarão movimento
até conseguir matrícula

Os excedentes de Economia da Universidade do Estado
da Guanabara resolveram ontem continuar com o movimen-
to reivindicatório de vagas até conseguirem uma solução
satisfatória, mantendo-se em assembléia-geral permanente
até o pronunciamento das autoridades.

Em nota oficial na qual fizeram um retrospecto de
sua campanha, os excedentes de Economia afirmaram que
contam com o apoio integral do Diretório Acadêmico da
UEG e que o único impasse existente é a necessidade da
contratação de mais professores.
SUGESTÕES

Os estudantes citaram as se-
guintes sugestões que fizeram
à direção da Faculdade de
Ciências Econômicas da UEG:
aproveitanmento das salas
existentes, criação de um tur-
no diurno e montagem de uma
sala pré-fabricada na área dis-
ponivel atrás do prédio da Fa-
culdade.

Informaram os excedentes
que o Reitor da UEG. Profes-
sor Haroldo Lisboa da Cunha,

afirmou-lhes que acataria a
decisão da Diretoria da Facul-
dade, "que demonstrou muita
compreensão para com o pro-
blema".

"Nossa campanha é pacifica
c conta com o apoio de exce-
dentes de outras faculdades.
Consideramos possível o apro-
veitamento dos aprovados com
as instalações disponíveis, in-
clusive com a matricula dns
classificados cm outras es-
colas".

Salários baixos causam
evasão dos professores

Belo Horizonte (Sucursal —
O ex-R,eitc. da UFMG, Pro-
fessor Aluísio Pimenta, afir-
mou ontem que a má renvuue-
ração dos professores, pesqui-
sadores e técnicos é a princi-
pai causa da evasão do pessoal
altamente qualificado para os
Estados Unidos, pois no Brasil
o magistério é um bico.

Para o Sr. Aluisio Pimenta,
a solução do problema que vem
desfalcando as universidades,
indústrias e laboratórios do
País, seria uma política de real
investimento nas áreas do en-
sino, pois um professor que há
cinco anos recebia uma -remu-
neração equivalente a dez sa-
lários mínimos e hoje a vê re-

duzída à metade, não tem outra
escolha senão emigrar.

Segundo o Professor Aluísio
Pimenta — que voltou há três
dias do Chile, onde participou
de estudos sóbre o desenvolvi-
mento das universidades em
função do crescimento das po-
pulações — "o Brasil não ífem
condições de concorrer com os
Estados Unidos ou a, Europa,
mas poderia oferecer melho-
res condições aos trabalhos de
pesquisas, atualmente relegado»
a planos secundários".

Explicou que, devido à. cor-
reção monetária, o ordenado
dos professores no Pais foi re-
duzido à metade.

Paraná diz que há vaga
para todos no primário

Curitiba (Correspondente) —
Nas zonas urbanas do Para-
ná não existe mais nenhuma
criança sem escola e nenhuma
sala de aula sem professor, se-
gundo informou ontem o Se-
cretário de Educação e Cultu-
ra, Sr. Carlos Alberto Moro.

Em todos os municípios pa-
ranaenses estão ma-tiriculadas
mais de 600 mil crianças, e
com a construção de 458 salas
de aula,'no plano de emergên-
cia, nenhuma criança em ida-
de escolar ficará sem ma-
t-ricula.

Mais adiante disse o Secre-
tário que o Governo do Estado
está implantando nôvo sistema
de construç&o de escolas:

— Trata-se de um sistema
pioneiro de construções pre-
moldadas em estruturas de
alumínio, que poderão ser
montadas em apenas 24 horas
em qualquer ponto do territó-
rio paranaense. Essas escolas
são financiadas com recursos
do Departamento Nacional da
Educação.

Até o dia .15 estarão nomea-
das mais 3 600 professoras, tô-

das elas aprovadas em teste tíe
seleção, que somadas a outras
1 850 mantidas pelo grupo
executivo do Plano Nacional de
Educação no Paraná, perfazem
o total de 5 450 novos profes-
sores primários no Estado, pos-
sibilitándo atendimento í. tô-
das as escolas. ,
NO ESTADO DO RIO

Niterói (Sucursal) — Serão
iniciadas amanhã as aulas do
curso médio nos colégios esta-
duais, enquanto nas escolas pri-
márias começarão as matri-
cuias, que segundo recomenda-
ções da Secretaria de Educa-
ção do Estado do Rio devem.
ser feitas, de preferência em
grupo escolar que não fique a
mais de 3,5 km da casa do
aluno.

Até o dia 16, quando come-
çarão as aulas para o curso
primário, o Secretário de Edu-
cação,espera que estejam re-
cuperadas todas as escolas atin-
gidas pelas enchentes. Na pró-
xima semana serão inaugura-
das três escolas em Nova Fri-
burgo e cinco no Município de
Volta Redonda.
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i?zo efe mil e um planos de
permanece uma cidade indisciplinada

O Rio — que em ex-
tensão é uma das maiores
cidades, sendo apenas seis
as que lhe avantajam nes-
te particular (Nova lor-
que, Chicago, Filadélfia,
Londres, Viena e Buenos
Aires) — goza do raro pri-
vilégio de ser a única no
mundo para a qual os
mais insignes urbanistas,
em suas épocas, traçaram
planos de urbanização e
desenvolvimento: Massé,
Lescolle, Glaziou, Monti-
gny, Le Corbusier, Agache
(êste o que até, por sinal,
criou o termo urbanismo),
Doxiadis, entre outros. De
planos, pois, o Rio sempre
íoi bem servido, desde o de
Nicolau Durand de Ville-
gagnon — aqui chegando,
antes de Estácio de Sá, c
planejando edificar a Hen-
riville — até o de Sérgio
Bernardes,' que chega a
parecer fantástico, pre-
vendo o Rio do ano 2 000.

Desde que o Rio é Rio
o seu desenvolvimento ur-
bano tem sido previsto e
as soluções planejadas, in-
clusive para o deslizamen-
to dos morros, inundações
da City, transbordamento
de rios, povoação de coli-
nas, adensamento popula-
cional. Quase todos os pia-
nos, no entanto, foram en-
gavetados, aguçando ape-
nas o sonho de transfor-
mar o Rio numa cidade
urbanisticamente discipli-
nada e coerente e a man-
tendo como uma das mais
indisciplinadas do mundo.
A construção, por exem-
pio, de um extenso viadu-
to de percurso sinuoso,
acompanhando o desen-
volvimento dos morros,
por suas fraldas, foi acon-
selhada, há 40 anos, por
Le Corbusier, que já pre-
via uma superpopulação
nos morros e os seus natu-
rais problemas com as
chuvas e a erosão.

Plano recente, o de Doxiadis.
faz a previsão do que será o Rio
no.ano 2 000 e aconselha a sua, ime-
diata interligação, por conveniência
sócio-econômica, com as cidades
fluminenses que lhe são vizinhas,,
na formação do bloco do Rio Maior,
conjunto êsse aconselhado já então
em 1926 por Alfred Agache. Essa
interligação carioca-fluminense, porinteresses recíprocos, esteve inclusi-
ve nas preocupações de Machado
de Assis, quando, testemunhando os
sucessivos aterros da orla marítima
do Rio, temia que um. dia a Baía
de Guanabara estivesse totalmente
aterrada, c estranhava porque, ao
invés de conquistar o mar para se
expandir, o Rio não conquistava a
montanha de forma ordenada a
buscava nos seus limites próximos a
solução para o seu crescimento de-
mográfico.

Ás valas

Michel de Lescolle, engenheiro
t francês, foi contratado e enviado

ao Rio, em 1643, pela Coroa de
Portugal, a íim de levantar um
Plano-Diretor para o Rio. Lescolle
traçou então um projeto de regula-
rização do arruajnento da Cidade,— que se fazia um tanto desorde-
nadamente — construção de valas-¦ii ' para drenar os pântanos que ocupa-
vam grande parte da área da vár-
zea e delineou ladeiras mais suaves

j| t para o acesso aos morros.
Quase cem anos depois, o Go-

íl", vernador Aires da Cunha desenga-
vetou o Plano Lescolle e se preocu-pou em melhorar as vias públicas.Entre 1733 e 1763, governando o
Rio Gomes Freire de Andrade,
Conde de Bobadela, a Cidade co-
meçou a merecer ser chamada co-

! mo tal: Gomes Freire executou en-
táo, sob um plano que concebera,
as primeiras grandes obras paradar caráter urbanístico ao Rio.
Aterrou pântanos e lagoas; rasgou

;•* ruas e as arborizou; fêz construir
casas; edlficou pontes.

O Plano do Onça (assim cha-
mado pelo povo por ser do Gover-
nador Luís Vahla Monteiro, ape-
lidado de Onça) determinava a
construçáo de um canal navegável,
de mar a mar, que facilitasse a
fortificação e defesa da Cidade.
Um canal desde o mar da Prainha
até o mar de Nossa Senhora da
Ajuda, na hoje Cinelândia. A Ci-
dade, com o canal do Plano do
Onça, seria reduzida a uma ilha,"inconquistável 

pela parte de ter-•ra". Isso em 1726.

Os limites

Sob a sucessão dos Vice-Reis,o Rio ganhou novos planos de ur-banização, no mesmo ritmo do Go-vêrno Gomes Freire de Andrade.

Normuto Masson

Foram rompidos os primitivos li-
mites impostos antes à área urba-
ina; Para disciplinar o traçado das
fuás, exigido pelo aumento das
construções, o Conde da Cunha
mandou fechar, com lajes de pe-
dra, a vala infecta que, esgotando
as águas do Rio Carioca, servia de
despejo aos moradores das vizi-
nhauças (nascendo então <i Rua da
Vala, hoje Uruguaiana); mandou
abrir uma ma, no prolongamento da
do Piolho (hoje Carioca), que to-
mou o nome tle Rua do Conde e
hoje forma ns Ruas do Viseonde
cio Rio Branco e a sua continuação,
Frei Caneca. »

O Vice-Rei Marquês do Lavradio
rasgou, através dos pantanais de
Pedro Dias, a rua que ainda hoje
é Marquês do Lavradio, ligando a
Rua do Conde no Caminho de Ma-
tacavalos, atual Rua Riachuelo.
Aterrou a Lagoa da Pavuna, atual
Largo de São Francisco.

Lufs de Vasconcelos ampliou o
Terreiro do Paço (Praça XV), cons-
truindo um cais de pedra lavrada
junto ao mar e abriu a Rua das
Belas-Noites (Marrecas). O Conde
de Resende abriu a rua que ainda
é do Resende, delimitou o arrua-
mento do Rocio Grande (Praça
Tiradentes) e do Campo de Santa-
na. Obra também do plano Lufs
de Vasconcelos foi a construção do
Passeio Público, sob risco e dire-
ção tíe Mestra Valentim, no local
da Lagoa do Boqueirão, aterrada
com material resultante do arrasa-
mento do Morro das Mangueiras,
que ocupava parte do atual Bairro
cia Lapa,

Foi o Morro das Mangueiras o
primeiro a ser demolido no Rio.
para arejar e ampliar os espaços
urbanos.

Os canais

No apo de 1808, o Rio termi-
nava, praticamente, no Campo de
Santana. Depois do Campo pouca
coisa existia, a não ser uns caminhos
que ainda tardariam a se trans-
formar em ruas autênticas. Quasu
tudo era mangue, de São Diogo, do
lado do mar, e de Santa Teresa «
Catumbi para outro lado. Dom João
VI chegou ao Rio nesse ano, foi
para a Quinta da Boa Vists. a
sua, mulher, Carlota Joaqulna, ficou
nu Paço, na Praça XV. Dom João
VI então concebeu e executou seu
plano de urbanização.

Coraistiu o Plano de Dum
João VI em aterrar o Caminho das
Lanternas (que passou a ser conhe-
cido como Aterrado e onde hoje está
o Canal do Mangue). Como não
deu certo o Caminho do Aterrado,
porque as carruagens que se diri-
(fiam da Quinta da Boa Vlsta para
a, Praça XV atolavam, obrigando
nobres e damas, ás vêzas, a gran-
des caminhadas a pé, sôbrc a lama.
Dom Jo&o VI mandou qu# tudo
fosse aterrado, até o mangue, c três
a.nos depois apareceram as primei-
ras casas nos terrenos conquista-
do.s ao lamaçal.

Mas uma vala corria sempre,
sempre, onde era o neio do mangai
e o canal íoi cercado de pau-a-
pique. Esse Caminho do Aterrado,
que mais tarde íoi conhecido como
Rua ou Caminho do Senador Eu-
sébio, saia do Campo de Santana
c ia até a Ponto dos Marinheiros,
que permitia, atravessar o rio, que
era um fio de água limpa que cor-
tava o mangue: era o Rio Com-
prido.

Do Rocio Pequeno (noje Praça
XI) até a Ilha de João Damasco
(ou dos Melões) havia uma vala
suja e lamacenta, apenas trafegada
por pequenas embarcações — era
antiga a idéia de transformar essa
vala em canal: José Clemente Pe-
reira, em 1840, quando Ministro, já
pensava num canal que trouxesse a .
vala até o mar, perto da Alfândega-

O canal tornaria possível sa-
near toda a área do Aterrado, que
era bem próximo do Centro, além
de ser caminho para, São Cristóvão.
O Visconde de Sepetiba, em 1835, e
Haddock Lobo, em 1838, apresen-
taram planos para o canal. Mas o
plano que deu certo íoi o do Barão
de Ma,uá: em 1860, estava pronto,
limpo e reto o canal, que jogava
a vala dentro do Rio Comprido.

A planta

Quinze anos depois de pronto o
canal, foram colocados nele uma
comporta e gradis de ferro, e plan-
tadas palmeiras em suas margens; a
segunda parte do Canal do Mangue
é do começo do século, íoi feita
quando surgiram um cais, na Saú-
de e, no Valongo, o Cais do Porto.

Em redor do Canal do Mangue
surgiu então a Cidade Nova, onde
a Praça XI se destacaria, em melo
a soberbos sobrados de beirais cor-
ridos e sacadas a ferro.

A Missão Francesa — què Dom
João VI recrutara para iniciar as
belas-artes no Rio —, na qual se
destacavam os arquitetos Grand-
jean de Montigny e Le Breton, pro-
cedeu ao levantamento da Planta
da Cidade e por ela concebeu um
plano de desenvolvimento da urbs,
sendo intensificados ainda mais as
obras de aterro de charcos e lagoas;
oficializados os nomes de ruas e lo-
gradouros públicos e erguido gran-
de número de prédios.

Plano Berna

Entre 1892-1893, Barata Ribeiro
acabou com as cabeças-de-porco
na Cidade e deu início a um pia-
no de recuo de casas para alarga-
mento das ruas.

Benevenuto Berna, carioca, filho
de italiano, urbanista e escultor co-
mo o pai — e quem primeiro suge-
riu que, quando ocorresse a mu-
dança da Capital do País para o
Planalto Central, a Cidade do Rio,
transformada em Estado, passasse
a se chamar Guanabara —, apre-
sentou, em 1898, ao Presidente
Campos Sales, um Plano de Remo-
delação do Rio.

Consistia o Plano • m abertura
das Avenidas Leste-Oeste e Norte-
Sul, aquela atravessando as Cida-
des Velha e Nova e esta de mar a

mar, cruzando com a outra na Pra-
ça Tiradentes; ambas com 35m de
largura, três calçadas (duas late-
rais e uma central). Seriam desa-
propriados e demolidos alguns dos
prédios, velhos prédios, existentes
no traçado das avenidas, cujas no-
vas construções, que as margea-
riam teriam todas quatro pavi-
mentos.

Constava Uo Plano Berna a. de-
molição do Morro de Santo Antó-
nio, para dar passagem às aveni-
das, e a construção de elevados pa-' ra ligar as Zonas Norte . Sul, alem
da edificação, entre a.s montanhas
e o mar, na parte pantauosa de
B e n f i c a, Bonsucesso e Inhaúma
(que seriam aterradas), do Bairro
Carioca, com sete grandes praças,"com a formação . geométrica de
uma cruz e uma grande avenida
tio lado do mar, 18 ruas com 30
metros cada, formando 64 quadros,
com um parque, tendo ao centro
um campo de futebol e %o lado do
mar um cais de desembarque com
um balneário".

Elevados

Os elevados seriam: do Mangue.
sóbre o Canal do Mangue, percor-
rendo em toda a extensão n Aveni-
da do Mangue, adentrando-ss por
São Cristóvão, Ponta do Caju, lito-
ral de Inhsviima áté o Saco tío Vié-
gas; do Rio Comprido, começando
no Viaduto do Mangue, «trave*-
cando a Rua Visconde de Ylaúmi,
percorrendo a- Avenida Paulo de
Frontin, seguindo pelos Morros dns
Laranjeiras. Santa Teresa e Sil-
vestre (a fim de cs consolidar),
com um ramal para as Praias da
Gávea e Jacarepaguá; do Maraca-
nã, também partindo do Mangue,
seguindo pelo Viaduto do Rio Com-
prido, percorrendo o Canal do Ma-
racanã cm toda a extensão do Alto
da Boa Vista, terminando em Ja-
carepaguá, com ramais para cs
Bairros da Fábrica cias Chitas, An-
daraí c Vila Isabel (èin São Cris-
tóvão seria ligado a um outro ra-
mal, que faria todo o percurso sô-
bre a Avenida Suburbana, termi-
nando em Santa ,Cruz); o .15 de
Novembro, partindo da Prsç.a 15,
contornado a área que seria con-
quistada ao mar pelo desmonte do
Morro do Castelo, seguindo pelo
centro da Avenida dns Nações, Btl-
ra-Max, Lapa, Glória, para fazer
junção com o Viaduto qno seguiria
para o Canal do Mangue (percor-
rendo sempre peio centro da Ave-
nida Beira-Mar, pelo Russel, Fia-
iiienyo, contornando o Morro da
Viúva, Praias de Botafogo, Saúda-
de e Vermellm, onde seria dividido
em dois ramais, um para a Fona-
leza de São João o outro cortan-'
do o Morro da Babilônia, saindo da
Praia do Leme, percorrendo ás-
Praias de Copacabana e Leblon,
ladeando a Lngoa Rodrigo de Frei-
ias em várias direções, com. uni ra-
mal para o Jardim Botânico. Es-
trada Dona Castorina, e Um outro
para aa Praias da Gávea e Jacaré-
paguá; o da Glória, ligando o Baú1-
ro da Glória em linha reta com o
Mangue, passando o viaduto sóbre
o Morro de Santa, Teresa. Praça
Vieira Souto, Mangue, EFCB. Mor-
ro da Gamboa, Cais do Porto e
Praia das Palmeiras; o de Pedro II,
iniciando no Flamengo, passando
pelo Catete, Bento Lisboa, Morro
da Nova Cintra, Santa Teresa, Pau-
la Matos, Catumbi, Santana, Canal
do Mangue, Gamboa, São Cristo-
vão, Benfica, o nóvo Bairro Ca-
rioca, Amorim, Bonsucesso, Ramos,
Olaria, Penha e Cordovil, com vá-
rios ramais para os centres urba-
no e suburbano. A extensão dêste
seria de 14 quilômetros e 200 me-
trás e ligaria o nóvo Bairro Carioca
ãs Ilhas; o de Imprensa, o maior, tcom 18 quilômetros em linha reta,'
da Praia de Copacabana a Casca-
dura, passando pelos Bairros de
Copacabana, Botafogo, pelo Cor-
cevado, Santa Teresa, Fábrica das
Chitas, Andaraí, Aldeia Campista,
Vila Isabel, Serra do Engenho Nô-
vo, Riachuelo, Sampaio, Engenho
Nôvo, Méier, fazendo junção ccm o
viaduto da Avenida Suburbana, se-
guindo sempre até Cascadura, com
vários ramais para arrabaldes e su-
búrbios; o da Tijuca, começando na
Rua 18 de Outubro, atravessando o
do Maracanã, passando por Anda-
rai, Engenho Nôvo, Méier, Encan-
tado, Piedade e Cascadura, seguin-
do sempre até alcançar as Estações
de Madureira e Dona Clara, por
dentro das bairros, e, finalmente, o
de Mauá, ligando o centro urbano,
os arrabaldes, a parte suburbana e
o Bairro Carioca, com as Ilhas do
Pinheiro, Sapucaia, Bom Jesus,
Fundão e Governador.

Seriam os elevados ligados, por
meio de ramais, do centro urbano
para os arrabaldes da Centrai, Leo-
poldina, Linha Auxiliar e Rio
D'Ouro.

Determinava o Plano Berna o
prolongamento dos Arcos da Lapa
(feito em ferre, com passagem para
pedestres e veículos) até a Avenida
Beira-Mar, atravessando o Castelo.

Previa também o prolongamento
do Canal do Mangue e respectiva
avenida até a Lapa (que era praia),
estabelecendo assim) pelos dois ex-
treinos, a ligação ccm o mar. De-
terminava permanente dragagem do
canal para permitir navegação por
iKite.m-mouche, com pontos de cm-
barque e desembarque de 400 em
400 metros.

Nessa larga via pública, com o
Canal do Mangue ao centro seriam
construídos então cs arranha-céus.

O Plano Berna fixava que, nos
morros (que o carioca chamava -en-
tão de colinas), fossem edif içados
centros de habitações, "de bom efei-
to estético", residências a 25 e 30
metros de altura sobre o nível ge-
ral da Cidade.

Fr.ecutado de 1903 a 1906, como
a maior transformação que o Rio
já sofreu, ío! o Plano Pereira Pas-
sos. Tal plano modificou a própria
topografia urbana. Foram abertas
a Avenida Beira-Mar, de Santa Lu-
zlâ a Botafogo, com a Avenida Li-
gação. hoje O,svaldo~d-uz;._tran.s-
formadas em avenidas ás ruas pfF~
mitivas (Mem de Sá e Salvada' de
Sá, na Esplanada do Senado); alar-
gados a.s Ruas Gomes Freire e Ma-
rechal Floriano, que também vira-
ram avenidas; iniciada, a Avenida
Atlântica, alargadas e asfaltadas a.s
Ruas da Assembléia, Carioca, Uru-
guaiana, Acre, Frei Caneca, Treze
de Maio, Camerino; aberta a Rua
Sacramento (hoje Passos); farta-
mente arborizada a Cidade, aberto
o Túnel do Leme, construídos o Cai.s
Pharcux e o Jaa-dim da Glória.

Paulo de Frontin projetou e di-
rigiu então a abertura da Av. Cen-
traí, hoje Rio Branco, para propor-
cionar acesso ao nôvo porto, na
Praça Mauá, e para sanear e ven-
tilar o centro urbano. A. Avenida
Central íoi aberta de mar a mar,
da antiga Prainha ao velho Bo-
queiráo do Passeio, provocando a
derrubada de 641 prédios.

O desmonte do Morro do Se-
nado forneceu aterro não só para a
faixa, portuária como para a Ave-
nida Beira-Mar, abrindo claro por
onda se espraiou a Praça da Cruz
Vermelha.

Em conseqüência do Plano Pas-
sos surgiram e poveuram-se o.s
Bairros de Copacabana, Ipanema,
Gávea, Leblon e Lagoa; toda a ex-
trema extensão da Zona Sul, que
era então uma região de chácaras
isoladas em meios a arcais desertos.

Ao Norte, no rumo oposto, a
Tijuca se expandiu, absorvendo o
Engenho Velho, Vila Isabel e Fá-
brica de Chitas, antes arrabaldes
distintos. O Grajaú, que era mato,,
povoou-se. A Cidade Velha, plan-
tada por Estácio de Sá á sombra
do Pão de Açúcar, então abando-
nada, transformou-se no Bairro da
Urca.

Foi o Plano Pereira Passos que
primeiro determinou a canalização
dos rios do Rio, "como medida pa-
ra evitar a-s inundações periódicas
da Cidade". - Foi então canalizado
o Rio Carioca, iniciada a canali-
zaçíio dos Rios Berqitó, Banana
Pedro e de parta dos Rios Maraca-
nã, Joana, Trapieheiro e Coaiprido.

O Plano Sersjedêlo Correia, Pre-
feito por um ano (1909-10), con-
sistiu em abrir ruas nos subúrbios
e sanear Copacabana, qu» come-
çou então a ser edifieada e a virar
bairro. Já Bento Ribeiro, de 1910
a 1914,' ae deteve mais no alarga-
mento da área «alçada do centro
até os .subúrbio». As estradas, in-
terügando os subúrbios, começaram
« ser abertas entre 1917-18; eousis-
tiam do plano do Prefeito Amaro
Cavalcanti para expandir o Rio. .

Paulo de Frontin, Prefeito (ape-
nas um ano 1919). abriu :t Aveni-
da Meridional (hoje Delfim Mo-
reira), iniciou a abertura da Ave-
nida* Nieméier, prolongou a Ave-
nida Beira-Mar, com a nome de
Presidente Wilson, até a Ponta tío
Calabouço, concluiu a canalização
do Rio Comprido e criou, nas suas
margens, uma avenida-canal, "pa-
ra impedir a inundação do bairro,
por ocasião das grandes chuvas".
Abriu o Túnel João Ricardo, na
Saúde, sob o Morro da Providèu-
cia, comunicando a Estação Pedro
II ao Cais do Porto.

Às favelas

Assustado com o crescente de-
senvolvimento de favelas nos mor-
ros, o Prefeito Sá Freire, em 1919
concedeu um plano para neles edi-
íicar cidades-jardins, com habita-
ções uniformes, que seriam cons-
truidas pela então Prefeitura e
alugadas ou vendidas, de preferên-
cia a operários.

O plano dessas cidades-jardins
nos morros foi transformado, peloPresidente da República, no de-
creto 2 407, de 18 de janeiro de
1920.

Carlos Sampaio íoi nomeado
Prefeito do Rio a 8 de junho de
1920 e logo criou a Companhia de
Melhoramentos do Rio, cujo planoconsistia de "obras de saneamento,
de viação pública, de íaeilidade de
circulação e que, se possivel, con-
comitantemente, concorram para o
aumento da área, central da Cidade,
para atenuar os efeitos das imiti-
dacões a, que está sujeita uma outra
parte, e para seu embelezamento
geral'*;

As munaaco.es

At idais avenidas

Concluída a demolição do Mor-
ro do Senado e aterrada a larga
faixa portuária, sob risco e direção
de Francisco Bicalho, foram cons-
tímidos o Cais do Porto, Avenida
Rodrigues Alves « Avenida Fran-
cisco Bicalho.

De 8 de junho de 1920 a 15 de
novembro de 1922, quando deixou
o cargo, Carlos Sampaio executou
integralmente seu plano: arrasou o
Morro do Castelo, cuja terra serviu
à construção do Aeroporto Santos
Dumont e ao alargamento da Ave-
nida Beira-Mar; no lugar do morro
surgiu a Esplanada do Castelo;
coastruiu a Ladeira do Barroso; o
Viaduto Rei Alberto; a Avenida do
Arpoador, ligando a Vieira Souto
à Ponta do Arpoador, para ligá-la
. Avenida Altántica; Avenida Por-
tugal, dando acesso á Fortaleza de
São João; Avenida do Silvestre, em
Santa Teresa, no local Dois Irmãos
até o Silvestre; Estrada Silvestre-
Paineiras, no Corcovado; a Ladeira
do Ascurra, de Laranjeiras ao Sil-
vestre; Avenida do Exército, cone-
xionando o Campo de São Cristóvão
com a Quinta da Boa Vista; Ave-
nida Maracanã, "de uma Importân-
cia capital para n problema das
inundações (o grifo é do próprio
Plano Carlos Sampaio), da Praça
da Bandeira à Rua São Francisco
Xavier, de um lado, e de outro lado
da Rua Rademáker ã José Higino;
a Estrada para Petropolis (até o
Rio Meriti, limite do Rio); estradas
para Irajá e para Pavuna, e a áp.
Sentenciados, na Covanca, Jaca-
repaguá.

Prevista no Plano Carlos Sam-
paio foi aberta a Avenida Rui Bar-
bosa, contornando o Morro da
Viúva, para extrair a pedra ne-
cessaria ao cais das obrai do
Castelo.

Dc 1922 a 1926, Alaor Prata
construiu, no Leblon-Gávea, um ca-
nal de drenagem na Lagoa Rodrigo
de Freitas, para Impedir que as
águas subissem durante a época
das xihuvas. Alargou o Túnel Ve-
lho (hoje Alaor Prata), mandou

jisfaltar ns Ruas do Lavradio, do~Seirat<iarrBueuos__Aires_ 
e dos In-

válidos, pam facilitãFlTiSircnlaçãOr-

Plano Ajiaclie

O .urbanista francês Alfred Aga-
die (que, por- sinal, foi o criador
do termo urbanismo, contratado
pelo ¦ Preíeiio Padro Júnior, cm
1927, depois de vários estudos, apre-
sentou um Plano de Remodelação
do Rio (que chamava de Mlle, Ca-
rioca.', que só serviu para servir de
base a empreendimentos posteriores,
pois do que nele constava íoi feita
unicamente a Praça Paris.

O Plano Ageche determinava a
construção, nós morros, de cidades-
jardins, e de cidades-satélites na
Zona ílural. Sob o título de Rio cie
Janeiro Maior, o Plano Agache —-
após fxpliear que o Rio, conside-
rando.então a parte verdadelramen-
te urbana,. ocimava, mais ou sne-
nos, q mesmo território que Bue-
nos Aires (185 km2), Washington
155 kn,i2) e Roma (157 km2), tinha
uma extensão dítás vezes maior que
a de Paris, intramuros (78 kni2>;
do que Berlim (63 km2), Tóquio
(73 lcm2), Madri (üG km2), porém
muito :menor quo Nova Iorque 1774
km2). Chicago (499 km2), Londres
(302 km2) e Viena (278 km2) —
esclarecia que, como território de-
pendente da aglomeração, o Rio era
superior aos 310 km2 de Berlim e
aos 490 km2 do Departamento 'do
Sena, sendo comparável a Bruxelas
(1 107km2), México (1 493 Icm2), ao
Município de Roma (2 074 km2) e
ao distrito metropolitano de Nova
Iorque (3 042 km2), frisando que a
Cidade desceu, à medida do seu
.crescimento, a princípio ao longo
do marro, depois ã planície, quando
os charcos e lagoas circunvizüihos
começaram a ser saneados, à beira
da Baia de Guanabara, e para os
vales que se estendem entre os ma-
ciços montanhosas e, posteriormen-
tc; «o longo das i>r»Uíis do Oceano;
os bairros da planície baixa, 6tirgi-
ram Aijsordeíiados, contornando as
muralhas naturais, suscitando a
idéia de um polvo que, com «eus
tentáculos, tonasse posse de tados
os espaços que o ãiór e « monta-
íüia deixaram livres.

O Plano Agulha comparar*
plástfteameut* a exposisáo do Rio
com a; impressão qti© deixaria na
grêda luna. forma, de mão, cujos
dedos dstivásem «testados: "a pai-
nw- i«}jresentftaido o centro comer-
ciai, a CUI/, ie os dedos rapresen-
tando <u praias e os vales, que se
afastam do centro e que deram,
muito naturalmente, lugar á expan-
são urbana sob forma tentaeular."

As praça»

Estabelecia o Plano Agache a
construção de praças-rótulas, uma
via litorânea partindo do Calabou-
ço e indo pelo Flamengo, Botafogo,
Copacabana, Ipanema, Leblon, e
outra ao pé dos contrafortes- do
Corcovado; construçáo do metro-
polltano, divisão do porto em co-
mercial e industrial, interligação
da Leopoldina e Central com o me-
tropolitano, zonas exclusivamente
residenciais, centros de recreio,
baü-ro universitário, jardim aquá-
tico no-. Calabouço, centro tnncá-
rio, com ruas reservadas exclusiva-
mente aos transeuntes, bairros do
comércio secundário, bairros ope-
rários.(que agrupariam os morado-
Vis tíe favelas dos morros), junto
aos bairros industriais; divisão da
cidade em zonas, de A a E, etc.

Esclarecendo que, "nas épocas
das grandes precipitações pluviais
o Rio de Janeiro, devido à sua con-
figuração topográfica, está sujeito
a grandes inundações, já que o ma-
ciço montanhoso existente no pró-
prio centro da aglomeração urba-
na ocasiona fortes enxurradas,
cujas águas, não encontrando fá-
cil e livre escoamento, invadem as
partes baixas da cidade, provocan-
do sérios prejuízos e até graves de-
sostres", o Plano Agache Indicava,
como "meios eficientes para eliini-
nar o mal", já que as causas efeti-
vas que determinam a inundação
estão na forte e repentina enchente
dos rios — produzida pelas águas
das bacias superiores no maciço
montanhoso e acréscimo importân-
te, nos cursos inferiores, de terra
e detritos provenientes do maciço
montanhoso — 1) evitar a forma-
ção do barranco e o arrastamento
da terra pela fixação completa dos
terrenos no lugar; 2) diminuição
do volume a jusante das bacias, na
ocasião das grandes chuvas, por mu
retardamento do seu escoamento,
e 3) regularização do regime dos
rios de cada bacia, diminuindo o
seu volume no período chuvoso e
uumentando-o úo período seco.

As valetas

Para que isto fosse possível, o
Plano Agache recomendava a cons-
trução de valetas de escoamento, a
céu aberto; pequenas barragens,
para evitar a erosão das margens
dos rios e riachos; barragens-rc-
servatórios nas íaldas das vertcii-
tes, "em pontos convenientemente
escolhidos, que comportem, na par-te superior, uma câmara de decan-
tação onde, no decorrer dos grandes
aguaceiros, as matérias sólidas aca-
bem de sé depositar"; piroteção do
solo pela arborização e gramados,"sobretudo nqs morros", e sanea-
mento do' solo urbano, com drena-
gem em profundidade, para abai-
xar, o mais que possível, o lençol
das rios que atravessam a Cidade
(no caso, os Rios Jacaré, Joana,
Maracanã, Trapieheiro, Comprido,
Papa-Couve, Caboclos, Macacos e
Quebra-Cftbeças), "o que evitará
os transbortíamentos dos rios e das
águas da montanha para a Cidade".

Recomendava, por fim. o Pia-
no Agache, a total veformulação
do sistema de esgotos e dos métodos
de operação.

Para a feitura das plantas, qu»
orientaram o Plano Agache, íol
íeito então, pela primeira vez, o le-
vantamento aerofotogramétrlco do
Rio. '

Do que Agache concebeu cm
seu Plano, apenas uma obra íoi fei-
ta e subsiste: a Praça Paris.

€H\4£hUUo.

Charles Edourd Jeanneret, dit
Le Corbusier, transitou pelo Rio
em 1928, rumo a Buenos Aires.
Era então o mais famoso urbanis-
ta do mundo e o Rio teve a sorte,
inusitada, de lho' merecer, senão
um plano integral, mas uma a-len-
tada idéia, fruto do amor c do
iascinio que lhe provocou. Acon-
selhava Le Corbusier, para prever o
adensamento desordenado de edi-
ficações na urlis e nos grandes
bairros da Zona Sul, a construção
de um extenso viaduto de percurso
sinuoso — conforme, a topografia
local —, a cavaleiro das edificações
então existentes e destinado à pe-
netraçáo rápida aos bairros dis-
tantes: sóbre a possante estrutura
de ponte, uma superestrutura de
pisos de concreto armado, servida
de água, esgotos, gás, luz e força
— o.s Terrenos artificiais, como os
denominava, todos eom írente de-
simpedicla para a vista dft serra
ou do mar. Esse extenso viaduto
acompanharia a progressão dos
morros, con.solidando-os contra os
eCeitos da erosão, e seria servido
de carros que correriam pelos mo-
notrilhos.

O Plano Edson Passos, orienta-
dor da Comissão do Plano da Cida-
de (que em 1945 se transformou em
Departamento de Urbanismo)
estabelecia a abertura das Aveni-
da.s Presidentes Vargas, do Canta-
galo, da.s Bandeiras, da Tijuca,
das Missões e Brasil, Estrada do
Cantagalo, duplicação do Túnel
Nôvo (com a construção de um ou-
tro ao lado do então existente), e
abertura da Avenida Princesa Isa-

, bei, conclusão da Esplanada tío
Castelo, alargamento da Praia de
Botafogo com um túnel no Pas-
mado e á conclusão do desmonte
rio Morro do Castelo para a aberta-
ra de uma avenida, diagonal e ou-
Ira perinietral, sem oer elevada.

Parte do Plano Edson Passos
. foi executada, de 1837 a 1945, pelo

Prefeito Henrique Dodsworth: a
Avenida Presidente Vargas foi cn-
tão a realização mais importante,
:omo eixo leste-oeste, que permi-
tia fácil acesso à Zona Norte.

O? tiídcií

Executando o Plano Diretor da
Cidade, o Prefeito Mendes d» Mo-
rais, na década de 40, concluiu o
«gundo Túnel do Ije-me o ater-
rou a «ria marítima da Praia d«
Botafogo, com a construção de duas
pistas de tráfego livre. Criado em
1948, o Departamento de Estradas
de Rüdtvgem st* propunha a exe-
c.utar um plano que Incluía, entre
outras obras, a Avenida Grajaú—
Jacarepaguá; Estrada das Canoas,
com viaduto; Avenida Litorânea —
ligando a BaiTa da Tijuca ao Re-
creio dos Bandeirantes' e Estrada
do Sumaré, seguindo o antigo tra-
çado do Caminho do Sumaré.

No Governo Negrão de Lima foi
construído o viaduto de Madureira
e, ainda fa/.endo parte do Plano
Diretor da Cidade, íoram construí-
dos os Viadutos de Deodoro, dc Ana
Néri e das Palheiras; Foi criada a
SURSAN (28 de novembro de 1957),
cujo Plano previa a conclusão do
desmonte do Morro de Santo An-
tônio, possibilitando a abertura de
uma grande avenida e o aterro rias
Praias da Gloriai a Botafogo, afim
de dar lugar, conquistando o mar,
ao maior parque ã beira-mar íeito
pelo homem; a construção de uma
Avenida Perimetral ligando a Pra-
ça Mauá a uma avenida beira-mar,
do Túnel Barata Ribeiro—Raul
Pompéia; aumento da rede de es-
gotos dos subúrbios e da Ilha do
Governador; Avenida Norte-Sul, 11-
gando a Avenida Presidente Var-
gas à Praça Paris; Avenida Beira
Mar, com fim na Avenida Osval-
do Cniz; Avenida Radial-Sul, li-
gando o Largo da Glória à Lagoa
Rodrigo de Freitas, que seria alar-
gada; Avenida Radial-Oeste, pro-
longando a Presidente Vargas até
a Praça da Bandeira e Estádio do
Maracanã; Túnel Catumbi—Laran-
Jelras, com trechas elevados, em
cruzamentas; Túnel Rio Comprl-
do—Lagoa, ligando a Avenida Bra-

. sil à Zona Sul, sem passar pelo
centro da Cidade; Túnel Tijuca—
Praça Santos Dumont, "que fará
parte de uma futura Avenida Ca-
rioca'": Túneis Barata Ribeiro—
Raul Pompéia; Toneleros—Pompeu
Loureiro; Sá Ferreira— Nascimento
Silva; Túnel no Morro da Babilô-
nia, ligando à Rua Paulino Fernan-
des à Praça Cardeal Arcoverde, co-
mo parte da Avenida Radial-Sul
em sua ligação com Copacabana e
Avenida Guanabara, "que começará
na Praça Mauá e irá paralela à
Avenida Rodrigues Alves até o Ga-
sómetro, acompanhando o litoral
da Bala dé Guanabara, quase sem-
pre em elevado, até o inicio das ro-
dovias para São Paulo e Petrópo-
lis',', com um grande campo "que
se chamará Uraçumirim e onde
ocorrerão os festejos do TV Cente-
nário da Cidade'!. .„_

Urbanização da Lagoa Rodrigo de
Freitas, alargamento da Av.nida
Atlântica e a canalização do Rio
Papa-Couve, para evitar as iníin-
dacões em Catumbi; dos'Rios Joa-
na e Maracanã para evitar em
Andaraí, Vila Isabel, São Cristóvão

• Maracanã; do Rio Faria, para
evitar em Bonsucesso, Higienópolis,
Piedade, Encantado; do Benflca,
para evitar em Benflca, Pedregu-
lho e Refinaria de Mangulnlio*;
do Acari, para evitar em Marechal
Hermes, Deodoro « Guadalupe; a
construção de uma galeria no Rio
Calogl, afluente do Acari, para evi-
tar «H~üüãdatuper-Barww-Eilha_«_
Ricardo de Albuquerque; do Tln-
gui, para evitar em Marechal Hei--
mes: do Irajá, para evitar em BrA»
de Pina, Cordovil e Irajá e a ca-
nalização do Rio Nunes para evitar
as enchentes em Olaria, e dos Rio»
Ramos e Lucas.

Os esgotos

A construção do 600 mil metro.i
de redes de esgotos, de um Inter-
ceptor Oceftnico da Glória ao Le-
blon, do Exprcss-Way Rio Douro
(estrada bloqueada, sem cruzamen-
los) ligando Del Castilho à Pavu-
na; do Park-Way Faria-Timbó, li-
gando a ?,ona suburbana da Leopol-
dina com a Avenida Brasil e, "pos-
teriormente, com a Cidade Univer-
sltária; Viadutos sóbre a E. F.
Leopoldina, Ruas Uranos e Leopol-
do Bulhões. Avenidas Brasil c Su-
burbana, Bonsucesso e Praça da
Bandeira; construçáo de nova Adu-
tora no Guandu e do metrô, "qu«
funcionará em dois sistema* —
aéreo e subterrâneo — e em duas lí-
nhos, uma para o subúrbio e a ou-
tra pura a Zona Sul", estavam
Igualmente previstas no Plano da
SURSAN.

As obras do metrô deveriam co-
meçar em 19G3.

Descentralizar o comercio t o»
serviços, interligar ao Rio os inte-
rêsses recíprocos com os Municípios
fluminenses e vizinhos de Duque de>
Caxias, Nilópolis, São João de Me-
riti,- Nova Iguaçu, Niterói • São
Gonçalo, denominando o conjunto
de Rio Maior (que Agache, em
1926, Já denominara) são us prin-
cipais pontos do Plano Doxiadií,
encomendado pelo Governador Car-
los LRcerda, e também atuaiuwix-
te engavetado.

As ZOll.ls

Prevê o Plano Doxiadis a edifi-
cação de um ceutro comercial re-
suhante do aterro dos alagados ao
lado da Avenida Brasil; a criação
de grandes centros na Zona da
Centrai do Brasil, entre Méier a
Santa Cruz, a localização da ln-
dústria às margens da Avenida
Brasil * na área de Sepetiba * ain-
da de uma Cidade Industrial em
Santa Cruz.

A divisão da Cidado em lonas
e dns zonas por classes, de acordo
com a importância econômica pa-
ra a comunidade; construção de
novas rodoviaâ e ampliação das
ferrovias metropolitanas; plata-
formas elevadas ao nivel de sobre-
loja, para a circulação de pedes-
tres, deixando as ruas totalmente
livres para a circulação de veículos,
em Copacabana; parque de recrea-
ção, cafés ao ar livre; utilização de
aerobarcos na Baía de Guanabara,
modernização do Aeroporto do Ga-
leão e a transformação da Base
de Santa Cruz em aeroporto ,civil;
construção tíe nôvo caís, em Sepe-
tiba; construção do metrô e de nô-
vo sistema ferroviário suburbano,
exclusivamente para passageiros,
são outros tantos pontos do Plano
Doxiadis, que recomenda a urba-
nização das favelas, onde íôr possi-
vel, e a criação de mais vilas e
de núcleos populares nas Zonas
Norte, Sul e Centro, nas proximl-
dades dos locais de trabalho, como
solução para o problema habita-
cional. Essas vilas e esses núcleos,
aponta o Plano Doxiadis, deverão
ser construídos em Jacarepaguá,
Acari, Vigário Geral.

A DINÂMICA

O Plano Doxiadis desenvolve a
urbanização progressiva do Rio atô
o ano 2 000. E para o ano 3 '000,

exatamente, já existe, prontlnho
para ser executado (ou logo ou
no próximo milênio, o mais tardar)
um outro plano; o de Sérgio Ber-
nardes, que dá á Cidade uma so-
lução dinâmica de expansão, cri-
ando bairros em espirais; . frec-
ways; transformando Jacarepaguá
num Centro Comum, com um ma-
jestoso edificio dos Três Podêres;
calçadas móveis (se locomovendo
em sentido de mão e contramão);
edificações suntuosos de um pala-
cio das sete artes, universidade cm
Jacarepaguá, hotel de estudantes,
45 centros culturais, centros es-
portivos, interligação, por monotri-
lhos, das Zonas Leste e Oeste, trans-
formação de Copacabana era qua-
tro bairros" verticais — todos com
vistas para o mar e o verde —,
ponte turística entre o Rio e Nl-
terói, com nove hotéis em seu per-
curso e ainda um porto turístico,
por um pouie-pier, e hotéis na
aeroporto intercontinental, ligadoj
por uma 

'ponte-pler, 
e hotéis na

Restinga, de Marambaia.

%'-W.
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Banco Central regulamenta
Decreto-Lei 157 que criou
os Certificados de Ações

O Banco Central divulgou nas últimas horas da noite
de ontem a Resolução 49,' que regulamenta o Decreto-Lei
157 — que criou incentivos ao mercado de ações — deter-
minando que os recursos oriundos da venda de certificados
de compra de ações sejam administrados sob a íorma de
Fundos de Investimento com contabilidade própria e in-
dependente da de quaisquer outros.

Diz a Resolução que a autorização para funcionamen-
to dos Fundos de Investimento será concedida às institui-

ções que não tenham crédito de curso anormal em per-
centagem superior a 30 por cento do capital integralizado
mais as reservas livres, sendo que no caso das sociedades
de crédito, financiamento e investimento será exigido, além
disso, o capital minimo realizado de NCr$ 500 000,00.

A RESOLUÇÃO

Ê a. seguinte, na íntegra, a
Resolução divulgada na noite
de ontem pelo Banco Central:

Banco Central do Brasil,
na íorma da deliberação do
Conselho Monetário Nacional,
cm sessão de 9-3-11)67, e de
acordo com o disposto nos Ar-
tigos 4.°, inciso VIII, e 9.° da
Lei n.° 4 595, de 31-12-1964, e
Artigos 2.°,e 49, da Lei nume-
ro 4 728, de 14-7-1965,

Resolve:
— As sociedades menclo-

nadas lio Artigo 2.° do Deere-
to-Lei n." 157, de 10-2-1967,
dependem de autorização es-
pecífica dêste Banco para a
(prática das operações previstas
naquele diploma legal. A au-
torização será concedida às
instituições que não tenham
crédito de curéo anormal em
[percentagem superior a 30%
(trinta por cento) do capital
integralizado mais reservas li-
vres; no caso particular das
sociedades de crédito, finan-
ciamento e investimento exi-
gir-se-á, além disso, o capital
mínimo realizado de NCr$
500 000,00 (quinhentos mil cru-
zeiros novos).

II — Os recursos de que tra-
ía o Artigo 1.°, do Decreto-Lei
n.° 157, serão administrados
sob a íorma de Fundos de In-
vestimento, obedecidas as se-
guintes normas:

a) o Fundo devera ter con-
tabilização própria e Índepen-
dente da de quaisquer outros:

b) durante o ano de 1967, a
importância correspondente a
até 10% dos recursos recebi-
dos pelas instituições íinancei-
ras poderá ser aplicada ina
compra, em Bolsa de Valores,
de ações emitidas antes da vi-
gência do Decreto-Lei n.° 157
ipelas empresas que tenham
cumprido as disposições do Ar-
tigo 7.° do referido diploma
legal;

c) — os dividendos, o exer-
cicio do direito de preferência,
as bonificações, os juros e
quaisquer outras vantagens
atribuídas às ações ou debêntu-
res durante a vigência do "Cer-
tifiçado de Compra dé Ações"
serão creditadas ao Fundo para
rateio entre seus participantes;

d) — após decorrido o prazo
de 2 anos, as debêntures con-
versíveis em ações, emitidas
com prazo igual ou superior a
3 anos, poderão ser, entregues
aos portadores de "Certificada
de Compra de Ações" na pro-
porção em que participem do
Fundo;

e) — as ações ou debêntures
que constituam o ativo do Fun-
do poderão ser negociadas des-
de que reaplicado o produto da

venda...em_qutras ações ou de-
bêntures a què 

"se' 
Tefere "estar

Resolução;
f) — a administradora, pu-

blicará mensalmente, junto ao
seu balancete ou balanço, rela-
ção nominal das empresas cujas
ações ou debêntures tenham
sido adquiridas, bem como a
quantidade, valor e demais ca1-
racteristicas dos títulos, e tam-
bém as comissões cobradas das
sociedades emissoras;

í g) — as Sociedades que não
dispuserem de departamentos
especializados para administra-
ção de Fundos poderão repas-
sar as importâncias recebidas a
outras entidades que disponham
de tal organização, caso em que'ambas,comunicarão ao Banco
Central as condições ajustadas
para o repasse e a administra-
ção dos recursos;

h) — os depósitos efetuados
no Banco do Brasil S. A., na
formai do que dispõe o § 3.°, do
Art. 1.°, do Decre^-Lei líí? 238,
de 28-2-1937, não renderão ju-
ros, serão livremente movimen-
tãveis e a comprovação de seu
adequado emprego será feita a
posterior, junto ao Banco
Central.

III — Os "Certificados de
Compra de Ações" a que se
refere a presente Resolução
serão inegociáveis, intransferí-
veise emitidos com as seguin-
tes características mínimas:

a) título "Certificado de
Compra de Ações";

b) nome completo do invés-
tidor;

c) quantia recebida, em al-
garismos e por extenso;

d) citação expressa do De-
creto-Lei n.° 157; e

e) taxa de administração in-
cidente sóbre o valor do Fun-
do.

IV — Admltlr-se-â o íorne-
cimento de recibo provisório
desde que contenha expressa
referência à destiiinção - du
importância e compromissos
formal de substituição pelo"Certificado de Compra de
Ações".

— As sociedades anônimas
que desejarem utilizar- os re-
cursos de que trata esta Reso-
lução deverão encaminhar ao
Banco Central, diretamente
ou através de instituição íi-
nancelra autorizada, termo de
responsabilidade assinado pe-
los representantes legais da
soicedade, com o compromisso
formal e expresso de observa-
rem o que dispõe o Art. 7.°
letras a ou b ou c e ü do De-
creto-Lei n.° 157.

VI — As emissões feitas com
base no Decreto-Lei n.° 157 fí-
cam sujeitas ao registro de
que trata o Art. 21 da Lei n.°
4 728, de 14-7-1965.

PM iniciou esta madrugada
pela Avenida Prado Júnior
campanha contra lenocínio

O Coronel Darci Lázaro, Comandante da Policia Mi-
litar, iniciou esta madrugada, concentrando-se inicialmen-
te em Copacabana, e, sobretudo, na Avenida Prado Júnior,
uma campanha contra o lenocínio que vai desenvolver-se
cada vez de maneira mais cerrada, "para limpar esta Ci-
dade de uma vez por tôdas", através de Wtzen conse-
cutivas.

A campanha contra o lenocínio, que será coordenada
na parte de Copacabana pelo Major Rebouças, vigorará
paralelamente, a uma outra — esta contra o jogo do bl-
cho — cujas coordenadas serão traçadas, ainda esta se-
mana pelo Estado-Maior do Coronel Darci Lázaro, em sua
campanha de limpeza do Rio, no setor policial.
RíBKTÍBNCIAS

Sabe-se que, quando progra-
mou a campanha que agora se
desenvolve, com a primeira ba-
tida efetuada esta madrugada
em Copacabana, o Coronel Dar-
ci Lázaro encontrou séria resis-
tência na Secretaria de Segu-
rança Pública, a começar do
próprio Secretário, General Da-
lio Coelho, que só a muito custo
concordou com a investida sô-
bre o jogo e a prostituição, ce-

dendo diante dos argumentos
do Comandante da Policia Mi-
litax.

Outros que puseram os maio-
res obstáculos • ao movimento
hoje iniciado, segundo se sou-
be, foram os Delegados. Silva
Júnior, de Costumes e Diver-
soes, e o responsável pelo setor
de Polícia Judiciária, Sr. Olavo
Rangel, atinai vencidos pela
obstinação do Coronel Darci

_ Lázaro.

EDITAL
A Comissão Coordenadora do Con-

curso de Habilitação de 1967, da UNI VER-
SIDADE FEDERAL FLUMINENSE, comunica
que as matrículas na l.a série da Faculda-
de de Direito foram reabertas e convoca os
candidatos classificados que ainda não se
matricularam, a efetivá-la até o dia 16 do
corrente, dia" limite da prorrogação do
prazo.

Niterói, 10 de março dé 1967

A COMISSÃO

(P

CONS EL HO NACIONAL
*

RESOLUÇÃO N.° 12

O CONSELHO NACIONAL DO COMÉRCIO EXTERIOR, no forme do
deliberado cm sessão de 10-3-67, tendo em vista, o disposto nos artigos
25 a 30 do Decreto n.° 59.607, de 28-11-66,

CONSIDERANDO a conveniência da máxima simplificação « da fe-
dução dos controles nas operações de exportação aos casos estritamente
indispensáveis,

RESOLVE!

I — São consideradas de exportação livre para o exterior, inde-
pendentemente de licenciamento prévio pela CACEX ou da exigência de
"visto" em licenças oú documentos equivalente, por qualquer outro órgão
governamental, salvo a "Guia de Embarque" fornecida pelo Banco Central
do Brasil, todos os produtos não relacionados nas. listas anexas.

§ único —-O disposto neste Item não se aplica às exportações de

café, que continuam sujeitas á legislação específica • eo
contrfile do-I.B.C

II — A fiscalização de preços, a que ie refere o inciso II do artigo
20 do Decreto n.° 59.607, de 28-11-66, relatiya aos produtos de que
trata o item I, acima, será exercida pela CACEX. como norma geral, "a

posterior!".

III — Para os fins previstos no item anterior, as "Guias de Embar-

que" de que trata o Decreto n.° 55.864, de 25-3-65, serão para os pro-
dutos dispensados da "Licença de Exportação", acrescidas de mais duas
vias, destinadas à CACEX.

IV — Continuam sujeitos ao licenciamento prévio da CACEX (Llcop-
ça de Exportação) os produtos constantes da lista "A", anexa, es ex-

portações em moeda convênio, as mercadorias exportadas em consigna-

ção, as reexportações e as exportações sem cobertura cambial.

| l.o — A inclusão de novos produtos na lista dos suieitos a licen-

ciamento prévio, de qu» trota este artigo, dependerá d»

aprovação do CONCEX, a será limitada aos casos de reco-

nhccldo Interesse nacional, mediante lustificotiva fundamen-

tada da Secretaria-Geral.

| 2,o — A CACEX, mediante Comunicados, poderá liberar os ex-
- portações dos produtos -a oue se refere este artigo, sem-

pre que, a «eu juízo, Julgar dispensável ¦ Imposição d»

controle prévio de exportação.

V — Continuam proibidas, na forma da legislação Indicada, «s ex-

portações dos produtos relacionados na lista B, anexa.

VI — A CACEX publicará, periodicamente, es listas de preços ml-
nimos a serem observados em relação aos produtos de exportação/ in-
clusive os de que trata o Item I desta Resolyção, sempre que essa exi-

gência seia considerada de interessa nacional.

VII — A CACEX baixará as instruções que se fizerem necessárias ao
fiel cumprimento da presente Resolução.

Rio da Janeiro. 10 de março de 1967

Ernane Galvêas
Secrotário-Gerel do

CONSELHO NACIONAL DO COMÉRCIO EXTERIOR

LISTA "A"

(Anexo da Resolução N.° 12)

Divisão Itens Produtos

1.00 1.00.00 Gado bovino ou vacum pora alimentojío
1.00.99 Gado para alimentação, n.e,

1.90 1.90.01 Gado para reprodução
a 1.90.99 :x«V?;'

1.91 1.91.41 Cavalos de corrida .
1.93 1.93.00 Aves de canto a de luxo

a 1.93.99
1.94 '1.94.00 Animais silvestre»

a 1.94.99 '
1.96 1.96.00 Ofldls • répteis

a 1.96.99
2.01 2.01.01 Peles » couros de gado, em bruto, com ou sem pêlo.

a 2.01.39
2.02 2.02.01 Peles de animais silvestres

a 2.02.19
2.02.44 Peles de ofídios a répleis

a 2.02.49
2.02.71 Peles de adorno

a 2.02.79
2.02.92 Peles conservadas por "picklage"Vu processo seme-

lhante
2.07 2.07.46 Ossos em bruto*

2.07.48 Farinha de ossos'
2.09 2.09.25 Cerdas de porco, .tamanho acima de 70 mm

2.09.45 Glândulas e órgãos de animais
2.09.99 Sêmen

2.20 2.20.11 Babaçu em amêndoas
2.20.21 Caroço de algodão
2.20.22 Castanha de caiu, em bruto, com casco
2.20.55 Mamona, em bagas

2.21 2.21.01 Borrachas naturais
a 2.21.27

2.21.40 Látex de seringueira
2.21.61 Borrachos sintéticas

a 2.21.90
2.22 2.22.00 Pinho

a 2.22.99
2.23 2.23.01 Madeiras em bruto

a 2.23.95 . .___ ... _,. i _
2.24 2.24.01 Madeiras preparadas

a 2.24.99
2.28 2.28.51 Mudas, enxertos • bulbos de plantas

a 2.28.59 . ,
2.28.65 Sementes para plantio
2.28.99 Córtex de Kielmeyera

2.29 2.29.68 Ópio
2.35 2.35.31 Quartzo ,

a 2.35.37 ,. ;
2.35.88 Mica
2.35.85 Piritas de ferro

2.37 2.37.01 Minérios metálicos (inclusive sucotosj
a 2.37.99

2.61 2.61.01 Lõ
a 2.61.39

2.63 2.63.50 Fios da algodão, destinados aos EE.UU. a Reino
a 2.63.70 Unido

2.66 2.66.21 Juta a fio da jute
a 2.66.39 v

2.66.65 Guaxima a semelhantes
2.66.89 Outras fibras vegetais n.e., inclusive malva.

2.74 2.74.10 Cera da carnaúba
2.80 2.80.00 Carvão

a 2.80.79 -
2.81 2.81.30 Xisto betuminoso a petróleo semi-refinado

a 2.81.50 \
2.82 2.82.00 Gasolina a óleos leves

a 2.82.99
2.83 2.83.00 Querosene a outros óleos 

""

a 2.83.99
2.84 2.84.00 "Gas-oil" a outros óleos

a 2.84.99
2.88 2.88.00 Outros derivados do carvão, ctc. ;' a 2.88.99
2.89 2.89.39 Outros produtos combustíveis a lubrificantes

a 2.89.99
4.10 4.10.01 Carna bovina

a 4.10.08 ,
4.33 4.33.60 Ovos da ava doméstica paro incubaçáo \<
4.43 4.43.00 Trigo

a 4.43.99 .
4.46 4.46.04 Farinha de trigo!

4.46.54 Fécula da trigo -..,'
4.48 4.48.08 Sêmola • semolina de trigo

4.48.19 Germes da trigo
4.48.30 Macarrão a semelhantes
4.48.41 Produtos da panificação

a 4.48'.59
4.54 4.54.41 Castanha de caju, com casco
4.60 4.60.01 Açúcar de cana ,

a 4.60.04 "riV
4.60.09 Açúcar de cana, rta.
4.60.30 Melaço

a 4.60..*
4.62 4.62.00 Cacau a derivados

a 4.62.99
4.46 4.64.21 Mata

• 4.64.29
4.73 4.73.50 Batatas para plantio

Divisão Itens

4.74 4.74.61
4.81 4.81.25
4.82 4.82.15
4.89 4.89.05

4.89.40
, a 4.89.50

5.11 5.11.62
a 5.11.70

5.11.98
a 5.11.99

Í.19 5.19.00
a 5.19.55

5.31 5.31.00
a 5.31.01

5.40 5.40.00
a 5.40.07

5.40 5.40.70
a 5.40.99

5.60 5.60.45
5.91 5.91.00

a'5.91.99
5.93 5.93.16

5.93.30
5.94 5.94.35
7.10 Todos

7.19

7.50

7.56

7.59

7.62

7.63

7.64

7.65

7.66

7.67

7.68

7.69

8.52

8.90

8.91

8.92

8.95

9.00

9.01

9.02

9.04

9.10

9.20

9.50

Todos

Todos

Todos

7.62.01
o 7.62.67

7.63.01
a 7.63.60

7.64.00
a 7.64.60

7.65.01
a 7.65.60

7.66.00
a 7.66.60

7.67.00
a 7.67.60

7.68.00
a 7.68.60

7.69.00
a 7.69.95

8.52.85
a 8.52.86

8.90.25
a 8.90.99

8.91.85
a 8.91.86

Produtos

Palmito fresco (em rama)
Farelo de trigo
Torta de caroço da algodão
Farinha da peixe
Rações balanceadas

Metais alcalinos • olealinos ferrósoi

Metais a metalóides, n.e.

Outros produtos químicos inorgânicos

Álcool etllico

Alcalóides do grupo do ópio

Outros alcalóides

Óleo de menta, em bruto
Explosivos

Amido de trigo
Glúten de trigo
Albumlna de sangue _ seus derivados

Manufaturas de borracha, ebonite a semelhantes, ex-
cetuado:

a) — máquinas a conjuntos Industriais em que figu-
rem peças e artigos de borracha, como acesso-
rios ou^componentes que acompanhem o prin-
cipal, cTesde que em quantidades razoáveis •
que não envolvam materiais destinados a re-
venda;

b) — amostras a pequenas encomendas;
c) — pneumáticos a câmaras-de-ar que estejam equi-

pondo veículos a máquinas de qualquer natu-
reza.

Manufaturas de minerais preciosos a semipreciosos

Adereços e objetos semelhantes de minerais preciosos
e semiprecioso»

Outras manufaturas da metais preciosos a semipre-
ciosos

Prata • outros metais

Cobre e suas ligas

Níquel a suas ligas

Alumínio a suas ligas

Chumbo a suas ligas

Zinco a suas ligas

Estanho a suas ligas

Outros metais ,

Filmes cinematográficos

Armas

Discos fonográficos

8.92.95 Papel-moeda ou bilhete da banco

Coleções • objetos para coleção8.95.31
a 8.95.99

9.00.00

Todos

Todos

9.04.00

9.10.00

9.20.00

Todos

Ouro em lingotes

Ouro não refinado

Ouro semimanufaturedo

Moedas da ouro

Moedas da prata ¦

Papel-moeda

Armas militares

*"5V

CASOS ESPECIAIS:

Acessórios (de armas) pora lonçamento (bocais)
Acessórios (de armas) (reparos, silenciadores, quebra-chamas a outros)
Acessórios da explosivos
Ácido picrâmico (ou amido nltrofenol)
Ácido píerico (ou trinitrofenol)
Agentes da guerra química singulares, não especificados
Alilsenevol
Armadilhas (material bélico)
Armamento militar obsoleto
Armamento para guerra química (material bélico)
Armamento para sinalização (material bélico)
Armamento variado (material bélico) não relacionado
Armas a gás (comprimido)
Armas brancas, curtas a longas (material bélico)
Armas brancas dissimuladas
Armas combinodas (fuzil com baloneta; rlfle-esplngarda)
Armas de fogo civis obsoletas
Armas de fogo para. coleção (raridade)
Armas de fogo de arremesso (tipo lança-granadas, da uso policial) ¦¦
Armas de fogo de arremesso (material bélico)
Armas de fogo dissimuladas
Armas de pressão por mola (curtas • longas)
Armas especiais para uso policial
Armas de fogo, curtas e longas (material bélico)
Armas de fogo, curtas, lisas (de uso civil)
Armas de fogo (da [oalheria; peças lavradas)
Armas da fogo, longa, lisas a raiadas (de uso civil)
Armas da gás (agressivo)
Armas específicas para caça determinada
Armas específicas para competição de tiro
Armas históricas (civis a militares)
Armas industriais
Armas lisas, em geral (não relacionadas)
Armas para lonçamento pirotécnico (não relacionados)
Armas para dar partida em competições desportivas
Armas variadas (material bélico, não relacionadas)
Armas variadas (de uso civil, não relacionadas)
Artifícios pirotécnicos (material bélico)
Azide de chumbo
Barrilha (carbonato de sódio ou soda)
Bombas (guerra química) (material bélico)
Bombas (explosivas) (material bélico)
Brometo da benzila (ou ciclita)
Brometo de cianogênio
Brometo de nitrosila
Brometo da xilila
Bromoàcetato de atila
Bromoacetato de metila
Bromoacetofenona
Bromoacetona
Bromometiloticetona
Bromotrinitroacetofenoni
Butiltretil
Canhões
Carabinas
Cartuchos carregados a bala (uso civil a militar)
Cartuchos para caça (carregados a chumbo • aamlcarregados)
Cartuchos para caça (vazios) (v. estojos)
Cartuchos de infantaria (material bélico)
Cartuchos diversos, não relacionados (material bélico)
Cartuchos da uso civil, nõo relacionados
Cianeto da benzila
Cianeto da bromobenzila
Cianeto de difenilarsina
Cloreto da potássio
Cloreto da benzila
Cloreto da cianogênio (morgulnito)
Cloreto da difenilarzina
Cloreto da difenilestibina .
Cloreto da fenilearbilomina
Cloreto do nitrobenzila (orto • para)
Cloreto da nitrocila .
Cloreto da tridorocetila (suparpalita)
Cloreto de xilila
Cloroacetofenona
Cloroacetona (tomita)
Clorobromoacetona (martonlta) »
Cloroformiato de clorometila (palita)
Cloroformiato da diclorometlla (palita)
Cloroformiato de metila (palita)
Cloroformiato de metila (difosgênio ou sjperpalita)
Cloropicrina (aquinita)
Clorossulfato da atila (sulvinita)
Clorossulfato da metila (vllantita)
Clorovlnlldicloroorslna (lewlsito primária)
Colódio (piroxilina, nitrocelulose, prirocelulose, aigodio pólvora) (v. nitro-

celulose)

Conjuntos para armamento (manutenção «fa material bélico)
Conjuntos para armas civis (manutenção da armas civis)
Cordel detonanta
Cresllita
Detonadores
Dlazodinltrofenol
Diazometano ,
Dibromometilelilorsina
Diciorodinltrometano
Diclorodivinilcloroar6ina (lewlslta secundária)
Dicloroetilarsina (ou etildlcloroarsjna)
Diclorofenilarsina
Diclorometilárslna (ou metlldicloroarslna)
Dlfenilamina cloroarsina (adamslta)
Difenilbromoarslna
Difenilcianoarsina (clark I ou tlorfc II)
Difenilcloroorsina
Dimetilmercúrio
Dinamites (menos gelatinas explosivas)
Dinitrobenzeno (dinitrobenzol)
Dinitroclorebenzeno
Dinitroglicóis
Dinitrotetrahidronaftalena
Dinitrotoluol
Ecrasita (cresilato de omônio)
Espingarda de antecarga (nacional, "plca-pau")
Espoletas para cartuchos de caça
Espoletas comuns para explosivos
Espoletas para granada de artilharia (material bélico)
Espoletas pora petrechos (material bélico)
Espoletas simples e elétricas (comuns a de tempo ou retardo)
Estojos de munição de.armamento leva a pesado (material bélico)
Estòjos de munição de armas do caça, vazios, espoletados ou não (carre-

gados a chumbo)
Estopilhas (material bélico)
Estopins comuns e especiais
Éter dibrometílico
Éter metilclorofórmlco
Etildibromoarslna r'¦',
Elildicloroarsina
Etilenodiaminadinitrato
Explosivos diversos (civis a militares nSo relacionados)
Explosivos plásticos
Fenildibromoarsina
Fenildicloroarsino
Fogos de artifícios (de uso civil) .','..';.
Foguetes (v. mísseis)
Fósforos branco ou amarelo
Fosgênio (oxicloreto da carbono, «loreto da carbonila ou colongita)
Fulminato de mercúrio
Garruchas
Gelatinas explosivas
Granadas de mão de tipos variados
Granadas de fuzil, da tipos variados
Hexanitroazobenzeno
Hexanitrocarbanilida
Hexanltrodifenil
Hexanitrodifenilamlna (hexll)
Hexanitrodifenilsufeto
Hexogênlo (v. trlmetilenotrinltroamlna, clclonlta)
Inicladores não especificados
lodeto de benzila (fraisinlta)
lodeto de cianogênio
lodeto da fenarsazina
lodeto de nitrobenzila
Iperita (gás mostarda; sulfato da etila diclorado)
Isopurpurato de potássio
Lança-rojões a armamento congêneres (material bélico)
Lunetas a acessórios congêneres para ermos da fogo àa uso civil
Máscaras contra gases agressivos
Material para controla • direção de tiro (material bélico)
Material para slnalizoção pirotécnica (material bélico)
Metildícloroarslna
Metralhadoras
Mísseis
Misturas explosivas da uso civil a militar
Morteiros
Mosquetões
Munições de uso civil
Munições de uso militar
Munição industrial
Nitrato da amlla (éter amllnítrlco)
Nitrato da amónlo
Nitrato de potássio
Nitroamtdo •
Nitrocelulose (plrocelulosa, algodão pólvora, colódio, piroxilina)
Nitroclorobenzóit (mono • dl)
Nitroguanidlna
Nitroglicerina (trlnltrlna)
Nltrogllcol
Nitromanita
Nltronoftaleno (momo, dl • tetra)
Nltropenta (nltropentaerltrita)
Nitroxllenos (mono, dl • fri) .
Ortonitrocloreto de benzila (ou cecftnlta)
Oxido 6a' metila dibromado
Oxido da metila diclorado
Oxil (quita
Panclastitas
Papéis fulminante»
Peças de arma» (da uso civil) (manutenção)
Peças de armamento militar (manutenção da material bélico)
Petardos
Peróxido da cloro
Picratos
Pistolas
Pólvorai negras • chocolate
Pólvoras de basa simples
Pólvora» da basa dupla
Pólvoras diversos, não relacionadas
Reforçadores
Reparos para armamento (material bélico)
Revólveres
Rojões
Schneldorlta • explosivos congêneres
Stifinafo da chumbo (v. também trinitro resorclnoto de chumbo, trlclntto)
Sulfeto da nitrogênio
Tetraceno
Tetrecloreto da titânio (fumigorita)
Tetraclorodinitroetano
Tetranltroanilina
Tetranitrocarbasol
Tetranitrometano
Tetranltrometllanllina (tetrll)
Tiofosgênlo (clorossulfeto de carbono)
Tricloreto de arsênico
Triclorotrivlnilarsina (lewlslta terciárla)
Trimetilenotrlnltroamlna (hexogênlo, clclonlta) (v. haxogênlo)
Trinitroanilina (plcramlda)
Trlnltroanisol
Trinitrobenzol (bsnzita)
Trinitrocresol
Trinitrofenol
Trinitroresorslna
Trinitroresorsinato de chumbo (v. atlfinato da chumbo)
Trinitrotoluol (trolll, TNT, trltol, tolita, atc.)
Tubos fumígenos
Viaturas (ou carros) blindadas
Baddeleylta
Caldazlto
lepldollta
Litio
Nioblo
Pandaita
Petalita
Piroclora
Zirconita

LISTA "B"

(Anexo da Resolução N.° 12)
Divlsfe Item Produtos

Peles de jacaré, am bruto (Lei 2.553, da 3-8-55)

Amendoim om grão, classificado como refugo eu com
umidade acima da 15% a 10% para o produto em
casca • descascado (Decreto n.° 590, de 6-2-62)

Oiticica, sementes (Decreto-Lel 904, da 30-11-38)

Soja, classificada como refugo (Decreto 471, de
5-1-62)

Plantas do gênero hévea e derris (Decreto-lei 7.946,
da 10-9-45)

Sisal, classificado como refugo (Decreto 46.794, de
4-9-59)

Charque de 4a. qualidade (Decreto 8.678, de 5-2-42)

Mel de abelha tipo 3 (Decreto 8.983, de 12-3-42)

Milho desclassificado ou corn umidade ocima do 15%
(Decreto 54.858, de 3-11-64)

Plmenta-do-reino classificada como refugo (Decreto
1.209, de 20-6-62)

.ÍP

2.02 2.02.42

2.20 2.20.06

2.20.63

2.20.75

Í.28 2.28.53

2.66 2.66.78

4.11 4.11.21

4.34 4.34.10

4.42 4.42.05

li
4 65 4.65.00
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nnTelefônica
abre amanhã
inscrições

_j

Os.4 133 candidatos a te-
] .fones da CTB que se ins-
creveram entre os anos de
3943 e 1948 poderão apre-
sentar-se a partir de ama-
nhã, das 8h45m às 17h, no

(] posto da Rua México, para
confirmar a inscrição e dl-
zer se aceitam as novas
condições da companhia.

Até o mês de julho, a
CTB espera convocar todos

| os 204 mil pretendentes
inscritos, ciando o prazo de
10 dias para o pagamento
da entrada — NCrâ 61,00
para os aparelhos residên-
ciais e NCrS 161,00 para os
não residenciais. Quem não

^ comparecer não perderá a
inscrição, mas entrará na
fila a partir do dia em que
se apresentar.
A OPÇÃO

Embora a convocação da
CTB seja para opção pelo
sistema de autoflnancia-
mento — ou participação
popular na empresa — os
candidatos inscritos atra-
vés das antigas normas não
terão possibilidades de re-

, jeitar a nova fórmula.
A não ser que desista da

Inscrição ou que ceda seus
direitos e obrigações a ter-
ceiros — o que atualmente
é permitido — o candidato
terá que aceitar a cobrança
de NCrS 61,00 de entrada e
27 prestações de NC$ 57,00
(61 mil cruzeiros antigos e
57 mil cruzeiros antigos).

O total corresponde, exa-
tamente, ao custo atual do
aparelho telefônico mais a
instalação, de acordo com
informação da CTB, e êsse
dinheiro será devolvido ao
interessado, em caso de de-
sistència durante o período
de pagamento. A participa-' cão popular na empresa se
fará peia conversão do di-
nheiro pago em ações da
companhia.
AS ETAPAS

Quem por acaso tiver per-dido o talão e não se Iem-
brar do. número de inseri-
ção pode, assim mesmo,
apresentar-se ao posto da
CTB, pois lá encontrará
uma lista de todos os can-
didatos inscritos e bastará
dar o nome. A partir do
dia 27, a CTB instalará pos-tos também em Copacaba-
na e Tijuca.

Cerca de 50% dos 204 mil
candidatos inscritos recebe-
rão o telefone antes de pa-
gar as 27 prestações e os
seis mil primeiros serão
atendidos ainda no decor-
rer de 1967.NO próximo ano,
serão instalados 10 300 apa-
relhos nos bairros de Ria-
chuelo, Sampaio, Rocha,
Méier e Engenho Nôvo.

As etapas seguintes pre-vêem, ainda em 1968, 10200
telefones para Tijuca, São
Cristóvão, Vila Isabel, Al-
deia Campista, Rio Compri-
do e Caju; oito mil telefo-
nes para Leme e Copacaba-
na; Penha, Bonsucesso, Ra-
mos, Olaria e Irajá terão
10 300 aparelhos em 1969.

Flamengo, Laranjeiras,
Catete e Glória terão mais
30 mil telefones e o Centro,
Lapa, Catumbi e Santa
Teresa, mais 10 200. Até o
fim de 1969, a CTB espera
entregar 60 700 telefones
dos 150 650 de sua primeirafase de expansão.
SETE ALGARISMOS

São Paulo (Sucursal) —
A primeira estação telefo-
nica do Brasil com sete nú-
meros será inaugurada na
próxima quarta-feira, dia
14, com seis mil telefones e
terminais telefônicos.

, A estação terá como pre-fixo o número 282 e faz
parte do plano da. CTB pa-ra resolver o problema em
São Paulo.

{Jobim defende
em S. Paulo
opinião livre

Sâo Paulo. (Sucursal) — o> Presidente da Associação Bra-•sileira de Imprensa, jornalistaDanton Jobim, afirmou, ao pa-raninfar a formatura dos ba-charelandos de 1966 da Facul-dade de Jornalismo Casper Lí-bero, que ,a grande luta da ABIno momento é garantir à im-
prensa o direito de informar e.•pinar livremente.

A formatura dos novos Jor-nalistas da Faculdade CasperLibero se realizou às 8h30m deontem no auditório da Pontifí-
cia Universidade Católica, por-que o Diretor interino negou osalão da escola por não ter si-

I do respeitado o veto aos nomesdo patrono — Alceu Amoroso
Lima — e do paraninfo—Dan-ton Jobim.

/

agencia, eo
JORNAL DO BRASILha,

PENHA
, FARÁ ANÜNCIOS CLASSIFICADO, f' E ASSINATURAS . I

RUA rilMO DE O-tV-IRA / 44-M
DAS 830 AS J7.30 HORAS «
SWOQS; at$ SAS il HORAS.

Jornal do Brasil, domingo, 12-3-67, l.o Cad. — 15
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GELADEIRA PROSDÕSCIMO TV-SEMP ESPLANADA %Rl
foiRa E 

,UX°- Aproveiiamen,° D° 
#' 

-Som frontal, tela de 39«a por» cm, Em Marfjm ou imbuja

Mil
Cr$ 35.000

35, 00
MENSAIS

ENTRADA 000
;44,60

TV-EMPIRE BONANZA 23"
Sintonia automática, som frontal em-ni-fi. Jacarandá ou marfim

NCrJ**, MENSAIS
Cr$ 44.600 - ENTRADA 000

k\ 3@
FOGÃO COSMOPOLITA
Bicolor, 4 bocas

NCrJ T W, BÍCHÔ!
Cr$ 43.300 — ENTRADA 000

7 sa
MÁQUINA DE COSTURA
LEQNAM BLUETTE
Móvel c/ 5 gavetas

NCrJ »,
Cr$ 7.900 — ENTRADA 000

NCrJ 1 70
¦I -

Cr$ 7.700

MENSAIS
ENTRADA 000
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GELADEIRA CLÍMAX VITÓRIA REGIA
10,6 pés -3ÓO litros, linha reta, fecho magnético

NCrJ 31, 
° 

MENSAIS
Cr$ 31.000 — ENTRADA 000

^^sss____________
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Ti m—rt

VENTILADOR ARNO 12"

960f MENSAIS
Cr* 9.600 - ENTRADA m
ELETROLA PORTÁTIL ANDRILLÚ

870. MENSAIS
Cr$ 8.700 — ENTRADA 800

DORMITÓRIO FRANCÊS
Moderníssimo, 4 peças. Marfim ou
caviúna

NCrJ £3, MENSAIS
Cr$ 25.350 — ENTRADA 000JÊKf

• * •' •"" v/l I UJW

CONJUNTO CONTOUR
Miss Guanabara. Todo ern formiplaa
5 peças

NCr$ 12, 
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Brasília (Sucursal) — o
Marechal Costa e Silva co-
meça a assumir a posição —
embora não ainda o manda-
to — de novo Presidente da
República, com a sua mu-
dança hoje para a Capital
do País onde promete mo-
rar "de fato" durante peiomenos os próximos quatro
anos.

Êle e sua mulher. Dona Io-

Costa •rr • me ouva promete residir
"de lato" em Bra,

O Sr. Pedro Aleixo. obedi-
ente à vocação bucólica do
Governo em Brasilia, troca
agora o seu acessível apar-
tamento da Superquadra
105 pela Granja do Taman-
duáMa '

iunaa, serão os novos habi-
tantes da Granja do Ipê, ve-
lha fazenda que a arqultetu-
ra de Oscar Niemeyer trans-
formou, há sete anos, mima
das mais modernas e apra-
zíveis residências presiden-
ciais, em cujo ambiente cam-
pestre tanto se pode obter
sossego para a meditação
como cenário e liberdade
para as lutas de mocinho e
bandido entre qualquer vovô

, c seus netos.

José Leão Filho
Outra residência presiden-

ciai, a não menos aprazível
Granja do Torto, construída
também sobre a tapeia de
antiga fazenda, permanece-
rá na função que lhe deram
desde 1964: habitação do
Chefe da Casa Militar. Seu
novo morador, o General
Jaime Portela, dormirá hoje
a primeira noite lá, sem tal-
vez saber que a gfcanja for-

nece a maior, melhor e mais
barata produção de aves e
ovos de Brasilia, conseguida
sob a administração da NO-
VACAP.

Enquanto a recente tradi-
ção manda o General Jaime
Portela residir ao Norte da
Cidade, perto das instalações
do Exército, o futuro Chefe
da Casa Civil, Deputado
Rondon Pacheco, continua

em seu apartamento na Su-
perquadra 206, onde deverá
esperar que uma tradição
pouco mais antiga o condu-
za para o Sul da Cidade, na.
exata direção de Uberlândia.
Isso ocorrerá se o Marechal
Costa e Silva, renunciando a
uma vida de gaúcho, np Ipê,
chegar-se mais para perto
do Congresso, já que ao lado
deste terá de cumprir seu

expediente diário, no Paia-
cio do Planalto. A mudança
do novo Presidente para o
Palácio da Alvorada, confor-
me alguns admitem, poderá
acontecer antes mesmo queo Marechal Castelo Branco,
longe de Brasília, tenha-se
inst alado definitivamente
na aposentadoria política
que vem anunciando. E a
granja voltará, então, a ser

o que tem sido: a moradia
do Chefe da Casa Civil.

A GRANJA DO
TAMANDUÁ

Quanto ao novo Vice-Pre-
sidente da República, terá
êle uma prerrogativa que o
seu antecessor, Sr. José Sla-
ria Alkmim, não teve: a de
morar numa granja oficial.
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Águas Claras, à beira da
rodovia para a Cidade-sa-
télite de Taguatinga.

Deixando de ser a habi-
tação do Superintendente
da NOVACAP, que a deso-
cupou outro dia para ser
adaptada ã sua nova desti-
nação, a Granja do Taman-
duá não é uma das "resi-
dências presidenciais", mas
deverá incorporar mais
uma expressão ao vocabu-
lário dos assentamentos ad-
ministrativos do Palácio do
Planalto: "residência vice-
presidencial". Dessa promo-
ção, resulta ainda que, em-
bora pertencentes tôdas à
NOVACAP, só uma das qua-tro granjas-modêlo de Bra-
silia, a do Riacho Fundo,
continuará servindo à ad-
ministração municipal: é a
residência do prefeito.
ATRAÇÃO

A granja escolhida para
o novo Presidente da Repú-
blica fica à direita da ro-
dovia Brasília—Belo Hori-
zonte, distante cerca de 15
minutos de automóvel do
Palácio do Planalto. De tá-
xi, a viagem até lá sai bas-
tante cara, sobretudo se íôr
à noite.

Se bem que o lugar seja
muito agradável e cheio de
atrativos, uma questão pre-matura será, sem dúvida, a
de saber agora como se
apresentará o tráfego em
direção á Granja do Ipê, a
partir do dia 15. É possível
que a escolha feita pelo nô-
vo Chefe do Govêmo venha
a contribuir, como fator
promocional, para tornar
mais conhecidas as belezas
do sítio, localizado entre
suaves ondulações de terre-
no, numa área um poucomais verde que o comum
da região. Viveiros de pc-
quenos animais e uma cas-
cata natural criam um am-
biente gostoso em torno daresidência, que tem, no tér-
reo, quatro amplos salões e,no andar superior, quatro
quartos e um gabinete de
estudo.

Inversamente, a Granja
do Torto, que até marco de
1964 atraia grande número
de visitantes, perdeu muito
em popularidade após a
partida do seu antigo mo-
rador, o ex-Presidente João
Goulart. Hoje em dia, a
maior parte dos que lá com-
parecem são compradores
de ovos e galinhas. E nom
mesmo se dão conta de queali vive o Chefe da Casa
Militar.

Quanto à granja do Ta-
manduá. na medida em queas atividades do Vice-Pre-
sidente da República, como
Presidente do Congresso
Nacional, forem de molde
a reté-lo continuadamente
em Brasilia, será lícito es-
perar que o interesse do
Sr. Pedro Aleixo pelos seus
próprios domínios resulte
tão frutífero que também
aquele sítio se tornará po-derosa atração no setor das
granjas, disputando visitan-
tes até mesmo ao Ipê.

Três dos futuros Minis-
tros acima relacionados dis-
põem ainda, cada um, cie
mais uma residência. Trata-
se do General Lira Tavares
(casa nn i-r.tr,-- ¦:.'•¦¦ -jjj—
bano), do Deputado Tarso
Dutra (apartamento minis-
terial na superquadra 305,
além de sua moradia parti-cular na superquadra 105) edo Senador Jarbas Passari-
nho (apartamento ministé-
rial 11a superquadra 203).

O Sr. Ivo Arzua (Agricul-
tura), além de um aparta-
mento ministerial na super-
quadra 107, poderá residir
na excelente sede da Fazen-
da Sicupira, uma fazenda-
modelo do Ministério -da
Agricultura, à margem da
Rodovia Pará-Goiãnia. Os
restantes membros do nô-
vo Govêmo deverão insta-
lar-.se em apartamentos mi-
nisteriáis: Srs. Delfim Noto
(Fazenda), na superquadra
114, Gama e Silva (Justiça),
na superquadra 105, Hélio
Beltrão (Planejamento), na
superquadra 114, e General
Afonso de Albuquerque Li-
ma (Interior), que deverá
receber o apartamento ora á
disposição do atual Minis-
tro da Coordenação dos Or-
ganíamos Regionais, Sr. Jcão
Gonçalves de.Sousa, na su-
perquadra 114. Falta conhe-
cer ainda a solução que será
dada para a moradia do Ml-
nistro das Comunicações.

CHEFIAS

Salvo uma ou duas exce-
ções, as chefias dos gabine-
tes ministeriais continuam
localizadas no Rio. As par-celas dos gabinetes em Bra-
silia são comandadas, via de
regra, por subchefes. A gran-dc maioria dos que respon-
dem por esses cargos ou jácomprou as respectivas mo-
radias ao GTB ou nunca
chegou a ocupar residência
própria no Distrito Federal.

Numa ou noutra situação,
vale dizer, sem moradia es-
pecial e permanente para os
que comandam os seus ga-
binetes em Brasilia, estão
os seguintes Ministérios:
Justiça, Minas e Energia,
Relações Exteriores, Traba-
lho, Viação. Planejamento,
Saúde, Agricultura (o sub-
chefe atual utiliza o apar-
tamento ministerial), Cocr-
denação dos Organismos Re-
gionais, Fazenda e Indústria
e Comércio. O apartamento
do Gabinete do Ministério
da Educação está "transito,
riamente" ocupado por uma
funcionária.

PROVIDÊNCIAS

MINISTÉRIOS

. No que refere nos 17
membros do futuro Minis-
tério, a sua totalidade tem
já assegurada moradia à al-
tura de suas elevadas fun-
ções, mas não se pode, em
todos os casos, dizer a mes-
ma coisa quanto ao pessoal
de seus gabinetes.

Apenas nove dos Minis-
tros a serem nomeados no
dia 15 podem, desde agora,
estar certos de que, se qui-
serem, vão morar nas cobl-
çadas — mas nem sempre
utilizadas — mansões mí-
nisteriáis da Península Sul.
São eles os Srs. Macedo Soa-
res (Indústria e Comércio),
Costa Cavalcanti (Minas e
Energia), Magalhães Pinto
(Relações Exteriores), Jar-
bas Passarinho (Trabalho, e
Previdência Social), Coro-
nel Mário Andreazza
(Transportes), Tarso Dutra
(Educação), Leonel Miran-
da (Saúde), General Auré-
lio Lira Tavares (Guer-
ra), Almirante Augusto
Radamacker (Mari nha)
e Brigadeiro Márcio
Sousa Melo (Aeronáutica).
Salvo o caso do Coronel
Mário Andreazza, que de-
verá receber do Marechal
Juarez Távora a casa do
Ministro da Viação, todos
esses nomes correspondem
a pastas cujos atuais titu-
lares já têm à sua disposi-
ção as referidas mansões.

Dentro dòsse quadro, pou-
cos gabinetes tomaram a
iniciativa de promover jun-
to ao GTB a reserva de no-
vos apartamentos para
atender às necessidades fu-
turas em matéria de habita-
ção para seus membros. Al-
guns alegam ter deixado a
providência aos sucessores,
por ser inútil, no momento,
qualquer tentativa junto ao
GTB. Outros se mostram
simplesmente surpresos an-
te a colocação do problema.

O GTB (Grupo de Tra-
balho de Brasília), órgão
em fase de extinção, mas
ainda responsável pela dis-
tribuição de apartamentos a
funcionários, vem, efetiva-
mente, deixando sem res-
posta as solicitações de
qualquer tipo. Ao mesmo
tempo, anuncia ter prontos,
para entrega imediata ao
novo Governo, 186 aparta-
mentos de dois e trêsquar-
tos. Anuncia, também, que,até fins de abril, deverão
atingir iguais condições mais
36 apartamentos de três e
quatro quartos. Ao lado
desses anúncios, -vale desta-
car que. o Ministério da Edu-
cação, em convênio com a
Caixa Econômica Federal,
está concluindo a constru-
çáo de mais dc 400 unida- «
des residenciais, para ven-
da aos seus servidores, me-
diante abertura de inseri-
ção aos candidatos e sua
seleção. Informa-se ter ha-
vido já várias desistências
entre os inscritos, de modo
que poderão sobrar algumas
unidades para o futuro Ga-
binete daquela pasta.
. Acresce ainda que, natu-
ralmente, muitos, membros
do futuro Governo, por já 1
residirem em Brasília, dei-
xarão de representar pro-
blema em matéria de mora-
dia. Seja como fôr, porém,
a evidência é a de que, em
cumprimento a uma políti-
ca ditada .superiormente, o
GTB tem deixado de aten-
der às solicitações de casas
e apartamentos pelos atuais
Ministérios — mesmo as
que se fazem em nome do
interesse da administração "
futura — precisamente pa-
ra acautelar-se de eventuais
embaraços na entrega des-
sas residências a quem cle
fato deverá ocupá-las.

Com a valiosa cooperação da Sears, a Asso-
ciação Cristã Feminina, fará realizar no próximo
dia 15 às 16,00 horas no salão do Restaurante A
Camponeza, um desfile de fantasias premiadas nos
concursos oficiais no carnaval de 1967.

Convites pelo telefone; 42-6786.
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Belo Horizonte (Sucursal) —

O futuro Chanceler Magalhães
Pinto anunciou ontem que o
Marechal Costa e Silva promc—
verá Um Governo cie diálogo o
dc comunicação com o povo,"preocupado sobretudo com a
retomnda do desenvolvimento,
a humanização da política eco-
nômico-financeira, a valoriza-
ção do homem, a abertura da
novos mercados de trabalho, o
comércio com todos os povos e
a construção de novas esco-
las".

Referindo-se fi, anunciada
Operação-Impacto, o Sr. Ma-
galhães Pinto apresentou-a
como uma série de medidas que
o futuro Presidente determina-
rá aos seus Ministros, para exe-
cução já a partir do dia 10,
visando à consecução dos ob-
jetivos a que se propõe reali-
zar, ou seja, governar com o
desejo de atender aos reclamos
populares.

HUMANIZAÇÃO

— O Presidente Costa e Silva
— disse o Deputado Magalhães
Pinto — tem feito reiteradas
declarações de que pretende
humanizar a política económi-
co-financeira. Isto significa
que vai atender ao povo nesta
reivindicação, que é a mais ra-
zoável, n retomada do desen-
volviménto, com o propósito de
favorecer todas as iniciativas
produtivas, abrir novos merca-
dos de trabalho. Este ti um
ponto que vem demonstrar o
desejo do futuro Presidente de
valorização do homem, pois
tem dito sempre que sua meta
é o homem.

Observou em seguida que"om breve, veremos os traba-
lhadores mais satisfeitos, dl-
minuindoo número dos desem-
pregados".

—' As escolas existirão em
número suficiente e com va-
gas capazes de abrigar toda a

mocidade que deseja e precisa
estudar. Para uma retomada
do desenvolvimento, o Brasil
iprecisa aproveitar os técnicos
que Já possui e formar novas
equipes que possam ser a base
de sustentação deste desenvol-
vimento. ._.¦

NÔVO RUMO

— Dentro deste programa —
frisou —, o Presidente eleito
Costa e Silva tratou um nôvo
rumo para a ação do Ministé-
rio que me coube a honra de
dirigir, sem perder de vista
toda a tradição e a politica
cultural e cientifica que é tra-
diiconal no Itamarati. Iremos
cuidar de modo especial de
nma ação econômica através
de nossas repartições, pro-
curando dar a presença do
Brasil em todos os mercados.

As linhas mestras deste nô-
vo comportamento do Itama-
rati, segundo o Sr. Magalhães
Pinto, serão traçadas pelo Ge-
neral Costa e Silva em seu dis-
curso de posse.

— Naturalmente, introduzi-
remos no Itamarati as modifi-
cações que se fizerem neces-
sárias para que possamos cum-
prir a meta que nos foi confia-
da pelo Presidente Costa e Sil-
va. Acho que a política exter-
na do País precisa ter o apoio
de todo o povo. E só teremos
este apoio explicando o qiie
ela significa. Por isso, dentro
da nova filosofia de Governo
que será implantada no País
a partir do dia 15, iniciaremos
um diálogo direto com o povo.

Pedrossian comparecerá à posse
Sfio Paulo (Sucursal) — O Governador de

Mato Grosso, Sr. Pedro Pedrossian, comparece-
rá à cerimônia de posse do Marechal Costa •
Silva, devendo seguir amanhã para Brasília
segundo informaram em São Paulo políticos'
que chegaram daquele Estado. O Sr. Pedro Pe-
tírosslan está repousando na Ilha Camargo,
distante 300 quilômetros de Cuiabá, numa fn-
zenda do Senador Fernando Correia da Costa.

A viagem do Governador mato-grossense
pa» o Distrito Federal será em companhia do
Presidente.da Assembléia Legislativa, Deputado
Emanuel Pinheiro.

ISRAEL VERA OS DOIS
Belo Horizonte (Sucursal) — o Governa-

dor Israel Pinheiro viajará para Brasília acom-
panliado de seus principais assessores, a fim tíe
assistir no dia 15 A, posse do Presidente Costa e

Primeira dele&ae
A primeira delegação estrangeira à possedo Marechal Costa e Silva chegou ontem, a

portuguesa, sob a chefia'do Ministro da Jus-
tiça, Sr. João Antunes Varela, que estava acom-
panliado de sua mulher e do seu Chefe de Ga-
binete c foi recebido pelo Embaixador de Por-
tugal no Brasil,.Sr. José Manuel Fragoso, além
de representantes da colônia portuguesa.

Ao desembarcar no Galeão, o Ministro An-
times Varela disse que "o Marechal Costa e
Silva deixou gratas recordações em terras por-tuguêsas", acrescentando que traz os votos para
que seu Governo "seja próspero e com grande
desenvolvimento econômico e social".

A delegação da China Nacionalista che-
gara no Rio depois de amanhã, sob a chefia

Silva. Amanhã, o Sr. Israel Pinheiro terá um
encontro com o Presidente Castelo Branco, a
quem vai agradecer o apoio recebido em seu pri-meiro ano de Governo.

O Governador de Minas terá também um
encontro com o Presidente Cesta e Silva, para;
tratar de problemas administrativos, e com a
bancada federal da ARENA, para iniciar conta-
tos visando ã formação de nôvo secretariado.

PERACCHI DE, CARRO

Porto Alegre (Sucursal) — por não haver
conseguido passagens de avião para sua comiti-
va. o Governador Peracchi Barcelos decidiu an-
tecipar sua viagem para Brasília, seguindo on-
tem. às 9 horas e de carro, para o Rio, acom-
panhado de sua mulher, D. Esteia, do Subchefe
da Casa Militar e do Secretário de Imprensai.

ão é de Portugal
das BelaçôeS Exteriores,

que virá procedente de Ca-
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do VIce-Ministro
Sampson C. Shen,
raças.

A missão é integrada pelos Srs. Sliao-
Chang Hsu, Embaixador chinês no Brasil, e
Chow Hong-fan, Ministro, subdiretor do Dc-
partamento dos Assuntos Centro e Sul-America-
nos, do Ministério do Exterior.

A missão tem dupla finalidade: durante a
semana que permanecerá no Brasil, estabele-
cera contatos com as autoridades ligadas ao
comércio e á cooperação internacional no setor
técnico-agríeola. Acompanhando o Viee-Minis-
tro chinês, virão diversos técnicos em assuntos
econômicos.

Casacas alugadas estão no fim

ALEGRE VISÃO DA PRAIA

Quem deixou de alugar sua casaca para a
posse do Marechal Costa e Silva e quiser fazê-
lo agora, terá muitos problemas se o tamanho
fôr grande: a Cnsa Rollas; única no gênero,
já esgotou grande parte de seu estoque alu-
gando mais de 500, e só restam números pe-
quenos.'

i
Pessoas de tôdes as categorias sociais alu-

garam casacas ao preço de NCr$ 50,00 (ein-
qüenta mil cruzeiros antigos), inclusive Em-
baixadas, e os mais prevenidos fizeram reservas

até com dois meses de antecedência. Com mo-
vimento intenso, o estabelecimento comercial
só fechou suas portas ontem às 18 horas.
PAULISTA

São Paulo (Sucursal) — Trinta casacas Jáíoram alugadas para a posse do Marechal Cos-
ta e Silva pela Tinturaria Central, espseiali-
nada no aluguel do roupas a rlgdr descio W'__,
e a procura deve aumentar, segundo o Garenle
da Tinturaria, Sr. Domingos de Lello, "porque
c na última hora que se alugam trajes a rigor".
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"'" s ,/tí.s<!" revendedor, a Agência Campo Grande da Automóveis. Trata-se ãe wm aãattaça? , o _model_ universal com capota è banco, listrados, dando ao conjunto LT alegre 
"X

barraca de praia. O slogan da campanha da Willy. para a divulgado é: «Gente 
jovem em tempo de jipe*

mmmmmm

m

m
m

m

o ••••••••••• •••••#••••• m •• mm •*••**• •••##0©# #©##©## ####.### ##

® mwÉ M (Mfté émmê© *;
ÇOj U ^^ __t_m_. ^*y? >-X1-' 

tf>

mirti® __© jÊm^-———-^ \

àt__ BflttP ____%______._**__*•  _____fl \ % <K* f^hiU JÊ_U \W_i___ jsriwI *• %*____¥ ______t____________\________\__\___WÀ_.\ _ _S Wsflm _________ mW^Hr • \-tiii. ___r_t___fF___r_*i___-___________________M_V_-____í__- _K ____\W_ i. ___\__W*~____
l____i_________^__'__'- -I ' Y'~-Y *bb _9___ Hk_X__ii________._f____\ T__v__W jcw

Vj^ffl 1^ B^I^^^^Z ZhLI ¦fí__\_\ __r__M \\\_W_}___}__m w_W__. MÊ 4V

______ ___m _____ _r :\. jX___^ Jk_ ¦ B____r':-Y:"-'y' '.':•¦%____ ____' Ê matXW _\i~____. IftJHB ___m ___\-mf_Wy_t'__t___^_____\ M Wi^B BfflB My_m________ma___t'___^Ê_ \Wr_________\r • 1 w_____\f^ íã§
MM »v N\ s(y~*r T~ i „ l tÊ^T'"''' -''¦¦ ' ' 

B^___W__W l lB__WÍ_____P'_T™ \^____Zj_____t______m__tB_r^TB-__\ m__W_m^___S!^_____W___}_____t__MÊ__________T' ^'^I-Wt

éasta comprar para ganhar um mug e
mais duzentos fabulosos prêmios, no"Grande Concurso do Dia das Mães"

I automóvel KARMANN GHIA • 7 automóvel VOLKSWAGEN • 1 t.eadora de roupa a gás BRASTEMP • I máquina de lavar BENDIX
7 refrigerador • 7 fe/ev/tor Je 23" (59 cms) TELEKING • 2 televisores portáteis STANDARD ELECTRIC • 7 fogão WALLIG é 7 rádio

fono SEMP • 70 secadores de cabe/o • 3 liqüidificadores • ó batedeiras de balo • 3 máquinas de costura • 6 ferros elétricos
3 dormitórios MEGASON ¦ 3 Jostodores de pão • 3 grill's • 5 purificadores de ar NÀUTILUS • 70 sinalixadares de trânsito «700

balanças de cozinha • 70 discos "long- playings" • 700 campado, m 6 misluradores de massa * JO "bobmalies".

O

m

« o
Comprando já, em qualquer uma das lojas do REI DA VOZ, você ganha um mug — fonte inesgotá-
vel de sorte para você - e recebe um cupão numerado para participar do "GRANDE CONCURSO DO
DIA DAS MÃES". :; : ¦ 

"

A MAIOR PROMOÇÃO JAMAIS REALIZADA! SÃO DUZENTOS FABULOSOS PRÊMIOS PARA VOCÊ!
E você sabe... no REI DA VOZ, além dos melhores produtos e da mais perfeita assistência técnica,
você tem os menores preços e as mais vantajosas condições de pagamento.
BSTÁ ESCRITO: "MUG-TUB"!

Rua Uruguaiana, 3&\40 • Rua Senador Dantas, 48 • Av- Copacabana, 750 • Rua
Conde de Bonfim, 330 • Rua Dias da Cruz, 69 • Rua 7 de Setembro, 110 • Esf rada
do Portela, 54-A
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QUALIDADE NO PRESENTE, WWk GARANTIA NO FUTURO'
As lojas do Rei da Voz nos bairros, permanecem abertas diariamente
até 22 horas.
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.Nova Lei de Segurança assinada e entra em
Como um de seus últimos

atos no Governo, o Maré-
chal Castelo Branco assi-
nou ontem a nova Lei da
Segurança Nacional, Intro-
duzindo novos conceitos sò-
bre a matéria na legislação
brasileira. De acordo com
o texto da nova lei, a ser
publicado amanhã no Diá-
rio Oficial, a partir de 15
de março todo cidadão pas-
sara a ser responsável pela
segurança do País.

Elaborada com base em
estudos da Escola Superior
de Guerra, a nova Lei de
Segurança Nacional, redigi-
da pelo Ministro da Justiça,
Sr. Carlos Medeiros Silva,
define a responsabilidade
das pessoas jurídicas ou na-
turais, ao mesmo tempo em
que amplia as atribuições do
Conselho de Segurança Na-
cional, que continuará a ser
presidido pelo Presidente da
República.

A NOVA LEI

Embora o texto do decre-
to presidencial seja divul-
gado apenas amanhã, ele-
mentos que tiveram acesso
aos trabalhos de sua elabo-
ração revelaram que a no-
va Lei elimina o conceito
atual que diferencia a se-
gurança interna da externa,
passando a segurança na-
cional a ser entendida atra-
vés de fatores internos ou
externos que possam influir
no comportamento do Pais.

Estes fatores são discrl-
minados de acordo com suas
características nos campos
psicossocial, econômico, po-
litico e militar, que envol-
vem as atividades de todos
cidadãos brasileiros.

Com as modificações in-
troduzldas na nova lei, o

Conselho de Segunrança Na-
cional — composto pelo Pre-
sidente da República e to-
dos Ministros de Estado —
terá sua competência am-

¦ pliada e passará a se dedi-
car ao estudo dos proble-
mas relativos à segurança
nacional com a cooperação
dos órgãos de informação e
dos incumbidos de preparar
a mobilização nacional, é as
operações militares.

Ao Conselho de Seguran-
ça também caberá a respon-
sabilidade de, nas áreas
consideradas indispensáveis
ã segurança, fiscalizar e aur
torizar previamente a con-
cessão de terras, abertura
do vias de transporte e ins-
talação de meios de comu-
nicação; construção de pon-
tes e estradas internacio-
nais e campos de pouso: e
o estabelecimento ou expio-
ração de indústrias queln-
teressem à segurança na-
cional.

ÁREAS DE SEGURANÇA

A nova lei especifica as
áreas do território nacional
consideradas indispensáveis
à segurança do País, entre
as quais as zonas fronteiri-
ças, estâncias hidrominerais
e localidades onde existam
reservas minerais e insta-'
lações militares.

JA EM BRASÍLIA

A Secretaria de Imprensa
da Presidência da Repúbli-,
ca confirmou, ao fim da noi-
te de ontem, ter sido envia-
do para Brasília, para a
Imprensa Nacional, o origl-
nal da Lei de Segurança
Nacional ontem assinada
pelo Marechal Castelo Bran-
co.

Medeiros encerra a vicia pública

vigor aia
Depois de elaborar uma coleção do leis e

uma Constituição que transformaram radical-
mente a fisionomia jurídica do Pais, o atual
Ministro da Justiça, Sr. Carlos Medeiros Silva,
considera encerrada sua vida pública a par-
tir .do dia 15 de março, quando se empossa
o nòvo Presidente da República.

Com quase 60 anos (seu aniversário é no
dia 19 de Junho), o Sr. Carlos Medeiros Silva
— ou simplesmente Carlito para mia mulheí.
Dona Eli — tem muitos planos, entre os quais
férias de 15 dlns, aqui mesmo no Rio, uma,-
viagem à Europa em meados do nno, a ins-
talação de seu nóvo escritório de advocacia e
um livro sôbre sua experiência revolucionária.

RETORNO AO COTIDIANO
Embora o futuro Presidente da Rcpubli-

ca lhe acene com a nomeação para uma Em-
baixada no Exterior, o Sr. Carlos Medeiros Sil-
Ta (não acrescentar a preposição da, que
éle não gosta), se considera realizado em sua
carreira de jurista e nfio quer abdicar de for-
ma alguma dos quinze dias de descanso em
sua cnsa na Rua Rainha Quilherniitia, nu
Leblon.

.Liberto dns responsabilidades de Ministro
•de Estaclo, o Sr. Carlos Medeiros Silva espe-
ra poder voltar a passear às 7 horas, diária-
mente, pela Praia do Leblon, ehyergandõ short
e chapéu, de palha quo lhe encobre o rosto
e o protege dos raios de sol nos passeios ma-
tinals, intercalados por rápidos mergulhos no
mor.

Outro prazer que pretende retomar de-
pois de sua saída do Ministério da Justiça é
a leitura de diversos- livros que, por falta de
tempo, repousam em sua cabeceira e. que fo-
ram aumentados recentemente pelo seu filho
Marcelo, que lhe deu de presente vários livres
de ficção p de política, entre os quais figura

O Esiarto Militarista, de Fred J. Cook. Antes
clj enfrentar os livros presenteados pelo filho,
espera poder terminar a leitura de Os Céticos,
de Betígson, iniciada há poucos dias.

'.NÒVO ESCRITÓRIO
No intervalo entre a leitura e os passeioslia praia, o Sr. Carlos Medeiros Silva vai de-

corto seu nòvo escritório, num conjunto de qua-iro salas, comprado na planta, no edificio do
Banco Comércio e Indústria de Minas Gerais,
na esquina dá Avenida Rio Branco com Ouvi-
dor, onde pretende retomar suas atividades pro-fissionais em companhia de seu filho Carlos,
também advogado e õficisl-de-gabluete do Se-
cretário de Administração, Sr. Álvaro Ame-
ricário.

Em cnsa. voltará a comer sossegadamente
tutu ã mineira, seu prato predileto, e acom-
panhar a educação de seus dois filhos mc-no-
res, Marcedo — estudante de Direito e oficial-
dc-gabinete do Governador Negrão de 'Lima —
ii Horácio — o caçula, com 16 anos, com dese-
Jos de também seguir a carreira do pai.Como redator-chefe da Revista Forense e
Diretor da Revista <le Direito Administrativo,
continuará a esciVvér seus artigos sôbre Di-
reito Administrativo, que é sua especialidade,
enquanto se prepara para viajar para Europa,
em julho, para participar das reuniões anuais
do Instituto Internacional de Ciências Admi-
nistrativns, sediado em Bruxelas, como repre-
sentante do Brasil.

Embora se considere membro da classe mé-
dia, o Sr. Carlos Medeiros Silva não tem preo-
cupações financeiras e os rendimentos dc seu
escritório de advocacia, com os vencimentos co-
mo Ministro aposentado do Supremo Tribunal
Federal, podem garantir-lhe uma vida tran-
qüila, que diz ter escolhido para depois de lã
cie março.

Uma lei sem segurança

Departamento dc Pesquisa

Decretação surpreendeu Krieger
Embora, o.Marechal Castelo Branco hou-

vesse se comprometido a submeter à aprecia-
ção das lideranças parlamentares o texto cio
anteprojeto, o Lldcr do Governo no Senado
e Presidente Nacional da ARENA, Senador Da-
niel Krieger, íoi surpreendido ontem com a
notícia dá decretação dn nova Lei de Segurança
Nacional pelo Presidente da República.

O Senador Daniel Krieger, que sempre era
consultado pelo Marechal Castelo Branco só-
bre os atos do Governo, eslá no Rio desde bcx-
ta-felra, sem que houvesse sido chamado no
Palácio das Laranjeiras paia tomar conheci-
mento do texto da nova lei.

O texto da nova lei íoi redigido slgilosa-
mente pelo Ministro Carlos Medeiros Silva em
sua tresidèncin, que não permitiu o acesso dos
assessores a seu trabalho. Concluída a recia-
ção, o projeto foi submetido diretamente no
Presidente Castelo Branco e ao Marechal Cos-
ta e Silva.

Depois cie aprovado definitivamente peloPresidente da República, o Ministro da Justiça
mandou preparar apenas trés cópias da nova
Lei de Segurança Nacional, uma das quais íoi
remetida ontem à. Imprensa Nacional para pu-blicaçáo no Diário Oficial, enquanto uma outra
ficou em seu poder e a última com o Marechal
Castelo Branco.

Em setembro do ano passado, a nova
Lei de Segurança já tinha garantido o di-
reito do figurar entre as manchetes, quan-
do os chamados meios militares ultimavam,
sigilosamente, uma série de sugestões para
serem incluídas no texto a ser elaborado
por determinação do Marechal Castelo
Branco.

Até hoje. essas sugestões ficaram co-
nhecidas apenas oficiosamente, mas do que
se sabe o mais importante é o nóvo con-
ceito de segurança, uma prova a mais de
que as Leis de Segurança existem confor-
me a época em que vigoram, porque são
eminentemente políticas.

. OS VELHOS TEMPOS

Mas nem sempre íoi assim. No tempo
do Império, o sistema monárquico importa-
va numa série de conceitos que exigiam da•' própria lei penal a garantia do regime: o
Código Penal se incumbia de conceituar e
punir os crimes contra a pessoa do Impe-
rádor e todos os símbolos da realeza. Na
Itália, quando, o rei e o fascismo caíram
quase ao mesmo tempo, o Código Penal
tove de ser reformado, porque as questões
de segurança do Estado incluíam-se entre
as suas disposições. O Brasil, na Repúbli-
ca, já teve quatro Leis de Segurança, a mais
famosa das quais, decretada na ditadura
Vargas1, serviu para o julgamento de Pres-
tes, que recorreu ate às leis de proteção aos
animais.

" 
OS IDOS DE 35

Em 1935, quando Getúlio Vargas gover-
nava ainda sob a Constituição do 34, o
Brasil teve a sua primeira Lei dc Segu-
rança, que ganhou o número 38 e íoi pro-
mulgada no dia 4 de abril. Oito meses pas-sados, surge a segunda, número 186, no dia
14 de dezembro, cujo destino também não
seria tão longo, porque houve o golpe de
37, e, evidentemente, a necessidade de pôr
tudo em pratos limpos: o Decreto-Lei 431,
de 18 de maio de 1938, iniciava uma exis-
têneia cheia de protestos, tanto mais for-
tes quanto se aproximava a reconstitucio-
nalizaçáo do Pais. A Carta de 46 c toda. a
nova legislação, porém, deixaram vivendo
o decreto, que só caiu com a Lei 1 802, de

5 de janeiro de 1953 — a mesma que o Go-
vérno se prepara, agora, para pôr abaixo.

OS PROBLEMAS SUTIS

Até que ponto pode e deve o Estado In-
tervir cm beneficio da sua segurança? Este
o problema em que se originam as dúvidas
e as diferenças entre os legisladores, isto ê,
o Governo, e os políticos, isto é, a Oposição.
Enquanto um fala em prevenção, o outro•se refere a repressão. Assim tem sido desde
o começo.

Antes da Revolução, as Forças Arma-
das definiam segurança interna como "o
grau de garantia proporcionado à coletivi-
dade nacional, no que se relaciona com amanutenção dos podêres constitucionais, dalei e da ordem". O conceito, reformado ofi-ciosamente no ano passado, agora engloba"o conjunto de aspectos da segurança na-cional relacionados com as pressões de
qualquer origem, íorma ou natureza que semanifestam ou produzem efeitos no àmbi-to interno".

OS NOVOS PERIGOS

Perigos como a espionagem, ciue notempo da n Grande Guerra poderiam ser
punidos — mesmo no Brasil — com o fu-zilamento, hoje cedem lugar a um temormuito mais. amplo cios governos, que se
preocupam Com duas ameaças julgadas íun-{lamentais: a infiltração ideológica, ou co-
munismo, e os crimes contra a economia
popular. Êstcs, inclusive, motivaram o se-
gundo decreto-lei do Governo Castelo Bran-
co, qüe autoriza a requisição de bens ou de
serviços essenciais ao abastecimento da po-
pulação e .enquadra na Lei de Segurança
Nacional os crimes de sonegação.

Em março de C6, partiu dos comercian-
tes varejistas a primeira manifestação mais
ousada do protesto contra a aplicação da
Lei de Segurança, embora limitada a recla-
mações pela imprensa. £ quase certo, no
entanto, que o nóvo conceito de segurança
manterá uma tônica em que n terapêutica,
recomendando prevenção, cuidará de re-
primlr.

Decretos4eis de Castelo Branco começaram em novenihro de 1985:
A partir do Ato Institucional n.° 2, o Maré-

chal Castelo Branco assinou 312 decretos-leis, co-
meçando pela instituição do Cruzeiro Nóvo, em
13 de noVembro de 1965, e terminando pelo que
autorizou a Previdência Social a prestar assis-
têneia farmacêutica aos «¦'eus segurados, em 2 do
março de 19(17.

Marechal Castelo Branco legislou por meio
desses decretos-leis praticamente em todos os
campos da administração e modificou em mui-
tos casos leis votadas pclo Congresso Nncíonal
por invocação do próprio Governo, como foi o
caso da Lei do Imprensa, modificada posterior-
mente por decreto. Até dia 15 êle poderá legislar
sôbre segurança nacional.

Os decreto»

São os seguintes os decretos-leis firmados pe-
lo Marechal Castelo Branco:

— Institui Cruzeiro Nóvo C3-11-65).
— Autoriza a requisição de bens ou de ser-

viços essenciais ao abastecimento da população
c enquadra na Lei de Segurança Nacional os cri-
mes de sonegação. (17-1-66).

3 — Disciplina as relações jurídicas do
pessoal «las atividades portuárias o altera dis-
posições da Consolidação das Leis do Traba-
lho, permitindo demissão por falta grave do
trabalhadores envolvidos eni atividades con-
fra a segurança nacional. (27-1-66)..

— Regula a nção de despejo de prédios não
residenciais. (7-2-66).

— Estabelece normas para a recuperação
econômica das atividades da Marinha Mercante,
portos e Rede Ferroviária Federal S. A. (4-4-66).

6 — Determina que, quando a modificação
do salário mínimo íôr antes do prazo de 3 anos
da data da última alteração, o'rcajústamento
dos aluguéis dos imóveis residenciais será fei-
to de modo a que o seu montante seja acresci-
do do aluguel em três parcelas, oxigívels a 60,
120 e 180 dias npós a vigência do decreto.
(15-1-G6).

— Prorroga e reabre prazos previstos no
Decreto-Lei h.° 1, de 13 de novembro cie 1965.
(13-5-06).

— Acrescenta parágrafo ao Art. 6." do De-
creto-Lei n.° 9 085, cie 25 de marco de 1916.'(16-6-66).

— Dispõe sôbre a organização da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Ee-
deral. (25-6-66).

10 — Aprova o convênio firmado entre o Go-
vérno federal e o Estaclo da Guanabara para a
reinclusão nos quadros da Polícia Militar do Es-
tado da Guanabara do Pessoal da Polícia Mili-tar do antigo Distrito Federal. (28-6-66).

11 — Considera o exercício do cargo de Co-mandante de Polícia Militar Estadual do DistritoFederal e de Território, para os fins que e=pe-cifica, nas mesmas condições que o Exercício deComando de Tropa do Exército. (7-7-66;.i 12 — Retifica dispositivos do Decreto-lei n"5, de 4 de abril de 1966 (7-7-66).
v,- 1Sr Autoriza o Banco Central da Repú-blica do Brasil a suprir recursos para assistên-cia financeira de empresas (18-7-66).
. ,:'4 

- Dispõe sóbre normas complementest Lei 5172/66 (16-11-66).
15 — Estabelece normas e critérios para uni-íormizaçao dos reajustes salariais e dá outras

providências (29-7-66).
16 — Define como crime a produção clan-destina de açúcar, a produção acima de quotaautorizada pelo plano anunl de safra do IAA oo transporte clandestino de açúcar c de álcool

(10-8-66).
17 — Altera o Decreto-Lei n. 15, de 29-7-liG

para dar maior rapidez no processamento dosdissídios e acordos salariais (29-7-06).18 — Estabelece nova regulamentação pnraa profissão de aeronauta, definindo as funçõesexercidas pelas tripulações cie aeronaves, fixandoo tempo máximo de vôo mensal, trimestral eanual, de acordo com o tipo do avião, os períodosde folga intermediftrios (25-8-66).
19 — Determina a aplicação da cláusula dacorreção monetária em todas as operações davenda de imóveis residenciais de autarquias íe-derais aos seus ocupantes de acordo com o sis-tema financeiro da habitação (30-8-66)20 — Modifica a Lei 5107, de 13-9-66, que criao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

H4—y—oií).
21 — Dispõe sôbre assistência financeira ásempresas pelas Caixas Econômicas Federais
22 — Aplica aos servidores das empresasde navegação autárquicas ou paraestatais rei-dos pela legislação do funcionalismo público'- a

proibição prevista no Artigo 566 da Consolidação
das Leis do Trabalho (11-10-66).

23 — Isenta do pagamento dos impostos deImportação e de consumo bem como da taxa dedespacho aduaneiro, material destinado ã Com-
panhia Eletromecànfca — CELMA (19-10-66)

24 — Altera a Lei n.« 5 025, de 10-6-66, sôbreIsenções de taxas portuárias, passando a abraii-
ger, entre outras, a de melhoramentos de portos,de despacho aduaneiro e do imposto de consumo(3-11-66).

25 — Altera a Lei 2 180/54, que dispõe sóbrt o

Tribunal Marítimo, dando-lhe a composição de 7
juizes militares e civis. (3-11-66).

26 — Cria a Auditoria do Guerra da 11.» RM,
em Brasília, com jurisdição cumulativa no Exér-
cito, Marinha e Aeronáutica (8-11-66).

27— Acrescenta dispositivos à Lei 6172, da
25-10-66, sóbre Imposto Sindica!, quotas de Pre-
yldêncla, Fundo de Assistência o Previdência do
Trabalhador Rural e Fundo de Garantia do Tem-
po cia Serviço (16-11-66).

28 — Altera e acrescenta dispositivos ao De-
creto-Lei n.° 18, qua dispõe sóbre o exercício da
profissão do aeronauta (9-12-66).

29 — Suprime a concessão de abatimentos de
passagens e fretes no transporia aéreo e limita a
concessão de passagens de aviões a titulo de cor-
tezla (16-11-66).

30 — Inclui na competência da Justiça Fede-
ral de 1." Instância as ações propostas por so-
ciedades de economia mista com participação ma-
joritária, federal, contra pessoas domiciliadas na
comarca (16-11-06).

31 — Prorroga o pc-riodo de vigência do crédi-
to especial autorizado pela Lei n.° 5 010 de 30 cio
maio de 1966 (18-11-66).

32 — Institui o Código Brasileiro do Ar
(18-11-66).

33 — Dispõe sóbre a participação acionária de
que trata a Lei n.° 4 869 de 1 de dezembro de 1965
e dá outras providências (18-11-66).

34 — Dá nova denominação no Imposto da
Consumo — Imposto sôbre Produtos Industrial!-
zados — altera a Lei 4 502/64 e extingue diver-
sas taxas (21-11-66).

35 — Abre crédito especial para complemen-
far o preço da cana e do açúcar, a fim de aten-
der ao preço do ácool destinado & COPERGO
(21-11-66).

36 — Abre, ao Ministério da Fazenda, crédito
especial de NCrs 1 milhão, destinado no pagamen-to de pessoal temporário para guarnecer landins
de combate ao contrabando e outras providên-Cias. (18-11-66).

37 — Dispõe sóbre o Imposto de Importação,
reorganiza os serviços aduaneiros c dã outras pro-vidências (18-11-66).

38 — Estabelece estímulos à contenção dos pre-
ços e penalidades para aumentos superiores aos
do Índice geral dos preços (18-11-66).

39 — Autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Fazenda, consignado ao Con.
selho Nacional dc Telecomunicações, o crédito
eipeciai de NCr$ 3 miliiões, para atender ãs des-
pesas decorrentes dá participação do Brasil no
Sistema Mundial <lc Telecomunicações por Saté-
lites (18-11-60).

40 — Abre â Presidência tía República (órgãosdependentes: Coordenação de Organismos Regio-
nais) um crédito especial de NCr$ 200 mil paraatender às despesas diretas do funcionamento e
manutenção da Comissão Especial de Faixas e
Fronteiras (18-11-60).

41 — Dispõe sôbre a dissolução de socieda-1 des civis de fins asslstenciais. (18-11-66).

42 — Altera, sem aumento de despesa, a Lei
n.° 4 900, de 10 cie dezembro de 1965, que estima
a receita e fixa a despesa da União para o exer-
cício financeiro de 1966. (18-11-66).

43 — Cria o Instituto Nacional do Cinema,
torna de exclusiva, competência da União a cen-
sura de filmes, estende aos pagamentos do exte-
rior de filmes adquiridos a preços fixos o dlsposK
tivo do Art. 45 da Lei n.° 4131 de 3-9-62, pror-
roga por seis meses dispositivas de Legislação sô-
bre a exibição de filmes nacionais (18-11-66).

44 — Altera os limites ilo mar territorial do
Brasil c estabelece uma zona contígua.
(18-11-66).

45 — Autoriza o Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico a criar uma sociedade poração que incorporará o FINAME. (18-11-66).

46 — Concede incentivos fiscais ãs indústrias
que menciona (18-1166).

47 — Dispõe sóbre a aplicação e qualifica ns
penalidades pelas infrações às normas e resoluções
da competência do Instituto Brasileiro do Café
(18-11-66).

48 — Dispõe sóbre a intervenção e a liquida-
ção extrajudicial de instituições financeiras
U8-11-66).

49 — Regula o limite máximo de carga por
eixo para o tráfego nas vias públicas de veículos
ou combinações de veículos (18-11-66).

50 — Altera a alínea A do Art. l.° da Lei
n.° 4 858, tíe 26 de novembro de 1965 (18-11-66).

51 — Inclui mais uma alínea no Art. 3.° da
Lei n.° 4 563, de 11 de dezembro de 1964, que ins-
titui o Conselho Nacional de Transporte, com a
redação dada pelo Art, 1.° cia Lei n.° 4 808. de 25
de outubro de 1965. (18-11-66).

52 — Dispõe sóbre o regime de execução orça-
mentária para movimentação, a cargo do Depar-
tamento Nacional de Obras de Saneamento
(DNOS) de recursos constitutivos do Fundo Na-
cional de Obras de Saneamento (FNOS) criado
pelos Artigo* 14 s 15, da Lei n.° 4 089, do 1862, cri»

o Fundo Rotativo de Águas e Esgotos (FRAE)
(18-11-66)

53 — Fixa princípios e normas de organiza-
ção para as Universidades Federais. (18-11-66).

54 — Dá nova redação ao Art. 4.° do Decreto-
Lei n.° 3 781, de 13 de março de 1945. (18-11-66).

53 — Define a política nacional de turismo,
cria o Conselho Nacional do Turismo c a Em-
presa Brasileira do Turismo. (18-11-66).

56 — Dispõe sôbre a arrecadação de taxas pe-lo Instituto do Açúcar e cio Álcool, a produção, o
comércio e o transporte do açúcar e do álcoo!.
(18-11-66).

57 —- Altera dispositivos sóbre lançamento 'e
cobrança do Imposto sôbre a Propriedade Territó-
rial Rural, institui normas sóbre arrecadação da
Divisão Ativa Correspondente. (18-11-66)

58 — Delimita os efeitos do Art. 2.° da Lei n.°
5 097, de 2 de setembro de 1966, e estabelece nóvo
critéi '.o para contribuição. (18-11-66)

59 — Define a politica nacional de cooperati-
vismo e cria o Conselho Nacional do Cooperati-
vismo. (21-11-66)

60 — Dispõe sôbre a reorganização do Banco
Nacional do Crédito Cooperativo. (21-ll-66i.

.61 — Altera a legislação relativa ao imposto
único sóbre lubrificantes e combustíveis líquidos
e gasósos. (21-11-66)

62 —^Altera a legislação do Imposto tle
Renda. (21-11-66)

63 — Altera a tarifa das alfândegas que acom-
panha a Lei n.° 3 244, de 14 de agosto de 1957.
(21-11-66).

64 — Regulariza a realização de sorteios, ri-
fas e tómbolas em benefício de obras sociais, fi-
lantrópicas e religiosas. (21-11-66).

65 — Concede incentivos para o desenvolvi-
mento da indústria de motores Diesel. (21-11-66)

66 — Altera a Lei n.u 3 807, de 26 de agosto tíe
1960, sôbre a situação dos aposentados da Previ-
dência Social. (21-11-66).

67 — Constitui a Companhia de Navegação
Lóide Brasileiro e a Empresa de Reparos Navais
Costeira S. A., formados pelo antigo Lloyd Brasi-
leiro o pela Cia. Nacional de Navegação Costeira.
(21-11-66)

68 — Autoriza a contratação de créditos no
exterior para financiamento de programas de ha-
bitaçãu, colonização, pecuária, integrarão e de-
senvolvimento. ''21-11-66)

69 — Complementa ns leis n.°s 4 415, de 24
cie outubro cie 1964, e 3 917, de 14 de Julho de 1961,
sóbre o quadro de pessoal do Ministério das Ke-
lações Exteriores. (21-11-66)

70 — Autoriza o funcionamento de nssocia-
ções de poupança e empréstimo, e institui a cédula
hipotecária. (21-11-66)

71 — Suprime os cargos dc Ministro de
Assuntes Comerciais do quadro de pessoal do
Ministério .das Relações Exteriores. (21-11-66)

72 — Unifica os institutos dc aposentado-
ria e pensões, cria nilo o Instituto Nacional do
Previdência Social. (21-11-68)

73 — Dispõe sóbre o Sistema Nacional de Se-
guros Privados, regula as operações de seguro e
resseguros. (21-11-66) •

74 — Cria o Conselho Federal de Cultura.
(21-11-66)

75 — Dispõe sôbre a aplicação de corre-
ção monetária aos débitos de natureza tra-
balhista, liL-m como a elevação do valor do
deposito compulsório nos casos de recursos
perante os Tribunais do Trabalhei. (21-11-66)• 76 — Dispõe sôbre a ocupação e uso de imó-

veis residenciais construídos, adquiridos ou ar-
rendados pela União em Brasília. (21-11-66)

77 — Modifica ft Lei n.° 4 476, de 12 de no-
vembro de 1964. que estabelece a precedência
funcional entre Oficiais Generais dos postos de
Abnlrante-de-Usquadra. Qeneral-de-Exército e
Tenenie-Brigadeiro. (23-11-66)

78 —- Altera o Decreto-Lei n.° 18. de 24 de
agosto de 1966, que dispõe sôbre o exercício da
profissão de aeronauta. (ÍJ-12-66)

79 — Institui normas para a fixação de. pre-
ços minimos e execução das operações de finan-
ciamento e aquisição de produtos aeropecuáríos.
(20-12-66)

80 — Prorroga a vigência do crédito especial
concedido pelo An. 41 da Lei n.° 4 357, de 16 de
julho de 19(14.. (19-12-66,1

81 — Reajusta os vencimentos cios servido-
res civis e militares e autoriza abertura ria
crédito especial. (21-12-66)

82 — Regula fo sistema tributário do Distrito
Federal. (26-12-66)

83 — Estabelece normas para cobrança de ta-
xas portuárias .sóbre mercadorias movimentadas
em terminais ou embarcadouros de 'uso privativo
e instalações rudimentares. (26-12-66)

B4 — Modifica a Lei n.° 4 936, de 17 de março
de 1936, sobre crédito inicial para o Fundo da
Propriedade Industrial. (27-12-66)

85 — Modifica a Lei n.° 5 025, de 10 de junho
dc 1966, sôbre crédito especial para instalação do
Conselho Nacional do Comércio Exterior e do
Fundo Federal Agropecuário. (27-12-68)

86 — Altera a Lei n.° 605, de 5 de janeiro de
1949. (27-12-66)

87 — Altera a Lei ri.0 5 790. de 8 de dezembro
de 1966, sóbre o orçamento do Distrito Federal
para 1967. (28-12-66)

88 — Regula o sistema tributário dos territó-
rios. (28-12-66) \

89 — Autoriza a abertura de crédito especial
para pagamento do .subsídio previsto na Lei nume-
.ro 3 244, de 14 de agosto de 1957, relativamente
ao período rie 1 de janeiro a 10 de julho ds 1966.
(28-12-66)

90 — Prorroga por mais um exercício a vigen-
cia do Decreto n.° 59 252, de 20 de setembro dc
1966. (30-12-66)

91 — Retifica, sem aumento de despesa, a Lc-i
n.° 4 900, de 10 de dezembro cie 1965. (30-12-66)

92 — Retifica, sem aumento de despesa, a Lei
n.° 4 900, cie 10 de dezembro de 1965. (30-12-66)

93 — Prorroga, por mais um exercício a vi-
gência do Decreto n.° 58 912. de 22 de julho cie
1966. (30-12-06)

¦ . 94 — Altera a legislação do Imposto de Ren-
da. (30-12-06)

95 — Autoriza a emisão de Letras do Tesouro,
fixa a íorma de liquidação das que íoram adqui-
ridas pc-lo Banco Central da República per ante-
cipação de receita referente no exercício de 1965
e prorroga o prazo de vigência do crédito especial
autorizado pela Lei n.u 4 357. de 16 de julho cie
1964. (30-12-66)

96 — Institui normas para utilização dos cré-
ditos orçamentários e adicionais. (30-12-66)

97 — Exclui- o Conselho Federal de Educação
dos efeitos do Decreto-Lei n.° 81, de 21 de dezem-
bro de 1966. .(30-12-66)

98 — Prorroga por mais um exercício a vir.ên-
cia da autorização contida na Lei n.° 4 661-65.
(30-12-66)

99 — Prorroga por mais um exercício a vigén-
cia de autorização para abertura de crédito espe-
ciai contida no art. l.° da Lei n.° 1 788. (30-12-36)

100 —- Disciplina a aplicação do Art. 53 tía Lei
n." 4 728, de 14 de julho de 1965. (11-1-67)

101 — Modifica a Lei n.° 5 159-66, sôbre sesu-
ro de crédito à exportação. (11-1-67)

102 — Dispõe sôbre a distribuição gratuita à
magistratura e ao magistério especializado das pu-
blicáções do Supremo Tribunal Federal. (13-1-66)

103 — Eleva o capital social da Fábrica Na-
cional dc Motores S. A. c autoriza sua transfe-
rência para o setor privado, (13-1-67)

104 — Altera a legislação do imposto sóbru
produtos industrializados. (13-1-67)

105 — Aprova o termo aditivo ao convênio
firmado entre o Governo Federal e o Estado da
Guanabara, para reinclusão de efetivos da Policia
Militar. (16-1-67)

106 — Altera o Decreto-Lei n.° 29, de 14 de
novembro tíe 1966. (16-1-66)

107 — Constitui a Empresa Telecomunicações
Aeronáuticas S.A. — TASA —, incluindo instala-
ções, bens, equipamentos e pessoal do Departa-
mento de Comunicações da Panair do Brasil.
(17-1-67)

108 — Modifica a Lei n.° 4 595, de 31 de de-
zembro de 1964. (17-1-07).

109 — Altera, o Decreto-Lei n.° 94, de 30 cie
dezembro tíe "1966. (18-1-67).

110 — Ratifica o sistema de remuneração nos
órgãos de deliberação coletiva da Previdência
Social. (28-1-67).

111 — Altera a Lei n.° 5 198, de 8 de de-
zembro de 1966. (24-1-67).

112 — Altera p Art. 37 do Decreto-Lei n.°
81, de 21 de dezembro de 1966, sôbre crédito es-
pecial para atender ao reajustamento salarial
dos servidores civis e militares da União. (24-1-57),

113 — Altera a organização judiciária do Dis-
trito Federal. (25-1-67).

114 — Cria cargos na carreira do Ministério
Público do Distrito Federal. (25-1-67).

115 — Aprova o Regimento de Custas da
Justiça do Distrito Federal. (25-1-67).

116 — Dispõe sôbre as operações referentes
no transporte de mercadorias nos portos, tíelimi-
tando suas responsabilidades. (25-1-67).

117 — Regula o limite máximo de carga por
eixo, para o tráfego nas vias públicas, de veícu-
los c combinações de veículos. (21-1-07).

118 — Dá nóvo prazo para a remessa de pro-
gramas bienais elaborados pelas estradas de fer-
ro. (31-1-67).

119 — Autoriza o serviço de navegação ria
, Bacia do Prata a alienar, em concorrência pú-' ii blica, o navio Cidade Murtinho, de sua pro-
í priedade. (31-1-67).

120 — Cria o Serviço de Estatística dos
Transportes. (31-1-67).

121 — Estabelece a competência da União
para regulamentar o transporte rodoviário de
cargas e coletivos de passageiros. (31-1-67).

122 — Rporganiza o Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem. (31-1-87).

123 — Estabelece correção monetária nos con-
tratos à conta do Fundo tíe Marinha Mercante c
eleva o teto dos financiamentos da Comissão de'
Marinha Mercante (31-1-67)

, 124 — Revoga a Lei 1 506 e a Lei delegada n."
2 quanto à fixação de preços minimos c execução
de financiamento de produtos agropecuários
(1-2-67)

125 — Altera a lei que criou o imposto sôbre
os minerais c institui o Fundo Nacional de Ml-
neração (l-2-67i

126 — Define «i atribuições doe portos orga-

nizados c repartições aduaneiras na fiscalização,
controle e trânsito do mçrcadorias (1-2-67)

127 — Dispõe sóbre operações de carga e
descarga de mercadorias nos portos organizados
do Pais, transferindo os trabalhadores de estiva
e capatazia para a Consolidação das Leis cio Tra-
balho (1-2-67)

428 — Dispõe sóbre a alienação de bens in-
tegrantes dos acervos das empresas concessionà-
rias dcs serviços portuários (2-2-67)

129 — Modifica o Decreto-Lei 38, que esta-
belcceu estímulos para a contenção dos preços
(2-2-67)

130 — Abre. no Ministério da Fazenda, o crê-
dito especial de NCri 32 358.00 (32 milhões e 338
mil cruzeiros velhos) para pagar a diferença da
vencimentos de servidores da Agência de Padro-
nização e Classificação do Ministério da Agri-
cultura, na Paraíba (2-2-67)

131 — Modifica o Artigo 43 cio decreto-lei
que unificou os Institutos de Previdência Social
(2-2-67)

132 —Revoga artigos da Lei 3654,permitiu-
do, doravante, matrícula de oficiais das turmas
dc RISO a 19G5 e dos cadetes de 19C7 no Institu-
to Militar dc Engenharia (2-2-67)

133 — Dispõe sôbre o regime de trabalho nas
empresas da Guanabara e Estado do Rio atin-
gidas pclo racionamento de energia (2-2-67)

¦ 134 — Dispõe sóbre o cálculo do imposto
único sôbre águas minerais industrializadas
(2-2-67)
135 — Dispõe sóbre a constituição da Ftmáa-

ção denominada Grupo de Estudos de Integrnçáo
da Política de Transportes e sôbre os contratos
celebrados pelo Grupo Executivo de Integração
da Política de Transportes, órgão centralizado
da União (2-2-67)

136 — Altera o Anexo 2 integrante da Lei
n." 5 189 de 8 de dezembro de 1966 (2-2-67)

137- — Extingue o Grupo de Trabalho de Bra-
silia e cria a Coordenação do Desenvolvimento
de Brasília (2-2-67)

138 — Autoriza o Departamento Nacional de
Obras contra as Secas a executar obras de en-
genlmria rural no Polígono das Secas (2-2-67)

139 — Reestrutunt o Conselho Nacional de
Transportes (2-2-67)

140 — Regulamenta a venda de medicnmeti-
tos capazes de determinar reações psíquicas, es-
pecialmente os chamados psicotrópicos (3-2-67)

141 — Concede estímulos fiscais à capitali-
zação das empresas, e reforça as facilidades
para compra de ações (3-2-67)

142 "— Aprova o Plano Rodoviário Nacional
(3-2-67)

143 — Estabelece modificações no Plano Fer-
roviério Nacional (3-2-67)

144 — Cria a tabela de taxas e emolumen-
tos da Junta Comercial do Distrito Federal e
dá providências para sua instalação. (2-2-67).

145 — Extingue a cobrança das taxas de me-
lhoramentos e de renovação patrimonial, cobra-
das pelas estradas de ferro do país. (3-2-67).

146 — Regulamenta a concessão tío crédito
rural. (3-2-67).

147 — Reduz em 20% as alíquotas do Im-
posto de Importação. (3-2-67).

148 — Dispõe sôbre a organização da vida
rural, investiduras das Associações Rurais nas
funções e prerrogativas de órgão sindical.
(3-2-67).

149 — Aprova a readmissão, nos quadros do
Corpo de Bombeiros da Guanabara, do pessoal
que optou pelo serviço público federal. (3-2-67J.

150 — Dispensa de registro no Serviço Na-
cional de Fiscalização da Medicina e Farmácia
os diplomas expedidos por Escolas ou Faculda-
Oev oe Medicina e de Farmácia. (3-2-67).

151 — Dispõe sôbre os depósitos bancários do
SESI, SESC, SENAI, SENAC, e das entidades
sindicais (9-2-67).

|52 — Cria uma sociedade de economia mis-
ta para explorar os serviços de transporte mari-
timo na Baía de Guanabara. (13-2-67).

153 — Estabelece normas para o íunciona-
mento da Companhia Brasileira de Dragagem.
(13-2-67).

154 — Extingue a autarquia federal denomi-
nada Serviço de Navegação da Bacia tío Prata
e autoriza a constituição de uma sociedade por
ações que se denominará Serviço de Navegação
da Bacia do Prata S. A. (13-2-67).

155 — Dispõe sôbre a extinção da autarquia
federal denominada Serviços de Navegação da
Amozônia e da Administração do Porto do Pará:
autoriza a constituição da Empresa tíe Navegação
da Amazônia S. A. e da Companhia das Docas
do Pará. (10-2-G7).

156 — Modifica disposição do Decreto-Lei n.°38
que estabelece estímulo à contenção dos preços
e penalidades para aumentos superiores aos do
indico geral de preços (13-2-67).

157 — Concede estímulos fiscais à capitaliza-
ção das empresas, reforçando os incentivos à com-
pra de ações e facilitando o pagamento de dé-
bitos fiscais (13-2-67). '

158 — Dispõe sôbre a aposentadoria especial do
aeronauta (13-2-67).

159 — Dispõe sóbre as substâncias capazes
He determinar dependência fisica ou psíquica.
Regulamenta o uso de entorpecentes. (13-2-67).
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Castelo Branco pede união militar para Costa e Silva garantir pas
O Marechal Castelo Branco

pediu ontem — durante o al-
moço com o tiual íoi homena-
geado no Ministério da Guerra
pelos três Ministros militares
e por todas os oficiais-gene-
rais que servem no Kio — que
as Forças Armadas se unam
em torno do futuro Presiden-
te da República, "nosso cama-
rada Marechal Costa e Silva".

A homenagem do Exército
teve o caráter de despedida ao
Marechal Castelo Branco, na
qualidade de Presidente da Re-
pública, que explicou a neces-
sidade de apoio ao seu suces-
sor como "garantia de tran-
qüilidade e prosperidade de
nossa Pátria".

CONFORTO
Agradecendo a homenagem,

o Marechal Castelo Branco
disse:

— Recebi o convite desta- re-
união, nos derradeiros dias de
meu mandato de Presidenta
da República, como um con-
íórto que, além de me como-
ver, me traz sempre a carac-
terística dos camaradas do
Exército brasileiro.

O Presidente acrescentou
que "as palavras do Sr. Minis-
tro da Guerra traduzem mais
sentimento de generosidade
que sentimentos políticos ou
prova da História: tomo esta
reunião como um convívio de
camaradagem e nunca como
um julgamento ou manifesta-
ção politica".

 Ao iniciar minha missão,
acreditem os senhores gene-
rais, nunca perdi de vista o
Exército, nem o cunho ds ca-
ráter militar.' Entretanto, ml-
nha inspiração voltou-se para
o passado e o presente do
Exército e das demais Forças
Armadas, procurando levar as-
sim o cumprimento de minha
missão, aquela que aprendera
desde a Escola Militar.

ACIMA DE INJUNÇÕES
— Eu me reporto de como

me ensinaram a cumprir uma
missão e sempre me disseram
que eu poderia compreender

da maneira mais profunda
possível a sua substância, a
í,ua finalidade, e que no exer-
cício do cargo para cumpri-la,
eu deveria ter serenidade e co-
locar-me sempre acima das
injunções e dos interesses que
não estivessem capitulados na
finalidade da missão.

O Presidente continuou: '

— Então, na missão que ini-
ciei a 15 de abril de 1964, a
inspiração que trouxe do Exér-
cito sempre esteve presente
em meu espírito. Agora, se-
nhores generais, estou no íim
da missão. Os camaradas re-
únem-se para bem assinalar
que esta missão está termina-
da e cujo julgamento só per-
tence ao futuro. Levo agora
para a definitiva reserva, co-
mo uma das melhores coisas a

guardar, a camaradagem que
tive sempre no Exército.

AO EXÉRCITO

O Marechal Castelo Branco
pediu que se erguessem as ta-
ças "pela união das Forças
Armadas, pela coesão do Exér-
cito e pela união da Marinha,
da Aeronáutica e do Exército,
e para que o futuro Governo
tenha apoio militar, que con-
siste sobretudo no cumprimen-
¦to das ordens dadas, para o
bem do Brasil e para a prós-
peridade da Pátria".

O almoço no Ministério da
Guerra foi iniciado ao som do
bolero El Relógio, tocado pela
orquestra do 2° Regimento de
Infantaria. O Presidente, ao
íim da homenagem, despediu-
se dos generais, um por um,
quando a orquestra tocava Tea.

íor Two *, não resistindo à
emoção, tirou o lenço por vá-
rias vezes, para enxugar os
olhoa cneios de lágrimas..

A ULTIMA AUDIÊNCIA
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Medeiros e Navarro saem
com a Ordem do Mérito

Construtores navais joram a Castelo por considerá-lo um incenlivador da indústria de navios no Brasil

Construtores navais agradecem a Castelo
Uma comissão de construtores na-

vais, liderada pelo Presidente do Sin-
dicato da Indústria de Construção Na-
vai, Sr. Paulo Ferraz, esteve ontem no
Palácio das Laranjeiras, a fim de agra-
decer as medidas de incentivo adota-
das pelo atual Governo, recebendo, na
ocasião, as despedidas 'do Presidente
Castelo Branco.

Falando de improviso, o Presidente
da República afirmou ter encontrado
"tremendo desequilíbrio no setor, mas
achamos as soluções com o auxílio dos
senhores". Comentou, também que a
Imprensa vem nos últimos dias noti-
ciando "negativamente" a legislação
sobre a matéria, "o que é tolice e des-
conhecimento".

— A prova desse desconhecimento
é a presença dos senhores aqui, para
agradecer e receber nossas despedidas
— concluiu o Marechal Castelo Branco.

As 12 horas, o Presidente seguiu
para o almoço de despedida oferecido
no Ministério da Guerra pelo Ministro
Ademar de Queirós e numerosos ofi-
ciais-generais.

Tôda a tarde, em meio a algumas
despedidas íormaiç, o Marechal Caste-
lo Branco dedicou-se aos retoques fi-
nais nos discursos que pronunciará
amanhã na Escola Superior de Guerra
e. no dia 14, no Palácio do Planalto,
êste último, considerado como dos mais
importantes do seu Governo, por se
tratar de um histórico de todo o man-
dato, sua despedida oficial, e conside-
rações sôbre as perspectivas futuras.

Esta manhã, o Marechal Castelo
Branco cumprirá um programa de vi-
sitas e de inaugurações de várias obras
do Ministério da Saúde, começando às
9 horas, no Instituto Nacional do Can-
cer, na Praça Cruz Vermelha. Dali, se-

guirá diretamente para o Instituto Os-
valdo Cruz, em Manguinlios e, às 11
horas, encerrará o roteiro no Hospital
Psiquiátrico. A noite, a partir das 20
horas, estará presente ao banquete no
Copacabana Palace Hotel, de despedi-
da e de homenagem, oferecido pela re-
presentação diplomática do Itamarati
e por tôdas as delegações estrangeiras
no Brasil.

Além da despedida do pessoal do
Laranjeiras, o Presidente inicia seu
programa de amanhã indo «à Escola
Superior de Guerra para proferir aula
inaugural. Depois, visitará o Governa-
dor Negrão de Lima, numa despedida
com honras militares.

Em Brasília, onde chegará por volta
das 14 horas, concederá poucas audiên-
cias à tarde, deslocando-se às 16 ho-
ras para o Supremo Tribunal Federal,
Câmara e Senado, a íim de apresen-
tar despedidas aos seus membros.

O Presidente Castelo Branco
condecorou ontem com a Or-
dem Nacional do Mérito, grau
de Grã-Cruz, o Ministro da
Justiça, Sr. Carlos Medeiros,
o Chefe da Casa Civil da Pre-
sidéncia, Sr. Navarro de Bri-
to, a Presidente da LBA, Sra.
Maria Luísa Moniz Aragão, e a
mulher do Presidente da Ele-
trobrás, Sra. Marieta Ferraz.

A solenid.de íoi realizada no
salão nobre do Palácio das La-
ranjeiras, a partir das 10 ho-
ras, e a ela assistiram inúme-
ros amigos dos homenageados
e convidados especiais do Ce-
rlmonial da Presidência da Re-
pública.

MÉRITOS

Em breve improviso o More-
chal Castelo branco saudou os
homenageados, um a Tim, re-
íerindo-se especialmente ao
Ministro da Justiça: se éle não
tivesse mais qualidades que o
indicasse, bastaria o íato c!o
ter sido o redator da nova
Constituição para, desde logo,
íazer jus à comenda que re-
cubia no momento.

Ao Chefe do Gabinete Civil,
Sr. Navarro de Brito, agrade-
ceu a colaboração recebida,
reconhecendo no homenageado
"um profundo conhecedor da
administração pública brasi-
leira, além de leal colaborador".
Dirigindo-se às Sras. Maria
Luísa Aragão e Marieta Fer-
raz, o Presidente da Repúbli-
ca reportou-se às obras sociais
üs quais elas se dedicaram du-
rante o seu Governo, a pri-
meira presidindo a Legião Bra-
sileira de Assistência — "tor-

nando uma Instituição carco-
mida em apta a cumprir suas
finalidades" — c a segunda

prestando serviços de caráter
filantrópico no interior de 6ão
Paulo.

A solenidade encerrou-se
meia hora depois, com uma
conversa informal • animada
entre os presentes, acompa-
nhada de algumas taças de re-
írigerantes.

FERRAZ DEMITE-SE

O Presidente da Eletrobrás,
engenheiro Marcondes Ferraz,
entregou ontem ao Presidente
Castelo Branco seu pedido do
demissão do cargo que ocupa
desde o início do atual Govêr-
no, justificando que íôra con-
vidado .por êle para estruturar
o órgão e, com êle, se afasta-
na do pôsto.

A saída ao Palácio das La-
ranjeiras, o Sr. Marcondes
Ferraz acentuou que o seu su-
cessor — engenheiro Mário
Bering — já havia sido esco-
Ihido pelo próximo Ministro
das Mina., e Energia, Depu-
tado Costa Cavalcanti, achan-
do justa a formalização do seu
afastamento desde logo.

O Presidente da Eletrobrás
reportou-se rapidamente fc sua
administração, anunciando pa-
ra breve um reforço ao slste-
ma energético do Rio, com a
entrada da energia em 60 ci-
cios de Furnas, apontando en-
tre benefícios deixados que até
a AMFORP, acusada de fer-
ro-velho, conseguiu arrecadar
30 milhões de dólares líquidos
para o Brasil. E concluiu: "De
tôdas as formas, a área está,
limpa para o próximo Go-
vêrno,"

/
oram ao todo 312, do cruzeiro nôvo à previdência sócia
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160 — Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Ministério da Indústria e do Comércio o crédito es-
peeial de NCrS 107 000,00 para cobrir despesas
com indenizações decorrentes de sentença judi-
ciais (13-2-67..

161 — Autoriza o Poder Executivo a instituir a
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia « Es-
tati.st.ica (14-2-67).

162 — Determina que, a partir de 15 de março,
o Governo federal será o único poder concedente
dos serviços de telecomunicações (14-2-67)

163 — Exclui do sistema de alienação compul-
sória instituída na Lei n.° 4350, com ns alterações
decorrentes do prescrito na Lei n.° 5 049, os imó-
veis de propriedade da Petróleo Brasileiro S.A.
e do Banco do Brasil S.A. (14-2-67)

164 — Modifica a legislação da política eco-
nômica da borracha (14-2-67).

165 — Dispõe sôbre a isenção ou redução do
Imposto sôbre a Transferência de juros para o
exterior, quando houver acordo tributário
(14-2-67).

165 — Transfere a Agência Nacional do Minis-
tério da Justiça e Negócios Interiores para a Pre-
sidéncia da República (14-2-67).

167 — Dispõe sôbre títulos de crédito rural
(14-2-67)

168 — Retifica dispositivo do Decreto-Lei n.° 73
no que tange a aspectos administrativos da Su-
perintendência de Seguros Privados. (15-2-67).

169 — Reduz as alíquotas do Imposto de Im-
portação (14-2-67).

170 — Transfere, no orçamento do Ministério
da Educação e Cultura, a verba de NCrS 300 000,00
para a Comissão Nacional de Alfabetizacão
(16-2-67).

171 — Altera, sem aumento de despesa a Lei
5189/66, que estima a receita e íixa a despesa da
União para o corrente exercício financeiro
(16-2-67).

172 — Dispõe sôbre a transferência de dotações
orçamentárias para o Conselho Federal de Cul-
tura (16-2-67).

173 — Dispõe sôbre os recursos financeiros para
a manutenção, no exercício financeiro de 1967,
do Instituto Nacional do Cinema (16-'_.-o:.).

174 — Dá nova redação a dispositivos da Lel
õ0_0-G, que dispõe sôbre as promoções de oficiais
dá ativa da Aeronáutica (16-2-67).

175 — Autoriza o Poder Executivo a abrir para
o Ministério da Fazenda, crédito especial para
atender às necessidades da XXIII Reunião das
Juntas de Governadores do Banco Internacional
de Reconstrução e Desenvolvimento, Corporação
Financeira Internacional, Associação Internado-
nal de Desenvolvimento e Fundo Monetário Inter-
nacional (16-2-67).

176 — Modifica o parágrafo 1.° do Art. 28 do
Decreto-Lei n.° 81, que reajustou os vencimentos
dos servidores civis e militares da União, adotou
medidas de natureza financeira e autorizou a aber-
tura de crédito especial (16-2-67).

177 — Altera o Art. 35 do Decreto-Lei n.° 81
(17-2-67).

178 — Dispõe sôbre a cessão de imóveis da
União Federal (17-2-67).

179 — Autoriza a instituição da Fundação In-
terestadual para o Desenvolvimento dos Vales do
Tocantins-Araguaia e Paraguai-Cuiabá (17-2-67).

180 — Autoriza o Poder Executivo a abrir pelo
Mini-ssério da Fazenda, um crédito especial de NCr$

s 742 250,00 (17-2-67).

181 — Dá nova denominação à atual Esco-
Ia Técnica Federal da Guanabara (17-2-67).

182 — Acrescenta parágrafo único ao Art. 16
da Lei 3 222 (20-2-67).

183 — Retifica, sem ônus, a Lei 5 189 dc 8 de
dezembro de 1966 (21-2-67).

184 — Dispõe sôbre a criação de cargos em
comi-.são no Conselho Federal de Cultura
(21-2-67).

185 — Regulamenta a contratação de obras
e a revisão de preços em contratos a cargo do' 
Governo federal (24-2-67).

1S6 — Incorpora o Instituto Borges da Costa
à. Universidade dc Minas Gerais (23-2-67).

187 — Concede pensão especial à cidadã
portuguesa Mari Crispim Galvão, servidora da
Delegacia do Tesouro Brasileiro no exterior
(23-2-67).
188 — Dispõe sobre a aplicação da correção

do registro contábil do valor original dos bens do
ativo imobilizado do capital das empresas conces-
sionárias dos serviços portuários (24-2-67).

189 — Fixa a taxa de câmbio a que se
refere o parágrafo único do Art. 24 do Decre-
to-Lcl n.° 37, com base no valor de NCrS 2,70
por dólar norte-americano ou seu equivalente
em outras moedas (27-2-67).

190 — Dispõe sôbre o despacho de embarca-
Çôes (27-2-67).

191 — Autoriza o Poder Executivo a abrir o
crédito especial de NCrS 24 milhões como reforço
no Fundo de Marinha Mercante (27-2-67).

192 — Estabelece que as indenizações traba-¦ lhistas referidas na Lei de Falência coínd gozando
de prioridade na relação de pagamento a ser
cle_de logo efetuada com os recursos da massa

falida correspondem a tim terço da indenização
devida (27-2-67).

193 — Dá nôvo prazo de 30 dias (a vencer a
28 de março) para que as empresas forneçam às
delegacias regionais do trabalho a relação de
admissão e dispensa de empregados feitas _ no
último ano, sob pena de multa de 1/3 do salário
mínimo regional correspondente a cada dispensa
ou admissão não comunicada (27-2-67).

194 _ Faculta às entidades de fins filantró-
picos não realizar os depósitos bancários previstos
pela lei que instituiu o Fundo de Garantia cie
Tempo de Serviço (27-2-67). ,

195 — Regula as hipóteses c a íorma de cál-
culo e cobrança da Contribuição de Melhoria em
favor da União, dos Estados e dos Municípios
(27-2-67).

19G — Eleva de um e melo para dois dias
de soldo o valor das contribuições pan» a pen-
são militar (27-2-67).

197 _ Dispõe que a pensão resultante da
promoção post mortem será paga aos beneficia-
rios habilitados a partir da data de falecimento
do militar, e não mais a partir da data da pro-
moção, como antes (27-2-67).

198 —- Autoriza a abertura de credito especial
de NCr$ 4 milhões em favor do Ministério das
Minas e Energia para investimentos no setor de
energia elétrica (27-2-67).

Í99 — Dispõe sôbre a Lel Orgânica do Tribu-
nal de Contas da União (27-2-67).

200 — Estabelece a reforma administrativa
(28-2-67).
201 — Define os crimes de responsabilidade

des Prefeitos e Vice-Prefeitos, bem como seus
crimes político-administrativos (28-2-67).

202 — Incorpora ao Fundo Rotativo Habita-
cional de Brasília saldos de dotações crçaanentá-
rias consignadas a favor do Grupo de Trabalho
de Brasília (28-2-67).

203 — Autoriza a Prefeitura do Distrito Fe-
deral a promover a desaprooriação de terras si-
tuadas no perímetro do Distrito Federal (27-2-67).

204 — Dispõe sôbre a exploração das loterias
(27-2-67).

205 — Dispõe sôbre a organização, funciona-
mente e extinção de aeroclubes em todo o País
(28-2-67).

206 — Dispõe sôbre a Escola de Enfermagem
Alfredo Pinto (27-2-67).

207 — Altera dispositivos da Lel 5 250 de
9-2-67 (27-2-67).

208 — Regulamenta a cobrança do Imposto
sôbre Circulação de Ma'cadorlas sôbre os derl-
vados do Petróleo (28-2-67). ,

209 — Institui o Código Brasileiro de Alimen-
tos (28-2-67).

210— Estabelece normas para o fornecimento
de trigo ao País. (28-2-67)

211 — Dispõe sôbre o registro dos órgãos exe-
cutivos de atividades hemoterápicas, a que se re-
fere o Art, 3.° da Lei 4 701. (28-2-67)

212 — Dispõe sôbre medidas de segurança
sanitária no País. (28-2-67)

213 — Organiza o Departamento Nacional do
Salário. (28-2-67)

214 — Prorroga o período de vigência do crê-
dito especial autorizado pela Lel n.° 4 793, de
20 de outubro de 1965. (28-2-67)

215 — Altera o Código da Justiça Militar.
(28-2-67)

216 — Dispõe sôbre a execução do Art. 188 da
Constituiçáo Federal. (28-2-67)

217 — Abre o crédito especial de NCr$ 700
mil (700 milhões de cruzeiros antigos) para as
despesas com a posse do Marechal Costa e Silva
na Presidência da República. (28-2-67)

218 — Autoriza a abertura do crédito especial
de NCr$ 5 milhões em favor do Ministério da Fa-
zenda, sendo NCrS 2 milhões destinados à implan-
tação de novos sistemas de telecomunicações do
Serviço de Repressão ao Contrabando e NCrS 3
milhões destinados à conslrucáo da sede da De-
legacía do Tesouro, em São Paulo. (28-2-671

219 — Abre o crédito especial de NCr$ 4 898 600,
em favor do Ministério da Agricultura para o dc-
senvolvimento dos programas prioritários do setor
agropecuário (28-2-67)

220 — Autoriza o Banco Nacional de Crédito
Cooperativo a aceitar para desconto ou outra ope-
rações de crédito, diretamente dos cooperados, a
nota promissória rural instituída pelo Decreto-Lei
n.° 167. (28-2-67)

221 — Estabelece medidas de proteção e esti-
mulo à pesca. (28-2-67)

222 — Revigora o crédito especial aberto pela
I_ei n.° 4 242 de 1963, para regularizar pagamentos
feitos pelo Ministério da Fazenda ao Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística. (28-2-67)

223 — Autoriza a desapropriação de Imóveis
residenciais em Brasília. (28-2-67)

224 — Determina a extinção do Serviço de
Alimentação da Previdência Social, transferindo
suas atribuições para a Companhia Brasileira de
Alimentos (COBAL), e para órgãos especializados
do Ministério da Educação e Ministério da Agri-
cultura. (28-2-67)

225 — Dispõe que a administração do Instituto
Nacional da Previdência Social cabe ao presidente,

com a assistência de uma Comissão de Coordena-
ção Geral integrada pelo próprio presidente, pelo
diretor-geral, pelos diretores, pelos secretários exe-
cufcivòs e pelo procurador-geral. (28-2-67)

226 — Cria, junto no Departamento de Admi-
nistração do Ministério do Trabalho o Serviço de
Couta "Emprego e Salário", órgáo encarregado de
movimentar ns contas de íundos diversos, inclu-
sive de auxílio a desempregados (28-2-67)

237 — Institui o nôvo Código de Minas, dis-
dplinando os direitos sôbre jazidas minerais, os
regimes do seu aproveitamento e a fiscalização
do Governo federal sôbre a pesquisa, a lavra •
a industrialização de minérios (28-2-G7)

228 — Reformula a Organização de Repre-
sentacão Estudantil (28-2-67) .

229 — Altera dispositivas da Consolidação das
Leis do Trabalho (28-2-67)

230 — Abre crédito de NCr$ 472 020,53 para
a- complementação da diferença proveniente do va-
lor da taxa do dólar (28-2-67)

231 — Altera o Decreto-Lei 147/67, que dá
nova lei orgânica à Procuradoria-Geral da Fazen-
dít Nacional (28-2-67)

232 — Concede em doação, â Academia Bra-
sileira de Letras, o prédio que serve ã sua sede,
na Avenida Presidente Wilson, no Rio (28-2-67)

233 — Doa ã Universidade Federal do Rio de
Janeiro o prédio situado na Avenida Pasteur 250,
e denendências anexas (28-2-67)

234 — Altera disposições sôbre o Decreto-Lei
n.° 32 (Código Brasileiro do Ar), (28-2-67)

235 — Acrescenta um parágrafo ao Art. l.° do
Decreto-Lei 162/67, que dispõe sôbre a exploração
dos serviços de telecomunicações (28-2-67)

236 — Complementa e mc dif ica a Lel n.° 4117,
de 1962, que instituiu o Código Brasileiro de Tele-
comunicações (28-2-67)

•237 — Modifica vários artigos do Código Na-
cional ae <írãr_.ito (28-2-C7)

238 — Dá nova redação a vários artigos oo
decreto-lei 157, de 1967, que concede estítnulos
á FIACSI. Reforça os incentivos à compra de
ações e facilita o pagamento de débitos fiscais
(28-2-67).

239 — Define o programa tecnológico nacio-
nal e o sistema nacional de tecnologia (28-2-67).

240 — Define a política e o 6istema nacional
de Meteorologia (28-2-67).

24i _ Determina que engenheiros de opera-
ção, diplomados em cursos superiores legalmente
instituídos, com duração mínima de três anos,
ficam, para todos os efeitos, incluídos entre os
profissionais que têm o exercício de suas ntivida-
des regulado pela lel 5 194/66 (28-2-67).

242 — Determina que os recursos que a União
destinar à manutenção e desenvolvimento do en-
sino, nos termos do art. 92 da Lel 4024/61, seja
destacada uma. parcela de 10% para o custeio do
Plano Nacional de Cultura (28-2-67).

243 — Estabelece diretrizes e bases dos ati-
vidades cartográficas e correlatas, no âmbito na-
cional (28-2-67).

244 — Disoõe sôbre a Indústria de construção
naval (28-2-67").

245 — Determina que o Colégio Pedro II, ins-
tituto oficial de ensino, passará a constituir ór-
gão de administração direta da União (28-2-67).

246 — Modifica o decreto-lei 113 e o Regula-
mento de Custas da Justiça do Distrito Federal
(28-2-67).

247 — Modifica a redação do art. da lel 4878/
65, que dispõe sôbre o regime jurídico peculiar
eos funcionários .policiais da União e do Distrito
Federal (28-2-67).

248 — Institui a política nacional de sanea-
mento básico e cria o Conselho Nacional de Sa-
neamento Básico (28-2-67).

249 — Reorganiza a Companhia de Navegação
do São Francisco (28-2-67).

250 — Autoriza a Universidade Federal da
Bahia a incorporar ao seu patrimônio, mediante
acordo, todos os bens que constituem a Escola
Agronômica da Bahia e a Escola de Veterinária
(28-2-67).

251 — Desapropria, por utilidade pública,
o pr&lio destinado ao hospital da cidade de
Bento Golçalves, no Rio Grande do Sul, com
todos os bens móveis e equipamentos mate-
riais (28-2-67).
252 — Estabelece normas complementares à

reestruturação das Universidades federais
(28-2-67).

253 — Trata da organização dos quadros de
pessoal da Justiça Federal de primeira instân-
cia (28-2-67).

254 — Define o Código de Propriedade Indus-
trial (28-2-67).

255 — Transfere para o Tribunal Regional
Eleitoral do Estado da Guanabara o quadro suple-
mentar "M" (28-2-67).

256 — Extingue a autarquia Admlulstra-
ção do Porto do Itlo de Janeiro e constitui Cia.
Docas do Rio de Janeiro (28-2-67).
257 Dispõe sôbre a politica econômica do

sal (28-2-67).
258 — Organiza o Departamento Nacional do

Salário (28-2-67).

259 — Atribui a-) Conselho Deliberativo da
SUDENE competência para aprovar a estrutura
e regimento da secret. ria executiva (28-2-67).

260 — Abre crédito dc NCr$ 2 500 mil para
a construção de um edifício anexo ao Supre-
mo Tribunal FedcraJ (28-2-G7).
261 — Transferi) a capitalização do campo

jurisdlcional do Banco Centrnl para a esfera do
Conselho de Superintendência criado pelo De-
creto-Lei 73 (28-2-67).

262 — Determina que os terrenos de proprie-
dade do Instituto Nacional da Previdência Social
oue não interessam aos serviços da Previdência
Social e, pela localização, sejam adequados à cons-
trução de moradias populares, serão vendidos no
estado em que se encontrarem e sem concorreu-
cia (28-2-67).

263 — Autoriza o poder executivo a promo-
ver o resgate pelo valor integral nominal ou re-
sidual, acrescido dos juros vencidos e exigiveis
na data de sua efetivação, dos títulos da Dívida
Pública Interna Federal (28-2-67).

264 — Determina reduções na tabela de Inci-
dencia das novas tarifas alfandegárias (28-2-67).

265 — Cria a cédula industrial'pignoratícia e
altera disposições sôbre a duplicata (28-2-67).

266 —• Submete as normas da Consolidação
tias Leis do Trabalho no regime do pessoal das
caixas econômicas federais, instituindo para os
economiários o sistema de 40 horas de trabalho
«emanai (28-2-67).

267 — Altera a representação do Ministério
Público da União junto à Justiça Militar. (28-2-67)

268 — Autoriza o Poder Executivo a abrir eré-
dito especial de NCr$ 350 000,00 para despesas de
instalação e funcionamento do Conselho Federal
de Cultura. (28-2-67)

269 — Autoriza o Poder Executivo a instalar
a Fundação Universidade Federal de Sergipe.
(28-2-67)

! 270 — Cria o Fundo Aeroviário e o Conselho
Aeroviário Nacional, e dispõe sôbre a Constituição
do Plano Aeroviário Nacional. (28-2-67)

271 — Dispõe sôbre o loteamento urbano, res-
ponsabilidade de loteados e concessão e uso de
espaço aéreo. (28-2-67)

272 — Dá nova redação ao Art. 1." do De-
creto-Lei 149-67, que aprovou o convênio firmado
entre o Governo federal e o Estado da Guana-
bara para a reinclusão nos quadros do Corpo de
Bombeiros da Guanabara do pessoal do Corpo de
Bombeiros do Distrito Federal. (2-3-67)
- 273 — Abre crédito de NCr$ 30 milhões, para
atender ao pagamento de salários no Ministério
da Fazenda. (2-3-67)

274 — Dispõe sôbre o 6istema de classificação
de cargos no Distrito Federal e aprova cs respec-
tivos quadros de pessoal. (2-3-67)

275 — Autoriza a abertura do crédito de
NCrS 570 mll para atender, durante 2 anos, ã
despesa com a Contrapartida Brasileira.
(2-3-67) *
276 — Altera a Lei n.° 4 214, de 1963, sôbre o

Estatuto do Trabalhador Rural. (2-3-67)
277 — Muda a redação de artigos do Decreto-

Lei n.° 37. (2-3-67) "

278 — Muda o nome do Banco Central da
República do Brasil para- Banco Central do
Brasil. (2-3-67)

279 — Autoriza a abertura do crédito espe-
ciai de NCrS 10 milhões pelo MEC, para desa-
propriação de terreno na Av. Chile, Guanaba-
ra. (2-3-G7)

280 — Autoriza o Executivo a organizar uma
sociedade por ações com sede e íôro em São Paulo,
destinada a restaurar o funcionamento da usina
de propriedade da Mineração Geral do Brasil, si-
tuada em Mogi das Cruzes. (2-3-67)

281 — Extingue o Instituto Nacional do Mate.
(2-3-J.7:i

282 — Autoriza o Executivo a abrir, pelo
Ministério da Fazenda, o credito especial de
NCrÇ «00 mll, para aieitner, no corrente exer-
ciclo, às despesas de gratificação especial de-
vidas pelo Serviço Nacional de Informações.
(2-3-67)
283 — Determina que o Banco Central do

Brasil mantenha um Fundo Especial, ao qual po-
derão ser repassados créditos obtidos no exerci-
cio por pessoas físicas ou Jurídicas e destinados
eo financiamento de construções de habitações.
(2-3-67)

284 — Institui o Imposto sôbre Transporte Ro-
doviário de Passageiros. (2-3-67)

285 — Determina que nos casos de fusão ou
Incorporação de instituições financeiras, ou de ou-
tras empresas industriais ou comerciais, cuja íu-
são ou incorporação seja considerada de interès-
se para a economia nacional, o Ministro da Fa-
zenda poderá aprovar condições de avaliação de
ações, bens ou patrimônios líquidos, para determi-
nar o tratamento fiscal a que ficarão sujeitas, na
operação, as pessoas Jurídicas que dela partici-
porem, bem como os respectivos sócios, em decor-
rência da troca ou substituição de ações ou quo-
tas. (2-3-67).

Í86 — Fixa o prazo de 30 dias para que *s
empresai qu-s paBuam em circulação titulou

cambiários de sua responsabilidade em condições
proibidas pela Lei n.° 4 728 (Mannesmann), pro-
cedam ao recolhimento de tais títulos, sob pena
dc multa. (2-3-G7).

287 — Dispõe sôbre licitação e contratação ds
serviços ou obras pela SUDENE. (2-3-67).

288 — Altera a Lel n.° 3 173/57 e regula a zona
franca de Manaus, área de livre comércio de lm-
portação e exportação e de incentivos fiscais «s-
peciais. (2-3-67).

289 — Cria o Instituto Brasileiro do Desenvol-
vimento Florestal, entidade autárquica, ligada ao
Ministério da Agricultura. (2-3-67).

290 — Regula a situação dos servidores da»
autarquias federais e dos empregados das so-
ciedades de economia mista, aposentados na
íòrma dos Atos Institucionais ns. 1 « 2. (2-3-67).

291 — Determina que até o exercício de 1982
inclusive não sofrerá incidência do Imposto de
Renda a parte ou total dos lucros ou dividendos
atribuídos às pessoas físicas ou Jurídicas titulares
de ações, quotas ou quinhões de empresas locali-
zadas na Amazônia. (2-3-67)

292 — Cria a Superintendência do Vale do Sáo
Francisco, entidade autárquica vinculada ao Mi-
nistério Extraordinário para a Coordenação dos
Organismos Regionais, e extingue a Comissão do
Vale do São Francisco. (2-3-67).

293 — Dispõe sôbre o~ seguro de acidentes do
trabalho. (2-3-67).

294 — Dispõe sôbre o reajustamento dos pro-
ventos dos inativos da Rede Ferroviária Federal
S.A. (2-3-67).

295 — Cria a comissão Mquldante do acervo do
Conselho Nacional de Economia. (2-3-67).

296 — Altera dispositivos do Deoreto-Lel nume-
ro 73/66, que dispõe 6Ôbre o sistema maclonel ds
seguros privados. (2-3-67).

297 — Altera a distribuição de dotações destl-
nadas à Superintendência do Desenvolvimento da
Nordeste. 2-3-67).

298 — Autoriza o Executivo a abrir o crédito
especial do NCrÇ 1 tmill-ão, pelo Ministério do
Planejamento • Coordenação. (2-3-67).

299 — Determina nova constituição do grupo
ocupacional P-l 700, do anexo I da Lel n.° 8 700/80.
(2-3-67).

300 — Estabelece penalidades pela falta de pa-
gamento da Contribuição Sindical Rural. (2-3-67).

301 — Dispõe sôbre o Plano de Desenvolvimen-
to da Fronteira Sudoeste, extingue a Superinten-
dencia do Plano de Valorização Econômica da Re-
gião da Fronteira Sudoeste do Pais, e cria a Su-
perintendência do Desenvolvimento da Fronteira
Sudoeste — SÜDESUL. (28-2-67).

302 — Institui a coordenação do Desenvolvi-
mento de Brasília (2-3-67).

303 — Cria o Conselho Nacional de Coa-
trôle da Poluição Ambiental, Junto ao Mlnlstí-
rio da Saúde,. (2-3-67).

304 — Abre o crédito especial de NCr$ 22
milhões, em íavor do Ministério da Viação.
para atender a despesas com a segunda parte
dos estudas sôbre transportes. (2-3-67).

3Õ5 — Dispõe sôbre a legalização dos 11-
vros de escrituração em operações mercantis.!
(2-3-67).

306 — Modifica o Decreto-Lei 67, sôbre prlorl-
dade de carga para o Lóide Brasileiro. (2-3-67).,

307 — Abre crédito especial de JíCt? i ml-
lhões em favor do Estado da Bahia, a título
de compensação pela perda da receita do Im-
pôsto de Exportação em 196G.

308 — Extingue taxas e dispõe sôbre a receita
do Instituto do Açúcar e do Álcool. (2-3-67).

309 — Altera a legislação sôbre promoções d«
oficiais do Exército. (2-3-67).

S10 — Fixa a competência da Delegacia
do Tesouro Brasileiro em Nova Iorque, deter-
minando que sua dlreçáo caberá a um dele-
gado escolhido entre fundonários do Ministé-
rio da Fatcenda, com 15 anos de serviço • di-.
ploma de curso superior. (2-3-67).

311 — Isenta dos impostos de Importação «
de Consumo • de taxas aduaneiras, materiais
itransferidos fe Companhia de Transportes Ur-
banos do Recife. (2-3-67).

312 — Autoriza a Previdência Social a pres-
tar assistência farmacêutica a seus segurados.
(2-3-67).

Nota da Redação — As datas dc asslnatu-
ra e publicação de muitos desses decretos sáo
imprecisas, uma vez que em diversas oportuni-
dades o Diário Oficial circulou com data atra-
zada, exatamente pira publicá-los. Há tam-
bem os decretos 91 e 92, rigorosamente iguais,
não se sabe se por engano da Presidência da
República ou por um lapso da composição e da
paginação do Diário Oficial
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Secretaria de Obras demole mais quatro prédios ameaçados
Com o inicio da demolição

de mais quatro prédios ontem,
atinge a 12 o número de edi-
lícios, casarões velhos e obras
inacabadas que o Secretário de
Obras, engenheiro Paula Soa-
rras, mandou pôr abaixo para
garantir a segurança de edifi-
cações vizinhas e evitar a pos-
stbilidade de que novas catas-
trotes ocorram.

Três casarões que pertence-
ram ao Conde Martinelli, na
Avenida Osvaldo Cruz, em Bo-
tafogo, que ameaçavam ruir e
atingir dois edifícios de apar-
tamentos e uma escola vizinha,
que atualmente são da respon-
sabilidade do Sr. Barreto Pin-
to, começaram ontem a ser dc-
molidos pelo Departamento de
Estradas do Rodagem.

ATRAÇÃO

A demolição de três casarões
em estilo antigo, que foram
construídos no início do século
pelo Conde Martinelli consti-
tüiram a atração de ontem na
Avenida Osvaldo Cruz, dando
alegria a centenas de morado-
res que se sentiam ameaçados
pela queda iminente das anti-
gas residências.

O laudo de vistoria dos. en-
genheiros do DER que conde-
naram os prédios revelou a
absoluta falta de higiene e se-
gurança daquelas residências,
sendo que uma delas teve um
paredão ruído há dois dias, o
que demonstrava ser iminente
o desabamento, razão pela qual
muitos moradores vizinhos elo-
giavam a presteza com que•agiu a Secretaria de Obras,
mandando demolir sem mais
delongas ps velhos casarões.

Como detalhe, o Sr. Barreto
Pliito sequer apareceu para to-
mar conhecimento das provi-
dências de demolição que ío-
ram feitas à sua revelia, do
acordo com o Decreto 6 000, Ar-
«go 735 e antigo 737. Terá
contudo que pagar, posterior-
mente, pelos gastos que o Es-
tado vem arcando com a de-
molição, que montam aproxl-
madamente a NCr$ 2 mil (dois
milhões de cruzeiros antigos)
por dia.

A demolição dos casarões de
ns. 110, 112 e 114 da Avenida
Osvaldo Cruz iniciou-se ontem
ès ÍOh e, às 17h os trabalhos
estavam bem adiantados.

OUTROS PRÉDIOS

Também iniciada ontem íoi
a. demolição do prédio de n.°
514 da Rua Almirante Alexan-
drino, em Santa Teresa. O edi-
ficio de oito andares apresen-
tava-se bastante abalado nos
seus alicerces e, exteriormente
já mostrava inúmeras racha-
duras de grande extensão. Seu
desabamento era considerado

iminente sob a ação de um
forte temporal, o que intran-
qüilizava os moradores dos pré-
dios da Rua Hermenegildo de
Barros, que seriam fatalmente
atingidos pelo seu desmorona-
mento. Ao lado, também in-
terditado está o número 540,
que tem problemas de funda-
ções idênticos e os engenhei-
ros da Secretaria de Obras es-
tão estudando o destino que
lhe será dado: recuperação ou
demolição.

O único prédio cuja demoli-
ção foi ontem anunciada pelo
Secretário de Obras, e que não
íoi cumprida, foi o da Rua Dias
de Barros, 23, em Santa Tere-
sa, devido à íalta de doeumen-
tação necessária, mas que de-
verá ser fatalmente derruba-
do a partir de segunda-feira.
Trata-se de uma estrutura ina-
cabada de um prédio que foi
erguida há mais de 15 anos,
mas sofreu diversos embargos,
por não oferecer segurança,
sendo o último em 1952.

CASTELINHO

A destruição do outrora im-
ponente prédio da Rua Almi-
rante Alexandrino, . 517, que
devido à sua bela estrutura
arquitetônica íoi apelidado, em
Santa Teresa de Castelinho,
começou a ser demolido ante-
ontem e ontem já se apresen-
tava desfigurado, sem as cúpu-
las no telhado c já com jane-
las e portas arrancadas! O ca-
sarão estava interditado desde
janeiro do ano passado, quan-
do houve deslizamento nos
íundos da residência. Por não
terem os seus proprietários
realizado as obras de conten-
ção necessárias, depois das in-
timações dadas pelo Instituto
dc Geotécnica, o prédio amea-
cava a segurança de diversos
outros, razão pela qual, os vis-
toriadores opinaram pela sua
demolição. Podia entretanto
ter sido salvo.

ARCOS

A demolição dos sete par-
dieiros da Rua dos Arcos —
determinada pelo Secretário de
Obras para evitar novos desa-
bamentos no local — está prá-
ticamente concluída, restando,,
apenas o prédio n.° 29, que de-
verá ser derrubado hoje
pela manhã, segundo a previ-
sâo do engenheiro responsável
pela demolição.

A única preocupação dos que
trabalham no local é saber se
outros prédios serão ou não
demolidos, dúvida vivida pelos
moradores dos prédios que po-
derão ser demolidos, e que,
apesar de intranqüilos há seis
dias, afirmam que só sairão se"eles nos derem outro lugar
para morar, ou então, ã força".

Furnas interrompida,
durante mais 10 dias

A LONA QUE PROTEGE

Cariocas e turistas que qui-
serem, nos próximos dez dias,
visitar a Barra da Tijuca e o
Alto da Boa Vista, não pode-
rão fazê-lo através da Estra-
da de Furnas, interrompida
em virtude da queda de uma.
barreira, quinta-feira última,
e cujos trabalhos de recupera-
ção sc processam muito lenta-
mente.

Os funcionários do Departa-
mento de Estradas de Roda-
gem que vêm trabalhando no
local consideram muito peque-
no o número de operários des-
locados para a execução do
serviço, assim como o de má-
quinas, pois íoram enviadas
apenas duas escavadeiras, uma
das quais está avariada e íora
de serviço, com um defeito no
cabo.

DUAS FRENTES

Percebendo que os trabalhos
vêm-se desenvolvendo com
muita lentidão, o Secretário do
Obras, Sr. Paula Soares, quo
esteve ontem na Estrada de
Furnas, cuja área sobrevoou
de helicóptero, determinou que
fôsse*... abertas duas frentes de
trabalho, uma na parte supe-
rior (Alto da Boa Vista) e ou-
tra no trecho inferior (Barra
da Tijuca).

Em cada um dos trechos es-
tá em operação uma escava-
deira, mas a da parte de bai-
xo se encontra íora de servi-
co desde a tarde de anteontem.
Ontem k tarde, um grupo dc
mecânicos tentava consertá-la.

Debaixo do barranco que
desabou, obstruindo a estrada

com milhões de toneladas de
saibro, ainda se enoontram,
segundo os técnicos, uma es-
cavadeira e um caminhão. Ou-
tro caminhão e uma outra es-
cavadeira já foram retirados,
totalmente destruídos. Os
veículos e máquinas pertencem.
â firma T. Lessa Aboim, cau-
sadora do acidente, pois retl-
ravá saibro para construção
de maneira clandestina.

LARANJEIRAS

A escavadeira que serre pa-
ra carregar cs caminhões do
DER com o entulho dos pré-
dios desabados no Jardim La-
ranjeiras quebrou o freio da
cabina ontem, pela manhã, fa-
to que atrasará, mais uma vez,
a conclusão do trabalho, que,
no momento, não tem qualquer
previsão, pois os engenheiros
responsáveis se recusam a re-
velar quando acabará a remo-
ção.

._. Os trabalhos noturnos foram
suspensos, e o próprio trator,
que o DER havia colocado sò-
bre o local onde, sabe-se, ain-
da existem mais de 30 pessoas
enterradas, não trabalhou on-.
tem. Os-engenheiros, no entan-
to, não quiseram informar- se
o trator íoi retirado defini ti-
vãmente, atendendo às recla-
mações dos parentes das viti-
mas, ou se voltará a trabalhar
amanhã.

Dois mecânicos tentavam,
ontem à tarde, verificai* a ex-
tensão cios danos causados nos
mecanismos da escavadeira por
uma engrenagem do freio da
cabina que quebrou.

Padre critica a versão
religiosa de tragédias

As dificuldades por que pas-
sa o Rio, em conseqüência das
últimas chuvas, nfio devem ser
explicadas por motivos de or-
tíem religiosa, mas, antes, "pe-
la omissão e a imprudência dos
homens", segundo entende o.
Vigário-Geral da Arquidiocese
da Zona Sul, Dom José Castro
Pinto.

O sacerdote náo vê qualquer
fundamento na crença popular
que atribui as conseqüências
catastróficas das últimas en-
clientes à supressão cia procis-
são de São Sebastião, no dia
20 de janeiro. A culpa deve ser
atribuiria, segundo pensa, às
deficiências dos sistemas cie
escoamento e á má execução
•das construções.

ADVERTÊNCIA * "¦

Argumenta ainda o Vigário-
Geral que, se as tragédias fós-

sem decorrência da eliminação
da procissão do padroeiro da
Cidade, o Estado do Rio não
teria sido, como íoi, atingido
pelas chuvas.

Segundo a teologia cato-
lica — explica — a providén-
cia divina está presente em to-
dos af atos e acontecimentos
da história humana, mas de-
ve-sé levar em conta que Deus
é pai, bom. misericordioso e sá-
bio, atributos que se orientam
para conduzir o homem a uma
vicia digna, através dos ensina-
mentos das punições e pré-mios.

Náo se pode — concluiu— considerar as calamidades
como um castigo, uma vez quesão antes uma advertência pa-ra todos, pois a interferência
de Deus no mundo se faz, via
de regra, indiretamente e em
benefício de toda a humani-
dade.

_________ '
inteligentes, modernos, esportivos,
elegantes, que têm bom gosto
e apreciam automobilismo e turismo.
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Pfa encosta do morro, na Rua Santo Amaro, joi estendida uma lona coberta com asfalto para evilvr a infiltração

Estado faz contenção na Rna Santo Amaro
O observador menos avisado queolhar da Rua Santo Amaro para o altodo morro notará que um trecho da en-costa parece ter sido pintado de prôioou recebeu uma camada de asfalto, ebcm poderá pensar que é sinal dc luto,

pois ali, uo conjunto da COHAB, ocor-reu o mais trágico desmoronamento doano passado. Mas estará enganado, se ofizer: trata-se de uma obra de conten-
Ção realizada pelo Governo do Estado.

A eficiência dêste processo dc pro-teção da encosta, que consiste em es-

tender uma imensa lona coberta com as-
falto e assim evitar a infiltração das
águas da chuva, parece ser discutível,
pois, vista de perto, a lona está dividida
em tiras, c em alguns pontos já rasga-
da. o que poderá permitir que a chuva
atinja o solo.

OBRAS

Para um morador da Rua Santo
Amaro, Sr. Álvaro Barcelos, que náo quiscomentar o valor técnico da obra, "a cór»

preta é muito íeia, e os técnicos esta-
duais deveriam pintar as lonas com cô-
rus mais alegres".

O deslizamento da encosta quo atin-
giu parcialmente o prédio de n.° 200 da
Rua Santo Amaro, durante os temporais
de janeiro do ano passado, exigiu que,no mesmo ano, fossem feitas várias obras
de contenção, a fim de prevenir contra
o perigo de novos deslizamentos, Já quo
a encosta se apresenta muito danificada
¦pela erosão.

Engenheiros confiam em soluções êste ano
Vanos engenheiros estaduais que sesentem diretamente desprestigiados pelascríticas à omissão do Governo em rela-

çao a,os efeitos dos últimos temporais,
tem esperanças de que, êste ano. "depois
de ter aprendido uma dura lição, o SrNegrão cie Lima forneça à Secretaria doObras verbas e recursos que permitamequacionar os problemas das encostas edas favelas cia Cidade".

Legitimando essas esperanças, circula
a noticia de que ó Governador Negrão deLima, sensível ao castigo que lhe íoi in-ílingido pela imprensa, deu carta branca
ao Secretário cie Obras, engenheiro Paula
Soares. Acham os engenheiros que já as
primeiras providências corajosas come-
çam a surgir: demolição dos velhos par-dieiros e dos prédios condenados nas en-
costas, além cia perspectiva de impor-
tantes obras de contenção.

AS RESPONSABILIDADES

Os críticas de imprensa, responsabi-
lizando o Governo estadual pelos de-
sastres ocorridos nos últimos temporais,
por íalta de obras nas encostas, bem
como o recente pronunciamento da Asso-
ciação dos ex-Alunos da Escola de Geo-
logia,, eximindo, os seus profissionais de
qualquer responsabilidade por futuros
desabamentos, repercutiu de maneira
desfavorável entre os técnicos da Secre-
taria de Obras. '

O estigma da incompetência —¦
dizem — foi assim levado aos engenhei-
ros do Estado, "quando, na verdade, tõ-
da a responsabilidade deve recair sóbre
o Governo, que, preferindo não acreditar
em novas catástrofes, deixou de íorne-
cer verbas e meios para, um trabalho
preventivo nas encostas dos morros e no
leito dos rios.

A maior prova disto — prosse-
guem — é que o Instituto de Geotécni-
ca, criado após as catástrofes de janei-
ro do ano passado, só veio receber a
verba de NCrS 1000 000.000 (um bilhão
de cruzeiros antigos) — muito reduzida,
considerando o vulto das obras — em
fins de outubro, isto e, já no periodo do
chuvas.

RETROSPECTO

Após as calamidades de Janeiro do
1906, passados poucos meses, o Govêr-
no deixou de considerar seriamente o

problema das catástrofes causadas pe-los temporais. Parte inicialmente dos en-
genheiro.. — não só os do Estado, mas
também os filiados a associações civis e-
entidades — a idéia de examinar detida-
mente a situação.

Uma comissão, livre de qualquer in-
gerência do Estado, mas com a partici-
pação de engenheiros também da Secre-
taria de Obras e SURSAN. aconselhou a
vinda de técnicos da UNESCO, já queaquela entidade internacional se ofere-
cera a colaborar.

O Governo nomeou então outra co-
missão, de alto gabarito, presidida peloentão Coordenador de Planos e Orça-
mentos do Esta.do, engenheiro Snmir
Haddad. Ficaram assim divididos os es-
forços. O engenheiro Haddad acabou porexonerar-se de seu cargo na comissão
designada pelo Sr. Negrão de Lima,

A SURSAN, reunindo técnicos de
várias especializações, continuou o le-
vantainento cia situação e propôs uma
série de medidas imediatas. Todo êste
trabalho! íoi editn.do num livro, As i'n-
clientes c as Encostas cia Guanabara,
que serviu de referência inicial aos téc-
nicos da UNESCO. *

A extrema gravidade da situação era
indicada neste livro, que preconizava,
para evitar conseqüências trágicas cie
novos temporais, no ano seguinte, medi- -
das como levantamentos e estudos geo-lógicos e geotécnicos; preparo de pessoaltécnico especializado; levantamento aero-
fotogramétrico; estudo de cada situa-
ção em particular; auxílio federal e in-
ternacional; e, finalmente, obras de con-
tenção nas encostas e canalização de di-
versos rios.

DISPERSÃO

Os membros desta comissão se sen-
tiram desprestigiados pelo fato de que o
Governo criou, pouco depois, o Instituto
de Geotécnica, com a tarefa específica
de realizar os estudos e as obras de con-
tenção nas encostas, retirando ãsèim dos
técnicos que estudavam o problema qunl-
quer pcssibilidade de participação. Imo-
diatamente, ocorreu a dispersão dos téc-
nicos que integravam a comissão.

Sem comissões de técnicos estudando
o problema, entregue ao recém-criario
Instituto de Geotécnica, a única ir.iclati-
va que persistiu íoi a inspirada pelo Mi-

nistério da Coordenação dos Organis-
mos Regionais, que nomeou uma nova co-
missão, no Instituto Nacional de Pesqui-
sas.

_ Esta comissão só veio entregar seu re-
latôrio final às vésperas do verão, nada
tendo podido s.r utilizado, entre as su-
gestões por ela preconizadas. Enquanto
isto, o Instituto rie Geotécnica, com ape-nas oito engenheiros, e nenhum geólogo;sem verbas, limitou-se a proceder a limlevantamento dos pontos mais críticos nas
encostas des morros cariocas, e, no fim
do ano, apontou 45 locais que necessita-
vam de obras imediatas.

O ALERTA

Coube ao JORNAL DO BRASIL, em
meados de outubro, alertar, em repetidos
editoriais, para a íalta de medidas pre-ventivas. Ainda em outubro, uma repor-
tagem do JORNAL DO BRASIL de duas
páginas, denunciando a omissão do Go-vêrno estadual e o perigo de novos de-
sabanientos, termincu por desencadear
uma campanha de toda a imprensa ca-
rioca, exigindo a proteção dos morros e
providências para reduzir os efeitos das
inundações.

Nesie ponto é que surgiram as pri-meiras verbas. Foi substituído o Diretor
do Instituto de Geotécnica, e, com a li-
beração de NCrS 1 000 000,00 (lim bilhão
de cruzeiros antigos), pôde o Instituto, no
final do ano, jâ sob os efeitos das chu-
vas, contratar algumas obras.

Para evitar o alarma, o Governador
Negrão de Lima e diversos assessores f;-
zeram reiteradas declarações à Imprensa
de que "chuvas como as de janeiro de 66,
só de 100 em 100 anos".

Na falta de obras nas encostas, foi
anunciada a criação de um grupo de pro-teção civil para atuar na possibilidade de
qualquer -catástrofe.

O primeiro aguaceiro, em janeirodêste ano, atingiu a Tijuca. A galeria do
Rio Maracanã, que provocou a inundação
cio bairro, não fora limpa desde a sua
construção. Em fevereiro, com desaba-
mentos ein diversos pontes da Cidade, os
piores deles em Laranjeiras, con..umou-..e
a possibilidade, que para o Govêmo era
de apenas _.*-, da repetição de uma ca-
tíistroíe como a do ano passado.

Meios judiciários condenam desapropriação
A politica de desapropriações de gran-

des áreas urbanas que vem sendo adota-
da há alguns «nos pelo Estado, sem a
cobertura orçamentária para a realização
das obras programadas e o pagamento
das indenizações aos proprietários, é
•apontada nos meios jucficiários como
responsável pelo estado precário em
que se encontram numerosos prédios do
Rio.

Toda vez que o Governo decreta a
desapropriação de um imóvel urbano, a
primeira conseqüência que se otfesrva é
a desvalorização do prédio e o desinte-
résse do proprietário atingido em rea-
lizar qualquer obra de conservação, que
representaria desperdício de capital, uma

vez que. embora o Estado não esteja na
posse do imóvel, não permite que o ver-
dadeiro dono use e goze do bem em sua
plenitude.
DEMORA

Geralmente, o decreto de desapro-
priação de, um Imóvel é seguido de ação
judicial que visa à avaliação e ao paga-mento da indenização justa e em dinheiro
ao proprietário. Essa ação. no entanto,
demora anos para ser julgada, e enquan-
to irso o prédio fica entregue à ação do
tempo e .sujeito a desabamento, por íalta
de conservação.

Isso ocorre porque nem sempre o Go-
vêrno, ao desapropriar um prédio, dis-

põe de dinheiro para indenizar o proprie-tário. Oferece, então um preço baixo', es-
pera ndo que o proprietário o recuse, e
conta com a desvalorização da mos-
da nos anes em que durar a ação judi-cinl.

Outra causa para o. abandono dos
prédios é « falia de recursos estaduais
para a realização das obras públicas pro-
gramadas na área onde o prédio se si-
tua. No Estado da Guanabara, sempre se
adotou como método a desapropriação da
grandes áreas urbanas, sob a alegação
tíe que no local será erguida uma monu-
mental obra pública, quando na realida-
de não há recursos para o início da obra.

Enchentes vão ser debatidas na Assembléia
A partir da próxima quarta-feira, dia

da abertura solene da nova legislatura,
o Governador Negrão de Lima serã o
principal assunto da Assembléia Legisla-
tiva e não somente a ARENA, mas tam-
bém alguns integrantes do MDB mostra-
ram-ss dispostos a pressionar o Governo
no sentido de obter explicações, acerca
dos problemas decorrentes das enchentes.

A Assembléia se divide em duas cor-
rentes, uma delas a favor da constitui-

ção ce uma CPI e a outra partidária da
tesa de que requerimentos de informa?
ções serão suficientes nara o esclareci-
mento do plenário sobre o assunto.

Provavelmente, vencerão os partida-rios da constituição de uma CPI, pois o
número regimental de assinaturas (12)
está coberto somente pela bancada da
ARENA (15). Entretanto, como o Govêr-
no mantém maioria, acham os defenso-
res tía CPI que ela pode ser anulada

através de uma série de manobras .fai-
tá de número para reunião, não indica-
çáo de representantes etc).

Entretanto, êste mesmo grupo «fir-
ma que, se o Governo adotar esta atitu-
de,' estará, mais do que nunca, caracteri-
zada a sua parcela dc culpa no problema.
Entende por isso que o Sr. Negrão de.
Lima deve fazer o máximo enpenho a íim
de que a CPI seja constituída.

r
MARIO LORENZO FERNANDES

DARÁ AULA INAUGURAL
O SINDICATO DOS CONTABILISTAS DO RIO DE JANEIRO e o

DIRETÓRIO ACADÊMICO "MORAES JÚNIOR" convidam aos Contado-
res, Professores e Alunos da FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E
ADMINISTRATIVAS IBC, mantida pelo referido SINDICATO, para as-
sistirem à aula inaugural do ano letivo de 1967, que deverá pronun-ciar, no Salão Nobre daquela entidade, segunda-feira, dia 13 do cor-
rente mês, às 19 horas e 30 minutos, o eminente Professor e grande
líder da classe MARIO LORENZO FERNANDES.

A DIRETORIA
(¦?¦

Sodré ganha
condecoração

1;

aeronáutica
.1;

São Paulo (Sucursal) — O-
Governador Abreu Sodré rece-
beu ontem, do Ministro da Ae-
ronáutica, Brigadeiro Eduardo
Gomes, a Ordem do Mérito Ae-
ronâutico, proposta pelo Co-
mandante da 4.*> Zona Aérea.
Brigadeiro Carlos Alberto Hue.
de Oliveira Sampaio. O Minis-
tro da Aeronáutica velo a Sáo
Paulo exclusivamente para en-
tregar a condecoração do Go-
vernador paulista, voltando ao
Rio logo a seguir.



DOPS esclarece que a bomba
que explodiu no MEC era
apenas unia cabeça- -negro

Embora não tenha recebido ainda os exames solicita-
dos ao Instituto de Criminalística, o Departamento de Or-
dem Politica e Social da Guanabara classificou, ontem,
como cabeça-de-negro, fabricada em Caxias ou São João
de Meriti, a bomba que explodiu, sexta-feira, no banheiro
do 14.° andar do Ministério da Educação.

Sôbre pistas que poderiam conduzir ao autor da brin-
cadeira — pois o DOPS não qualifica cabeça-de-negro como
petardo usado para a prática de terrorismos — informava-
se ontem, no gabinete do General Lucidio Arruda, Diretor
daquele órgão, que as chances para se encontrar o culpado
são muito remotas.
DILIGÊNCIAS

r Os: ¦'trabalhos de investiga-
ção, em conexão cõnr~a~'PüM~
cia Federal, vêm-se desenvol-
vendo, já tendo sido ouvidas
algumas pessoas do 14° andar
do MEC, onde a bomba estou-
rou. Como o artefato íoi colo-
cado na parede que divide o
banheiro do.s homens e o das
mulheres, ninguém soube in-
formar nada de concreto, re-
sultando daí pouca coisa de

útil para se levar a bom têr-
mo as investigações.

Um acaso, ou uma denúncia¦anônima, como__.ocor._cu quan-do um grupo de jovens do Rio
Comprido colocou uma cabeça-
de-nearo no muro de uma re-
sidéncia, na T i j u c a, dando
tempo a que se' anotasse a
chapa do carro usado, são ns
únicas chances reais que o
DOPS tem para deslindar o
caso.

Plebiscito sôbre novidades
de Fontenele terá votos

menores e analfabetos
São Paulo (Sucursal) — Menores de Idade e analfabe-

tos poderão votar no plebiscito sôbre a Operação-Bandei-
rantes, do Coronel Fontenele, anunciado pelo Deputado ío-
deral Edmundo Monteiro (AJIENA), Diretor dos Diários As-
sociados. como "uma festa cívica'! e como "a eleição mais
liberal, mais democrática jã realizada no Brasil".

A pesquisa de opinião que os Diários Associados pro-
movem em termos de plebiscito será feita no dia 10, das 7
às 20 horas, no Viaduto do Chá, devendo reunir votos de
2 a 5 por cento da população, segundo os cálculos cio Depu-
tado Edmundo Monteiro.
COMO NA ÁFRICA

Como não pode ser exigido
titulo eleitoral, o plebiscito sõ-
bre a Operação-Bandeirantes
será feito nos moldes das elei-
ções de alguns países aírica-
nos: para evitar que se %-ota
duas vezes, o eleitor terá seu
polegar sujo com uma tinta
que sô se apaga de 12 a 14 ho-
ias depoi.;.

Embora acentuasse que a
votação será apenas uma"inostragem de opinião a Ü-tulo de colaboração com os
podêres constituídos", o Depu-
tado Edmundo Monteiro orga-
nizou o plebiscito com todo oaparato de eleição. Para diri-
Rir os trabalhos de apuração
foi convocado o .Desembarga-
dor Joaquim Silos Cintra, ex-

Dobradinha
saiu para
Sta. Catarina

03 NÇíS 250 000,00 (250 mllilÕM
(io cruzeiros antigos) da dobram-
nha da extração de ontem da Lo.
teria Federal, couberam ao bllhe-
.o u.o 13 MO. vendido uo Estado

. d2 Santa Catarina.
Oa quatro bilhete» _eguin:.s,

premiados com 24, 5, 4 e 3 mi-
lhões <le cruzeiros antigos, eatram
respectivamente par» os Estados
de Minas Gerais, Silo Paulo,' Guã-
nabara e Minas Gerais.

RESULTADO

Eis o resultado:
l.o prêmio — NCi? 125 000.00 —

Bilhete n.o 13 040 — Sonta Ca-tarina;
2.0 prêmio — NCrS 24 000,00 —

Bilhete n.o 21 665 — Minas Ge-rais;
S.o prêmio — NCrS o 000,00 —

Bilhete n.o 05 563 São Pauio.
4.0 prêmio — NOrS 4 000,00 —

Bilhete n.o 00 014 Guanabara;
J.o prêmio — NCrS 3 000,00 —

Bilhete u.o 25 178 Minas Ge-rais.
Forain premiados com NCrS ..Í00.00, correspondentes às noveaproximações anteriores c noveaproximações posteriores ao pri.«neiro prêmio, vendidos nos Esta-doa de Santa Catarina e Siloí.vulp.
Poram premiados com NCrS ..303.00 corespondentes ao milhar

íinal do primeiro prêmio: 03 040— Silo Paulo; 23 040 — Rio Grau-
de do Sul e 33 040 — p.io Grande
do Sul. .

Os cluco prêmios de NCrS ..500.00, tiveram a seguinte distri-
buiçio: 10 903 (Santa Catarina),
11 263 (Santa Catarina). 20 179
(Paraná). 29 721 (Hio Grande doSul) e 01 781 (Mato Grosso).

Todos os bilhetes terminados
com a centena 040. final do pri-meiro prêmio, estão premiadosconi NCrS 80,00.

Todos os bilhetes terminados
eom as dezenas 37, 38, 39. 41. 42,
43, 65, 63, 14 e 78, estáo premia-
dos com NCrj 24,00.

Todos os bilhetes terminado»
com o n.o 0. íinal do primeiro
prêmio, estáo premiados com
NCrJ 24,00.

HERJÍJt
FUNDAS DOBBS

AMERICANAS
De almofadas cóncovas,
tocam o corpo somente
em 2 pontos. Eficazes
na contenção da hérnia.
Evitam sérios perigos
que esses esforços
provocam. Soja previ-dente!... Proteja-so,
hoja mesmo, com uma
Dobbs. Pronto alivio.

HERMES FERKilHDES S.U.Distribuidor exclusivo:
nio: Av. Rio Branco, 13318.» Tel.: 42-9740
S.Paulo: Cons. Crispiniano,
139 - 10.» Tel.: 36-0755
(Atende-se a domicílio)

mi . ir

Presidente do Tribunal de Jus-
tiça.

À medida que se aproxima
o íim da licença do Coronel
Fontenele — previsto para asemana que vem —, aumen-
tam os movimentos a íavor econtra sua permanência na di-roça o do Departamento deTrânsito. Os comerciantes doBairro do Tatuapé voltaram aameaçar fechar suas portascaso continuem em vigor a.salterações Introduzidas peloCoronel Fontenele.

O Coronel, porém, obteve oapoio dos motoristas de taxiscujo sindicato imprimiu carta-zes com Inscrições a íavor deFontenele e da Operacão-Ban-
ceirnntes. Ontem, diversos tá-xis Já circulavam com essescartazes colados nos vidros.

Curso de
planejamento
cm Brasília

Brasília (Sucursal) — Foi
instalado na Universidade tie
Brasilia um curso para especia-
lização em planejamento eco-
nômico e social, cm nível de
pós-graduação, para ".equa-
cionar os- problemas cconòmi-
cos e sosiais e buscar soluções
adequadas ã realidade brasilei-
ra".

O curso, que está com suas
matrículas abertas, durará nove
meses, com aulas diárias, .
funcionará eui convênio, eom o
Banco Regional de Brasilia e
com a SUDENE. Poderão ins-
crever-se economistas e gradu-
ados em cursos relacionados
com a matéria.

PROFESSORES

Fazem parte do corpo do-
cente os professores Nei Mar-
ques (ex-Consultor da OEA e
Programador Geral do Grupo
Assessor de Planificação OEA-
BID-CEPAL do Peru), Valen-
í-in Vflsquez e Juan Prado (am-
bos técnicos em planejamento
econômico e sociol), Ministro
Iberê Gilson e o Professor
Lauro Campas. A

DET suspende
as emissões
de carteiras

A Delegacia Regional de
Trabalho da Guanabara distri-
buiu ontem nota à imprensa
explicando que a partir de
amanhã váo ser suspensas as
emissões de segunda ou demais
vias de carteira profissional"em face da lei que institui a
cobrança de taxa para êsse
serviço, até que estejam pron-
tos os impressos para tais re-
colhimentos." A nota diz ainda
que para não prejudicar os
trabalhadores do Rio já estão
sendo providenciadas as vias de
recolhimento, que cumprirão a
lei üe 28 de fevereiro.

HOTEL INTERNACIONAL DO GALEÃO
Servitec S/Â.

A SERVETEC 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 pie-
no funcionamento, com tôda a sua produção
de alimentos super-gelados já vendida a hos-
pitais, 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. (P

BELEZA
para o seu lar e

SEGURANÇA
para os seus
Dê um toque de bom gosto e elegância em sua casa,
apartamento ou escritório, instalando uma porta de
ferro LAMD. Diversos modelos, em desenhos originais
para pronta entrega, nos tamanhos standard, com

enfeites e fechaduras em bronze.

PORTA DE FERRO LÂMD

MODCLO AOt, MODIIO 403 MODELO .04

Somente durante êste mês preços excepcionais
Consulte-nos, sem compromisso

LAMD - DECORAÇÕES METALÜRGICA
ARTE MODERNA LTDA.

Exposição e vendas: Rua Álvaro de Miranda, 172-B
PILARES

Tels.: 49-4731 e 29-5835
ATENDE-SE SÁBADOS E DOMINGOS (P

EXPORTAÇÃO EM MARCHA Bai lia ainda
ésonho
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A exportação de produtos brasileiros a cada diu se diversifica, e
de simples exportador de matéria-prima o Urasil passou am pouco •
tempo a enviar ao exterior os mais diversos lipos dc equipamentos,
desde pequenos aparelhos eletrodomésticos a grandes tornos _
tnáquinas-ferrunientas. Uma nova etapa joi alcançada agora, com
a exportação para a Venezuela de dois reatores trifásicos de 50MVÁr,
SSOkf . fabricados pela Indústria Elétrica Brown Boveri S.A., de
Osusco. que retira. <_ concorrência internacional aberta pela Cia.

dc Administração de fomento Elétrico ('CAÜEFE)

Salvador (C o r respondente)— O cantor Dorival Caími
apresentou-se sexta-feira â
noite em mais uma etapa das
festas de inauguração do Tea-
tro Castro Alves oom sucesso
extraordinário c disse depoi*,
em contato com a imprensa,
que seu sonho é "morar numa
casa caiada com boa vitrola,
bom piano e vista para o mar.
aqui na minha terra, natural-
mente".

— Onde, precisamente, nüo
importa — continuou. Pnde
ser qualquer lugar, de Santo
Antônio ao Rio Vermelho,
contanto que eu veja o mat.
BOSSA NOVA

Caimi reaíirmou-se íávorá-
vel à bossa nova, que classiíi-
ca como "a única solução re-
almènte válida". Entre.os au-
tores da bossa nova destacou
João Gilberto, Tom Jobhn,
Carlos Lira, Paulo Sérgio Va-
le e Mencscol, sem esquecer
Vinícius.

De Chico Buarque e Roberto
Carlos — de quem falou em
seguida — disse serem exce-
lentes, cada qual era seu gê-nexo. Chico abriu um novo ca-
mlnbo para a música — afir-
mou — com Olê Olá, c Robc-r-
to Carlos 6 uni rapaz inteli-
gente, que sabe lidar com o
público de todas ns idades.

CORRIDA INDUSTRIAL

Em seguida criticou a caiti-
ttiagem, dizendo que "Zé Kéti,
por exemplo, sofreu agora
uma terrível campanha, mas
õ um intocável homem tie bem
e de grande valor. Mas infe-
temente há uma corrida t-éc-
nico-eletrónica da indústria e
os compactos têm de sair de
qualquer maneira. Então, é
isso que se vè. Mas isso dá
pena".

Jornal do Brasil, domingo, 12-3-67, 1.° Cad. -_- 51

Ouro Preto está esperando
5 mil turistas para ver as
cerimonias da Semana Santa

Belo Horizonte (Sucursal) — Ouro Preto espera
que cinco mil turistas vão assistir às cerimônias daSemana Santa de 1967, êste anflJpragiQvIéas petarParóquia cie Antônio ©ias, uma das duas freguesiasem que se divide a histórica cidade, que fazem alter-nadamente a festa. No ano passado as cerimôniasestiveram a cargo da paróquia de Nossa Senhora doPilar.

_ Os visitantes tem como maior atração as sole-mdades de Sexta-Feira da Paixão, que estão marca-das para as 20 horas na Praça Tiradentes com 0'descèndimento da cruz" a cargo de dois homens re-
presentando José de Arimatéia e Nicodemus na pre-sença de figuras representando os 12 Apóstolos,Nossa Senhora, Maria Madalena, Verônica e solda-do.s romanos, todos eles vestidos a caráter
COMO SERÁ

Os hotéis dc Ouro Preto,
principalmente o Cirande Hotel
e A Posada, jã, não aceitam
mais nenhum pedido de reser-
va, pois estão com sua. lotação
completamente esgotada, cal-
eulando-se que a cidade rece-
berá êste ano cerca de cinco
mil turistas, íora, os visitantes
da.s cidades vizinhas, Inclusive
Belo Horizonte, que vão antiga
Vila Rica durante a Semana
Santa.

Do programa oficial distri-
btlido pela. paróquia, de Nossa
Senhora da Conceição de An-
tônio Dias, a sexta-feira da
Paixão será assim: âs ll horas
sermão das Sele Palavras, na
Matriz de Antônio Dias;, às
15 horas na mesma igreja,
ação litúrglca em memória da
paixão e morte do Senhor, se-
guindo-se o Canto da Paixão,
com sermão alusivo, adoração
da cruz e canto tíos impro-
perios, com a participação do
Coral São Pio X.

As 20 horas, na Praça Tira-
den»*.., descèndimento cia
cruz, com sermão do padre

.losê Geraldo Vidigal. Ein se-
Ktiida a procissão do enterro,
que percorre as ruas princi-
pais <Sa cidade, eom todos os
acompanhantes carregando te-
las acesas ou tochas. Essa pro-
.issf.o. formada por milhares

rie pessoas, detém-se frequtten-
temente, para que 'todos o»
participantes possam ouvir "<_
cântico da Verônica", repre-
sentada por urna das mOças da
cidade, geralmente cumprindo
alguma promessa de deixar
crescer os cabelos até _ ein-
tura. O acompaiüiamento mu-
sical. feito pela banda de mú-
sica da cidade, consiste quasa
tedo éle em marchas fúnebres
do século XVIII.

as figuras bíblicas represen-
tadas na procissão, com »ua._
vestimentas a caráter, düo um
colorido todo especial ao con-
.Iunto. o que faz dessa, cerimó-
nia uma das mais procurada.,
pelos turistas que vão a, Ouro
Preto.
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em qua
ento
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MODELO B-251 (41 cms)
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0 primeiro poriáül de feia glgaale
Cinescópio panorâmico - Gabi-
nete de alto impacto-Antena te-

\ lescópica multi-direcional - Som
Mrontal.
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MODELO B-195 -CR (59 cms)
Equipado com Direcla.
Controle remoto ssm fio,
totalmente transistorizado.
Este consolete também po-

ser adquirido sem con-
trólo remoto.

lü
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MODELO B-119"PARAFLEX" (59 cms) *
Gabinete super-compacto, em
caviúna òu nogueira - Imagem
filtrada - Tridimensional. •

de ser adquirido'sem conA^_____l__^j J___\\\l^\• trólo remoio. \y^W/ /___\\_\\\\% >.
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CONDICIONADOR DE AR PHILCO
Ideei para fodos os ambientes: dormitó-
riosi escritórios e consultórioc -Silencioso
Decorativo.

SUPER TRANSISTONE PHILCO B-469 •
0 pequeno gigante para perio t dislanle! *
3 faixas de onda

«•••••••••••••••••••
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Antenaò de Ferrite . _
^^ÇN. s Telescópic.i. • E -t__-

DUALIDADE NO PRESENTE, ^\ GARANTIA NO FUTURO /OvN
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SUPER TRANSCLOBE PHILCO B-480
Hotfêlo "Hações Unida." *a faixas <ie onda, sendo 5 msuper-ampliadas.e uma «iBfra- m

qtlênci» modulada. 17 transia-^
tores.

• « • • V

•T^rs*
Rua Uruguaiana, 38/40 « Rua Senador Dantas,
48 » Av. Copacabana, 750 • Rua Condo de
Boníim, 330 • Rua Dias da Cruz, 69 • Rua
7 de Setembro, 110 • Estrada do Portela, 54-A

As lojas do Rei da Voz nos bairros, permanecem
abertas diariamente até 22 horas.
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Marido que bate eni mulher

no Recife desfila de saia

ORDEM COM EXCEÇÃO s
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BEüttõ toucursau — Toaa vez que um ma-
rido, no Bairro do Coque, nesta Capital, apela
para a violência e surra a sua mulher, recebe
um castigo original: é obrigado a desfilar de
saia de chita e sapato alto pelas ruas do bair-
ro, onde a população, em sua maioria, assista
à humilhação e durante semanas leva o va-
lente ao terreno da galhofa.

A punição — que já é lei no bairro e íoi
Introduzida há dez anos f- é precedida de
tbdo um ritual: um menino sai à nia com um
chapéu de íeltro à mão e vai à, casa do infra-
tor, fato que denuncia a rusga com a mulher
levando a pior, e garante a assistência ao des-
íile, já que todos sabem que o marido vbí falar
com Seu Nèzinho.

EXECUÇÃO

Quando o marido traz de volta o chapéu
de feltro levado pelo menino e entra no Co-
missariado de Policia do Coque, onde seu Nè-
zinho, o Comissário, é, segundo a tradição, o
ímico juiz, a noticia toma conta de todo o
bairro e a quase totalidade dos seus habitan-
tes — cerca de seis mil — fica à espera do es-
petáculo.

Homens e mulheres, velhos e meninos, con-
centrados nas imediações do comissariado ou
postadcs nas janelas de suas casas, aguardam
n passagem da vitima, que desde então passa
a ser- motivo de gozação geral do bairro, prin-
clpaimente das mulheres, que se sentem a iun
só tempo ofendidas e vingadas.

Logo à saída, o marido castigado sente o
peso dà humilhação, pois não falta quem grite:"Olha a saia da Ludeloba, a mulher que come
gato". A saia, de florão, foi doada ao Comis-
sariado por Dona Ludeloba, residente no ban--
ro, na Rua da Zoada, e sóbre a qual correm
muitas histórias engraçadas.

Depois de sair do Comissariado, o marido
vai aos poucos vendo o seu sofrimento aumen-
tar: riem amigos, inimigos, velhos, crianças e
ninguém se compadece de sua sorte, nem mes-
mo sua mulher, que ainda está com'as marcas
de sua violência e com tóda carga emocional
que motivou a briga.

Cumprido o ritual, o marido volta para
casa e fica com recomendações claras: nada de
brigas, nem de fuga, pois os reincidentes são
punidos com um desfile mais demorado e sob
sol quente, tornando o castigo além de huml-
lhante um verdadeiro sacrifício, que inclui re-
zar padre-nossos é ave-marias de joelhos, en-
tremeados de pedidos de perdão.

ORIGENS

O Bairro do Coque, no Recife, atualmente
com seis mil habitantes — 30% operários o
10c7o de subempregados —, há 11 anos cons-
tituía uma zona perigosa e impenetrável da
Cidade: desordeiros e valentões conhecidos ti-
nham a'.i suas fortalezas e a Poiicia, mesmo
usando fuzis não conseguia diminuir as bri-
gas e os crimes de mortes que se verificavam
quase que diariamente.

Zona tida pelos policiais como sinônimo de
morte, nenhum comissário se agüentava por
lá. até que seu Nèzinho — Manoel Norberto do
Santana — foi nomeado e passou a enfrentar
os valentes andando desarmado e fazendo con-
vites com o seu chapéu de feltro: cada desòr-
deiro recebia o seu chapéu e era intimado a vir
á sua presença, caso não quisesse que Cie fossa
ao seu encontro.

Os desordeiros foram desaparecendo, mas
um outro aspecto da vida tumultuada do bair-
ro permanecia: grande parte das mulheres de

repente amanhecia marcada, de "olhos ar-
roxeados", queixando-se aos vizinhas e depois
no Comissariado, porque tinham brigado com
os seus maridos. As vítimas, entretanto, jamais
revelavam terem sido surradas, embora, vea
por outra, as madrugadas do bairro tivessem
o seu silêncio quebrado por gritas de mulher
e pedidos de socorro.

Segundo o Comissário Nèzinho, até pare-
cia que. os maridos, impossibilitados de brigar
nn Gafieira Nova Vida, onde em cada íesta
ocorria mais de uma dezena de brigas, descar-
regavam sua cólera nas mulheres, e a moda
estava pegando de tal maneira que qualquer
discussão conjugai terminava em violenta sur-
ra na companheira.

— Os valentões — diz o Comissário — es-
tavam àquela época se exercitando dentro da
casa e eu tinha que tomar uma providência,
pois nem bem o dia amanhecia já tinha mu-
lher se queixando contra o marido, de tal mo-
do que o nosso trabalho maior era chamar oa
casais para audiências e dar conselhos que
não eram ouvidos.

EXEMPLO

Com base no fracasso dos conselhos, Seu
Nèzinho resolveu buscar soluções nos costumes
antigos narradas na Bíblia — as adúlteras eram
apedrejadas c humilhadas pela turba —, e
passou a estudar o melhor meio de introduzir
um castigo • aos maridos, de modo que eles so
envergonhassem da violência que praticavam.
Surgiu a idéia de vesti-los como mulheres e
fazê-los desfilar perante todo o bairro, tendo
sido pedida uma saia de chita de Dona Lude-
loba, que é motivo de riso de toda a popula-
ção, porque entre outras histórias espalharam
que ela come gato.

Dai, veio a primeira punição, aplicada a
Amaro de Odete — Odete é a mulher —, quo
nunca mais brigou com sua mulher e até hoje
vive tranqüilo no bairro, contando com a ami-
zade do Comissário Nèzinho, que vestiu a mes-
ma saia cm dezenas de outros moradores, dos
quais apenas um fot embora e ninguém sabá
ss vive ainda com a mulher — Jasé Barbosa,
vulgo Da Moça.

COQUE

O BaiiTO do Coque, a oito quilômetros do
Centro do Recife, tem a maioria da sua po-
pulação dedicada ao setor serviços — ambu-
lantes, biscateiros —, mais tíe mll crianças em
Idade escolar (apenas 200 freqüentam as três
escolas do bairro) e -a sua lei maior está no
Comissário Nèzinho, de 59 anos, que ali de-
cide quem tem e quem náo tem razão, e que
por lá casou-se e hoje brinca em qualquer
festa no bairro, desarmado e certo dc que não
tem inimigos.

Embora atualmente seja raro o caso de
marido bater em mulher no bairro, a saia, com
quase dez anos, é conservada com carinho no
Comissariado, pois, segundo o Comissário Nèzi-
nho, "de repente um marido desastrado pode
surgir e o assunto tem que ser resolvido sem
pancada, de acordo com o método original".
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A ordem vale, mas não muito: quem é intimado não precisa pedir permissão para entrar

O DONO DA PALAVRA
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No comissariado não vai só quem Nèzinho chuma, mus lá sá fala quem Nèzinho deixa

JUSTIÇA A MODA DE NÈZINHO

Vigaristas lesam o EMFA
nome da esposa do

CT

Niterói (Sucursal) — Os diretores da firma PROMEX
— Promoções e Expansões Ltda. — Hélio Hungria e Fran-
cisco Aguiar •— continuam presos e incomunicáveis, no Es-
tado do Rio, por terem lesado comerciantes e Industriais
fluminenses, além do Estado-Malor das Forças Armadas,
utilizando-se do nome da esposa do ex-Governador Teotô-
nio Araújo.

Aqueles diretores haviam organizado o Primeiro Salão
Fluminense de Indústria e Comércio, que deveria ter-se rea-
lizado em dezembro de 1966, em Niterói, com o patrocínio
da FLUMITUR e da Primeira Dama do Estado, mas sumi-
ram após receberem os NCr$ 100 mil (100 milhões de cruzei-
ros antigos) que cobraram pela renda dos stands.
GOLPE

Ex-diretores da firma Pre-
dial Santa Pé, onde pratica-
ram Irregularidades com o di-
nheiro recebido para incorpo-
rações imobiliárias, Hélio Hun-
gria e Francisco de Aguiar or-
ganlzaram a Promex, para a
qual obtiveram, da empresa
estatal do turismo no Estado
do Rio — FLUMITUR — a
concessão da realização do Pri-
meiro Salão Fluminense tia
Indústria e Comércio e Primei-
ro Salão da Moda.

Ligrando-se a conhecido co-
lunista de um matutito íiu-

minense, cuja boa fé explora-
ram, entraram cm contato com
firmas comerciais, arrecadando
mais de NCrS 100 mll (100 ml-
Ihões de cinzeiros antigos) pe-
lo aluguel dos stands que se-
riam montados. Entre suas
vitimas figuram fábricas de
veiculos e até o EMFA.

Presos no antigo escritório
da Promex, os vigaristas íoram
levados para a Delegacia da
Roubos e Falsificações, onde
confessaram que realizariam
brevemente o Primeiro Salão
Internacional de Turismo, na
Guanabara, no qual lesariam
até representações.

Cabeludos são proibidos
de freqüentar colégios em
São Paulo e Pernambuco

São Paulo e Recife (Sucursais) — Os cabeludos foram
proibidos ontem de freqüentar as aulas de dois colégios, o
Instituto de Educação Dr. Américo Brasiliensé, em Santo
André, e o Ginásio Municipal de Garanhuns, tendo os
paulistas reagido e dito que vão impetrar mandado de sa-
gurança com base na nova Constituição.

O advogado Nelson Infantil é quem está orientando
os cabeludos paulistas, tendo explicado a eles que a Dire-
tora do Instituto de Educação, Sr.a Neli Ofcônl Soares, "fere

ilegal e acintosamente a garantia de liberdade individual
dos alunos de cabelos grandes" ao exigir o corte ã ameri-
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Nèzinho é a maior autoridade do Bairro do Coque e tem métodos próprios para agir

cana.

INCONSTITUCIONAL

O mandado dc- segurança,
que será impetrado nos próxi-
mos dias, será baseado no Ar-
tigo 50, Parágrafo 2, da nova
Constituição Federal: "Nin-
guém é obrigado a fazer ou.
deixar de fazsr, senão em vir-
tilde de lei". O Sr. Infantil
acha çue "mesmo com uma
portaria (ia Secretaria de Edu-
cação proibindo alunos de ca-
lidos compridos, a medida é
inconstitucional".

Os cabeludos pernambucanos
i, ainda não dlssíram o que vão

íazer contra a proibição do Dt-
retor do Ginásio Municipal de
Garanhuns, Professor Antônio
Gonçalves, que além de prol-
bir sua entrada no estabeleci-
mento, solicitou a colaboração
das pais. Essa é a segunda
tentativa que se faz em Per-
nambuco contra a presença de
cabeludos ncs colégios, pois no
ftno passado o Governador
Paulo Guerra fêz reclamação
so Diretor do Ginásio Naza-
ré Mata contra a presença d»
alunos cabeludos nume 6oleni-
dade.; ,-

-¦•ip %*VM$**S$?ív QUATRO RODAS,
a partir de 10 de março,
será impressa em
üapoi "couchê" e
terá muito mais côres.

Vai orientar
os elegantes e ditar
a moda masculina,
da cabega aos pés.

Mostrará os carros mais
caros do mundo e os
testes mais importantes.

Terá artigos de grandes
personalidades que
se tornam cicerones do§
leitores.

Apresentará sempre:
esporte, emoção,

Publicará humorismo
do melhor quilate'camping" e aventura., e traçará o perfil das
maiores figuras
do automobilismo,
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Vai mostrar o Turismo E, fatalmente,
de todo o. mundo- será lida também
e dar um nôvo tratamento pelas mulheres de
aos roteiros nacionais. bom gosto.

.': EM NOVA FASE
APARTIRDEMARQO
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QUATRO RODAS
i ¦>,,

MELHOR
DO m NUNCA
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Sil1va junior aciia com.bate A ESPERA IRRITANTE

à prostituição mais fácil
sendo "trottoir" vadiagem

O Delegado de Costumes da Guanabara, Sr. José Ja-,
cinto da Silva Júnior, elogiou a mensagem do Presidente
Castelo âranco ío Congresso pedindo um nóvo parágrafo
ao atual Artigo 59 da Lei das Contravenções Penais, por
achar que a caracterização do trottoir como vadiagem fa-
c-ilHará o combate à prostituição.

Tanto a Polícia da Guanabara como as de outros Es-
tados, segundo disse, tinham muitas dificuldades para pu-
nlr as prostitutas que andavam pelo centro das cidades e
até por bairros residenciais porque o atual Artigo 59 da
Lei das Contravenções Penais não considerava vadiagem
a procura de fregueses pelas ruas.

TRABALHO DEMAIS

O Delegado Silva Júnior,
após dizer que seu trabalho
nem sempre é bem compreen-
dido, — mas que não guarda
májjua de ninguém porque uma
função pública exige tais sa-
orifícios, — declarou que só em
um ano e alguns meses de ges-
tão na Delegacia de Costumes
prendeu cerca de oito míl prós-
titutas que faziam o trottoir.
Com muita dificuldade e boas
provas, conseguiu a punição
tíe muitas dessas mulheres, que
considera perigosas não ape-
nas pelos problemas que criam
para a sociedade, mas por en-
cobrirem as atividades dos
vendedores de narcóticos, pro-
xeüetas, ladrões a outros ti-
pos de marginais.

Acha o Delegado de Costu-
mes que sendo a prostituição
um mal permanente e, segun-
tío algumas autoridades mim-
diais. "um mal necessário", não
se extinguira. Pode acabar o
comércio clandestino nas ruas,
mas surgirão outras formas.
Se fôr possível colocar as mu-
lheres em lugares confinados,
sendo exigido o uso de cartel-

ras de saúde revalidadas men-
salmente c havendo contírMa
e severa fiscalização das au-
toridade.s sanitárias e policiais,
a sociedade ganhará e elas
também. Continuando como
vivem, sem cuidados e geral-
mente sofrendo doenças conta-
giosas, elas são um mal, mas
também vitimas.

O problema da prostituição,
segundo disse o Delegado Sil-
va Júnior, só será menor se
liouver um trabalho tle assls-
tência social, pois. embora pou-
cos saibam, 60 por cento das
prostitutas que andam pelas
ruas do Rio são ex-emprega-
das domésticas, moças ingé-
nuas que vieram para cá para
íazer trabalhos caseiros e que
não encontraram outro meio
de se sustentar após perder o
emprego.

Disse que das mulheres que
prendeu em um ano cerca de
80 por cento eram analfabetas
e que muitas queriam mudar
tíe vida, só não sabiam como
agir. Um trabalho de assistén-
cia social bem organizado po-
derja tornar o problema me-
nos grave.

Cigarro que
sobe pode de
nôvo sumir

Os cigarros poderão desapa-
recer novamente dos bares nos
próximos dias, nâo por culpa
dos varejistas, que já concorda-
ram em comprar a mercadoria
da.s fábricas, enquanto esperam
uma decisão definitiva para os
próxlmrs 20 dias, mas por cau-
sa <ios próprios íunvantes, que
resolveram agora éstòcá-lõs em
casa, depois tíe anunciado um
possível aumento de preço.

Saindo do trabalho ao melo-
tíia de ontem, às pessoas quí
paravam nos bares próximos
para procurar 

' cigarros e en-
contravam suas marcas preferi-
das, desaparecidas desde o ini-
cio do més, depois do alguns
momentos de hesitação, resol-
viam comprar logo vários ma-
ços, avisados pelos vendedores:'Olha que o preço vai subir."

HABITO

Enquanto comprava um ma-
ço de Orléans, da Companhia
Lopes Sá, depois de ter tomado
um cafezinho mim bar da Ci-
nelãndia, o Sr. Cláudio Rodri-
g-ues considerou que "a fábrica
Sousa Cruz deve sair perdendo
com esta crise de cigarros, se
muita gente fêz como eu". Ex-
piícou que há vários anos fu-
maya Minister — tía Sousa
Cruz — mas com a. dificuldade
para encontrá-lo durante as úl-
timas semanas, "experimentei
o Orléans, perque me disseram
qua era muito parecido, e aca-
bei me acostumando com êle".

SOLUÇÃO

O reaparecimento dos cigar-
ros em alguns bares tía Cida-
de, inclusive os da Companhia
Sousa Cruz, é conseqüência de
um acordo entre os fabricantes
e varejistas, íeito anteontem,
durante uma reunião que teve
como intermediário o Presi-
dente da Associação Comercial,
Sr. Antônio Carlos do Amaral
Osório. Como resultado da reu-
nião, ficou estabelecido que os
varejistas começariam a ven-
der tôcias as marcas de cigar-
ros, enquanto esperam uma so-
lução definitiva para o aumeu-
io de sua margem de lucro, di-
minuída de 17,8% para 10,2fS
com o Imposto de Circulação
de Mercadorias,

A solução definitiva íoi pro-metida pelos fabricantes paradentro de 20 dias, e os varejis-
tas afirmaram ontem que, se
depois de esgotado o prazo não
surgir uma decisão satisfatória,
haverá nôvo lock-out, achando
que a solução deverá ser en-
contrada através de um au-
anento no preço dos cigarros,
provavelmente de 20%.

O MÊS
GflRIHITIfl DA CAIXA
ECONÔMICA ESTADUAL
E 3 BANCOS MINEIROS

Im PROCURE:¦yp|'-rej3idLai.
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AGINCIA 0.0
JORNAL DO BRASILm

SÂO CRISTÓVÃO
$

médicos do Estado tão submetidas a

Postos médicos do Estado
funcionam 3 horas e mal

As mães gue precisam dos postos uma penosa vigília

O carioca que precisar de um
atestado médico ou qualquer
outro documento fornecido pe-
los Postos Médicos cio Estado
deverá submeter-se a uma pe-
nesa vigília pela madrugada,
pois os serviços abrem às 8h e
fecham às llh. embora não se
saiba exatamente a explicação
por que os responsáveis sonegam
informações.

Indagado peio JORNAL DO
BRASIL sóbre o número de
funcionários do Posto Médico
da Tijuca. o Diretor daquele
órgão estadual, Dr. Samuel
Pena Vale, recusou-se a respon-
der, pois antes queria saber "o
teor da reportagem, os interês-
ses do jornal e o motivo da
pergunta". Sóbre outras per-
emitas, mandou o repórter ler
ós cartazes afixados na Porta-
ria.
"HOJE É SÁBADO"

Nos 21 postos dc Serviços Me-
dico-Sanitários que funcionam
no Rio, afora postos satélites,
o atendimento ao público —
que forma extensas filas des-
de. a madrugada anterior — co-
meça às 8h e termina às llh,
de segunda a sexta-feira, mas,
aos sábados, ?.:aba ns lOh,"porque hoje é sábado", segun-
do explicação de um funciona-
rio. Qualquer tipo de pergunta
irrita profundamente os íun-
cionárlos, que respondem sem-
pre num diapasão ríspido e
grosseiro.

Uma professora da Tijuca foi
obrigada por uma enfermeira
a mostrar a marca da antiga
vacina, mas, como fosse na
coxa, pediu um lugar apropria-
do, que não íósse devassado, A

reivindicação encontrou ener-
gica repulsa de um funciona-
rio do posto da Tijuca: "Se qui-
ser mostrar a vacina aqui, está
bem, se não quiser, terá dc ser
vacinada de nóvo, pois não te-
mos local, nem tempo para ve-
rificação".

No III Posto Médico e Sani-
tário, no Flamengo, uma senho-
ra fot pedir informações sóbre
abreugrafia e recebeu a res-
posta de que "só na Rua do
Resende ou General Severiano".
Como ela insistisse em saber
por que não poderia ser ali, um
rapaz que estava na portaria
mandou-a para o inferno, em
altos brados.

NA TUÜCA

No póst.o da VIII Região Ad-
mínistrativa, Tijuca, as filas
começam a se formar a partir
da.s 6 horas, mas, como não há
funcionários àquela hora, osin-
teressa dos em se vacinar contra
varíola, tétano e paralisia são
obrigados a esperar mais de
duas btfras enfileirádos atrás
de um guichê onde se 10 Infor-
n: ações;

A chegada do primeiro fun-
cionário, ás 7 horas, é saudada
com entusiasmo geral pelos pre-
sentes, mas só mela hora de-
pois começa a distribuição de
fichas: 80 para os que vão pela
primeira vez. 100 para cs que
vão pela segunda c 20 pára ti-
rar abreugrafias. Às 8h30m
acaba a distribuição de fichas
c náo adianta qualquer alega-
ção para elastecer o horário por
alguns minutos: quem chegou
íora da hora ¦não tem vez.

Segundo informações da aten-

dente, o médico do posto da Tl-
Jucá, Dr. Lander, atende cinco
crianças por dia, mas no con-
sul tório dentário êsse número
cresce para 15, com a condição
da criança ser registrada no
posto.

NO ANDARAÍ .

No posto satélite de Andaraí,
situado na parte tíe trás da
Igreja São Cosme e Damião, a,
c:isa piora um pouco de figura:
a.s funcionárias informaram qua
há três meses não existe medi-
co. No local só sa aplicam var
cinas e distribuição de alguns
remédios e leite em pó, poi.s os
outros serviços são prestados
pelo posto de Vila Isabel.

Em Vila Isabel — Rua Vis-
conde de Vila Isabel, 5G — o di-
retor do posto, Dr. Jaime Tei-
xeíra, informou que "todos oa
serviços sanitários estão nor-
mais", e que o funcionamento
era das 7 is 13 horas, mas uma
funcionária da seção de vacl-
nações garantiu ao JORNAL
DO BRASIL que o atendimen-
to terminava âs 11 horas.

NO FLAMENGO

No Pô.sto Médico da Rua Sil-
veira Martins, no Flamengo, o
atendimento nos dias de sába-
do só existe para "quem quer
se vacinar", pois apenas 18 íun-
cionários trabalham nesse dia,
"não podendo, portanto, funcio-
nar normalmente", segundo ln-
formações obtidas na Portaria.

Cia. Vale do Rio Doce
EDITAL N.° 2/67

VENDA DE 67 TONELADAS DE
SUCATA DE EQUIPAMENTO

O material poderá ser visto de 9 às 12 e das 14 às
17 horas em Santana — Vitória — E. Santo.

A concorrência será realizada às 16 horas do dia 10
de abril de 1967. Impostos, taxas, frete e outros quaisquer
tributos correrão por conta do comprador.

As propostas deverão ser acompanhadas de um com-
provante de caução no valor de NCr$ 150,00 (Cento e cin-
coenta cruzeiros novos), cujo depósito deverá ser feito na
Tesouraria da CVRD, que se reserva o direito de anular a
concorrência, caso as propostas não consultem seus inte-
rêsses.

Para maiores delalhes, procurar a

DIVISÃO DO PATRIMÔNIO
SERVIÇO CENTRAL DE ADM. PATRIMONIAL

Av. Churchill, 109- 11." andar-Tel. 52-5211

Rio - GB - ZC-39 (P

GRUPO
GERADORES

Pronta Entrega

MWM - Carmos 37 KVA diesel

MWM - Carmos 27 KVA diesel

MWM - Carmos 18 KVA diesel

MWM - Carmos 9 KVA diesel

MWM - Carmos 7,5 KVA diesel

C0MPÂ
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Comercio Industria e Importação
Rua Florêncio de Abreu, 464 — São Paulo —

S.P. Telefones: 33-1325, 33-9654, 34-8457. (P

A Sociedade de Medicina e Cirurgia tem a satisfação de con-
vidar a classe médica, a imprensa especializada e demais interessa-
dos para a conferência a ser proferida pelo Senhor

Dr. Ktaus Janssen, de Leverkussen, Alemanha,
que, atualmente em visita ao nosso País, a convite da S.AA.C. abor-
dará o tema

A Expressão Artística Plástica dos Psicopatas
Local: Sociedade cle Medicina e Cirurgia

Avenida Mem de Sá, 197.

Data: Dia, 14 de março de 1967, òs 21,00 horas.

Entrada Franca
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INVESTBANCO
BANCO DE INVESTIMENTO

E
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL S.A.
ECONOMIZE 10% DO SEU IMPOSTO DE RENDA COM

CERTIFICADOS DE AÇÕES DO INVESTBANCO.

Entregar a.uma instituição financeira os recursos
deduzidos do seu imposto de renda (10% para pessoas físicas

e 5% para jurídicas) não é um simples ato. de depósito
bancário. É demonstração de confiança numa organização cuja

experiência e capacidade garantem segurança e
rendimento máximo para seu dinheiro, Se V.Sa. está

pensando no futuro desse Investimento, confie
seus recursos ao Investbanco.

Consulte-nos diretamente ou através de qualquer
agência dos bancos participantes.

DIRETORIA
EMMANUEL WHITAKER
B. BOYD BURNQUIST • V
JEAN GUICHENEY
PLÍNIO SALLES SOUTO
SÉRGIO MELLÃO

BANCOS PARTICIPANTES
Banca Nazionale Del Lavoro

(Através de sua subsidiária "Tha Italian Economic Corporation")
Banco Andrade Arnaud S.A.

Banco Brasul de São Paulo S.A.
Banco Comercial do Estado de S. Paulo S.A.

Banco Francês e Brasileiro S.A.
Banco Geral do Comércio S.A.

Banco Industrial e Comercial do Sul S,A.
Hrst National City Bank
Hill, Samuel & Co. Ltd.

Union de Banques Suisses

m
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NEM TODOS
OS BANCOS
PARARAM
PARA VERO
RACIONAMENTO
PASSAR!

Ú

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 á 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

MIA ANÚNCIOS CIAV.IUCAOOS
I ASSINATURAS .

RUA Í, IUII GONIACA. 136

CAS IMO A. 17.30 HCRAS
SABADOSs BAS * AS 11 HC^«

Rua Ltbsro Bsdaró. 293 -17.° - CJ. 17-B
Telefones: 36-9257 - 35-8863

C3Íxa Postal, 8885 ¦ S8o Paulo
End. Teleg.s "INVESTBANCO".

Edifício Conde de Prates
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Guadalupe será construída

segundo planejamento total

A CIDADE PERFEITA
.____
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A primeira experiência de
planejamento global no Brasil
para uma área urbana será exe-
cutada pela Companhia Hidre-
létrica de Boa Esperança, com
a reconstrução da Cidade de
Guadalupe, no Piaui. A Gua-
dalupe atual será Inundada pe-
la Barragem de Boa Esperança,
que está sendo construída entre
o Maranhão e o Piaui.

A construção da Barragem da
Boa Esperança íoi a solução
encontrada para desenvolver
uma vasta área do interior do
Pais, e talvez seja, depois da
Companhia Hidrelétrica do São
Francisco, uma cias últimas pos-
_i-llida.de.. de produção de ener-
gia hidrelétrica em grande es-
cata no Nordeste brasileiro.

O PROJETO

O principio adotado pelo ar-
quiteto Witolaf Prochnik para o
projeto de reconstrução da Ci-
dade de Guadalupe íundamen-
tou-se em três pontos: zonea-
mento definido e uso correto
das terras; possibilidade de ex-
pansão de todas as funções ur-
banas e ordenação de cresci-
mento; preocupação de preser-
var ao máximo a flora local.

O aoneamento prevê Tim par-
que central para funcionamen-

to dos órgãos de administração
pública, um centro comercial,
uma orea para a futura im-
plantação de indústrias e uma
zona residencial constituída de
quadras fechadas com área li-
vre interior destinada a ativi-
dades associativas, culturais e
de recreação. Estão previstos,
também, locais, para atividades
agrícolas, artesanato e presta-
ção de serviços. O tráfego de
veiculos disporá de dois tipos
«le vias, sendo um para a cil'-
culação interna dos veículos e
outro para o tráfego de ligação
com outras cidades.

Como diversos núcleos habi-
tacionais foram desordenada-
mente estabelecidos desde que
se iniciaram os trabalhos de
construção da Barragem de
Boa Esperança, o projeto pre-
vê a concentração desses
núcleos mima área próxima
dos locais de trabalho, estimu-
lando-se a comunidade a cons-
truir suas próprias oasas. O
local será urbanizado e dispo-
rá de /um equipamento mini-
mo necessário para uma pe-
quena concentração urbana.

A antiga Guadalupe, que
eerá totalmente inundada pe-
Ias águas do Bio Paraíba,

quando começar o seu repre-
samento pela barragem, é,
atualmente, um núcleo deca-
dente. Sua população é de 850
habitantes, segundo levanta-
mento recentemente efetuado.
Ocupa cerca dè 130 casas, exis-"
tincio alta percentagem de ca-
eas abandonadas, pois 31 ía-
mílias abandonaram a cidade
nos últimos três anos.

A maioria dos habitantes
mantém curral para uma vaca
no quintal de suas casas, ao
lado de uma pocilga. Tanto
vacas como galinhas e cabras
«ão criadas à. solta, nos arre-
dores. O rio é o banheiro co-
letivo de homens e mulheres,
devidamente isolados, havendo
apenas duas íestas no ano: o
dia da padroeira, 12 de dezem-
bro, e a do dia 7 de setembro,
que é uma comemoração es-
colar.

Antes que a área seja inun-
dada, os proprietários de uma
ou mais casas receberão na
nova área uma casa para resi-
dir e indenização pelas demais.

^^^^^^^^_W^_%W_Í___^~~ _..__ ____^___f_^^g^g^_ ^^
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' O projeto da nova Guadalupe aproveita, além dn jioru local, o regime tins vento» t o sol

orii. s
agradecem
novo m\el

O Sindiento dos Jamalist.is _!-
berals do _._aclo da Gvranabrra
¦MiV-OU ts-Iegra.--.- eò Presíde-nío
da República _g.a_5ce„cl. a ass!--
natura cio decreto que permita o
laoeiso ao nivel iinlverõlcúrlo dos
JO-i_._HstaG do í>í_rV-ço púb.íco dí-
ploniíid-os ou nüo por faculdades
especializadas.

O 'telegrama, assinado pelo Pre-
sldemU; do Sindicato, Sr. Carlos
Eiras, foi enviado para BirastUa _
dis que "com essa medida o prin-
-iplo da equipara^ lo dos dois Errai-
pas profissionais ílca consagrado".

Rodoviários
farão seu
Io congresso

O I Congresso Latino-Ame-
ricano de Transportes Rocio-
viários, a ser realizado no Rio
de 3 a 10 de abril, já tem con-
firmada a presença de delega-
ções da Argentina, Equador,
Chile. México, Uruguai, Peru e
Paraguai, esperando-se a Ins-
crição de pcio menos mais oito
países. O Congresso é organi-
zado pela Associação Nacional
das Empresas de Transportes
Rodoviários de Carga.
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pássaros
Belo Horizonte (Sucursal) —

Setecentos pássaros cantores •
ornamentais estarão em expo-
sição nesta Capital dos dias 2 a
5 de junho na primeira promo-
ção da Sociedade Ornitológica
Mineira — SOM — em combi-
nação cam a Associação Minei-
ra de Canaricultores, entidades
que congregam 250 coleciona-
dores de pássaros em Minas.

___________________ ______

Porque, neste dia, volta à televisão carioca
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o mais completo
apresentador da TV brasileira, com

o
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Produção de Carlos Manga,
o criador dos maiores sucessos da TV.

».»"SHOW BIS 7 ERROS'
Êste sliow apresentará 7
erros. Você deverá identi-
.ficá-los e escrever para
TV-RIO. Se ganhar, você
viverá 7 dias de sonho.

"o desafio"
Se você é capaz de resistir às
provas realmente eletrizantes que
uma criatura humana pode supor-
tar, então não perca êste pro-
grama. Êle é esp.ecial para Iodos
aqueles que são capazes de acei-
tar um "Desafio". Um prograrna
humano e emocionante!
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AVIAÇÃO

VARIG PREMIA CAMPEÕES DE VENDAS
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A VARIG realizou e.m Porta Alegre, entre os dias 27 dc fevereiro
e .1 de. inor.d último, seu mecting anual áa trilcgo e vendas. Metas
de vendas para o corrente ano, promoções, revisão dos resultados
obtidos em l"66, planos de propaganda, aumento do número da
vôos pnra a Europa e Estudos Unidos, a próxima inauguração da
linha para o Japão, joram os principais assuntos debatidos. Os
trabalhos joram dirigidos pelo Sr. A. lí. Gale, Diretor de Tráfego
e. Vendas, tendo o Sr. Erik de Carvalho, Presidente da empresa,
dirigido palavras de saudação aos convencionais. Aqueles que mai.s
se. destacaram nas vendas do período passado, receberam diplomas
c taças simbólicas, vendo-se, na joio, o Sr. Inocêncio Sanche.z, re-
prese.ntanle no Uruguai, quando recebia seu trojéu como vencedor

da Divisão da América Latina
• _.

AIR FRANCE TEM NÔVO \
DIRETOR-GERAL
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Por decisão do Presidente da Air France e com a aprovação dc
Conselho de Administração, acaba de ser nomeado Direlor-Geral
daquela companhia o Sr. Pierre Cot. Nascido em Paris em 1911,
engenheiro civil, antigo Diretor dos Serviços Técnicos do Porto do
Bonlogné-súr-Mer, de onda foi transferido pnra Dieppe, após a liber-
tação seguiu para o líuvre, onde planificou. a reconstrução da cidadã
e esteve incluído na equipe que fêz os estudos para a ponte de
Tancarville, a maior da Europa. Pierre Cot, qua é casado . pai
de quatro filhos, ê portador da Cruz de Guerra, da^ Medalha df.
Aeronáutica e Comendador da Legião de Honra da França, deven-
do-se à sua atividade, a decisão do Governo francês dc construir o

nôvo aeroporto Paris-Nord, para a era do supersônico

MULHER PILOTO VOA NAS
MONTANHAS

Fiorenza De Bernardi, 33 anos,
íilhá de um conhecido às ria
aviação, é a primeira mulher
italiana a pilotar um avião co-
mercial em serviço regular. Des-
de os primeiros dias de janei-
ro está servindo na Aeralpi.
Companhia Aérea Italiana, que
une as grandes cidades acs
centros turísticos da montanha.
Fiorenza tem na Europa uma
só rival, Maria Atanassova, de
36 anos. comandante da TAB-
SO, Linhas Aéreas Búlgaras.

Já que o assunto é Alltáiía:
no ano passado os seus aviões
percorreram 83 075 000 km, em
cerca de 159 mil horas de vôo,
transportando nada menos de
3 263 500 passageiros. A Alitá-
lia registrou, també m, uma
grande expansão no transporte
de cargas, cujo peso totalizou
42 772 toneladas.
RECEITA DA PAN
AMERICAN: 1966

A Pan American anunciou
que as receitas normais de sua
companhia durante o ano do
1966, excluídas extraordinárias,
íoram de 71953 000 de dólares,
ou seja, de 4.62 por ação. Êste
total representa um aumento
de 52.2 por cento sóbre a re-
celta apurada em 1965, de ..
47 275 000 dólares, ou 3.23 por
ação.

Do total da receita liquida
referente a 1966 foram descon-
tados 12 408 000 de dólares que
a Pan American, de acordo
com um Pacto de Ajuda Mútuo,
pagou àquelas companhias aé-
reas norte-americanas, cujas
operações ficaram paralisadas
pela greve que se prolongou de
8 de julho a 19 de agosto de
1966.

A Scandinavian Airlines en-

comendou dois Jatos DC-8 Su-
per 63 adicionais à Douglas
Aircraít Co. É bom lembrar que
em agosto do ano passado a
SAS encomendou seus dois pri-
meiros Super 63, construídos
para transportar 251 passagei-
ros. A versão da SAS que en-
trará e.m operações no Atlãn-
tico Norte no verão do 1968,
acomodará 192 passageiros, 15
na- primeira e 176 na Classe
Econômica.
AVIÃO COM
MOTORES INCLINADOS

A Westland Aircraft Limited,
de Yeovil, Somerset, Inglaterra,
está criando um avião experi-
mental tíe decolagem e ater-
ragem verticais com motores
inclinados. A firma estuda as
possibilidades de utilizar moto-
res inclinados para funciona-
rem tanto como motores da
elevação como de propulsão.

Está construindo um modelo
em tamanho natural de madei-
ra, de um avião bimotor com
capacidade para seis passagei-
ros e para desenvolver cerca de
320 quilômetros por hora.

VÔOS "CARGO"
INCREMENTAM
AS EXPORTAÇÕES

Para vender mais e mais rà-
pidamente, a exportação con-
tinua sendo a solução. Nos cin-
co continentes, hoje, as cargas
chegam a jato, no interior de
possantes DC-8 e Boeing. Pa-
ra incrementar as exportações a
as importações, a Alitalia
criou um sistema de difusão
mundial de "oportunidades co-
merciais" denominado "Alita-
lia International Trade Cen-
ter". Sob a sigla AITC, milhões
de dólares em mercadorias já
foram vendidas no mundo ln-
teiro.

No ar
O dinâmico Antônio Alves

Ramos Neto, Presidente da Pa-
raense, experimentou e gostou
do avião japonês YS-11.

A partir de 1 de abril vin-
douro, cessará a cobrança de
taxas individuais de aeropor-
to, dos ptissageiros que par-
tem dos aeroportos escandina-
vos — em conformidade com
a resolução aprovada pela
IATA em recente conferência.
"?* A ta„a que a região cs-
candinava cobrava, será, dora-
.ante — incluída automática-
mente no preço da passagem.
«.*. Teve lugar esta semana,
no Rio, uma importante reu-
nião do Comitê Jurídico da
IATA, que é o órgão máximo
de transporte aéreo interna-
cional, contando com a pre-
sença de seu Diretor-Geral, Sr.
Knut Hommarsjold, nome de
projeção mundial, tendo" exer-
cido importantes cargos na di-
plomacia de sua pátria, a Sué-
cia. *** O recente acidente
com um DC-8 da Varig, ocor-
rido na Monróvia, cm nada al-
terou o movimento de trans-
porce daquela companhia. *"*
O Brigadeiro Osvaldo Pamplo-
na Pinto, que acumula as fun-
ções rie Presidente da VASP e
Diretor da CMTC, está cau-
s»ndo admiração geral com
seu dinamismo: acionar dois
setores antagônicos, etn tão
poucas horas que o dia nos

faculta. •** A Cruzeiro do Sul
parece inclinada a arrendar os
aviões YS-11, de fabricação Ja-
ponêsa, um dos quais aqui es-
teve recentemente, em vôos de
demonstração para autorida-
des e empresas interessadas.
W Idêntica operação foi efe-
tua da entre a Sadia e os fa-
bricantes dos Dart Herald. •*•
O serviço de restaurantes no
futuro Aeroporto do Galeão (se
é que virá mesmo), deverá ser
escolhido sob outro critério,
que não o atual de concorreu.-
cia. Caberá à DAC ou o Mi-
nistério dos Transportes ou a
quem ficar subordinado ésso
importante setor, levar em
conta que, nos moldes em quo
a concorrência íoi feita para
o estado atual, náo dá certo:
exigir preços baixos, em vez
de qualidade (que é o primor-
dial, num desembarcadouro do
gabarito internacional), susci-
ta a cobiça de pequenos ex-
ploradores de comida barata,
mas afasta logicamente os ver-
tíadeiros conhecedores do as-
sunto. Resultado: quem hoje
embarca ou desembarca no
Galeão * (ou no Santos Du-
mont)' e ali precisa alimentar-
se, tem de suportar, muito a
contragosto, o que há de pior
no mundo, incluído num car-
dápío que dizem ser de pri-
meira classe...
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Bulh S moes conaiciona estabüizaç disciplma mònetári
A estabilização da moeda poderá ser

nlcançada ainda êste ano, caso venha a
ser mantida a mesma disciplina monetá-
ria adotada pelo atual Governo no pri-
meiro semestre de 19G7, pois a evolução
dos meios de pagamento demonstra que o

, ano de 1966 acusou um controle bem ca-
racterístico do desequilíbrio verificado
anteriormente.

A afirmação é do Ministro da Pa-
zenda, Sr. Otávio Gouveia de Bulhões,
que assegura ter o Governo conseguido
equilibrar o Orçamento da União, fa-
áendo a receita ultrapassai-, "a- 

partir de .' 19fi., as despesas de custeio e de trans-
íerência, e deixando um saldo para aten-
der aos gastos com investimentos.

O DÉFICIT

O vulto dos investimentos, entretanto,
excede o saldo orçamentário, provocando
o déficit de caixa do Tesouro, que, se-
gundo o Ministro da Fazenda, tem sido
coberto com recursos não inflacionárics,
inclusive com a receita proveniente da
venda das Obrigações Reajustáveis do Te-
.ouro.

Com relação ao reajustamento da
taxa cambial e suas implicações no re-
fardamento da estabilização monetária,
disse o Ministro Otávio Gouveia de Bu-
Ihões que a alteração "é uma conseqüêii-
cia inelutável da desvalorização interna
da moeda", admitindo que tem efeitos
sobre os preces em geral "em proporção' muito diminuta", sendo, entretanto, íim

fator de aceleração quando, Internamente,
se prossegue na expansão dos meios de
pagamento.

MODIFICAÇÕES

Num rápido balanço das atividades do
Governo na área econômico-financeira
desde que assumiu o Ministério da Fa-
zenda em abril de 1964, o Sr. Otávio
Gouveia de Bulhões, que conserva os
mesmos hábitos — fala baixo e pouco,
evita o debate exacerbado, traz a sua me-
sa de trabalho sempre livre de processos'e difici]mente_.utiliza o carro com a cha-
pa verde e amarela' dõ Ministério,-pre- ...
ferindo utilizar um Mercedes Benz preto,
de placa particular, para as missões ofi-
ciais e os fins de semana em Petrôpolis
— acha que uma das grandes modifica-

. ções introduzidas no setor fazendário foi
a de convencer os contribuintes de que
os impostos devem ser pagos.

Entende êle que a transformação íoi
motivada pe]_ fato de ter o Governo re-
velado o propósito de bem aplicar ns re-
ceitas públicas, através de despesas de
custeio comedidas e Justificadas, sem es-
banjamento de recursos; de ter aperfei-
coado e simplificado a fiscalização e a ar-
recadnção dos tributos, além do empenho
no sentido de excluir do sistema tributa-
rio nacional os impostos de incidência
arbitrária e de caráter cumulativo.

Embora considere que a Reforma Trl-
butária já apresenta reflexos bastante
positivos, julga o Ministro da Fazenda

que _ preciso prazo mais dilatado paraa colheita dos seus frutos, quer por par-te do. Govêmo, quer por parte dos con-tribuintes".

ÊXITO

Defendendo as modificações no setortributário com a mesma convicção apre-sentada na Câmara dos Deputados, nosencontros com os lideres das classes em-
presariais e nas reuniões dos Secretários
de Fazenda, o Ministro Otávio Gouveia
de Bulhões voltou a assegurar que o êxi-to da Reforma Tributária não dependeapenas, da- adequada execução fiscal dosimpostos selecionados, mas, também, dosconvênios de fiscalização e de arrecada-
ção entre a União e os Estados. E, so-bretudo, exige uma revisão e coordenação
dos investimentos, uma vez que a trans-íerência do Imposto de Renda e do Im-
posto sobre Produtos Industrializados aosEstados e Municípios foi admitida como
parte de um programa destinado a re-duzir as despesas do Governo federal edisciplinar as despesas estaduais e mu-nicipais.

— Podemos, entretanto, arrolar resulta-
dos imediatos da Reforma Tributária —
frisou — bastando citar alguns deles. O
Imposto de Circulação de Mercadorias aosubstituir o Imposto de Vendas e Consig-
nações, causou enorme celeuma. A carga
tributária do IVC era oculta. Cobrava-se
ostensivamente o tributo com uma allquo-
ta. de 6 a 8%. Escondia-se, porém, e rea-

Nos bastidores
da Bolsa

J. P. Lemann '

Média diária do volume:

NCrS

lidade da carga fiscal na repetição cumu-
lativa dessa percentagem. Agora, com onôvo imposto, que deixou de ser cumula-
tivo, as autoridades dos Estados," para nl-
cfliiçarem maiores receitas — e alguns
yisam receita maior — estão insistindo
por uma (percentagem duas a três vezes
miator do que a que prevalecia anterior-
mente. Se outro mérito não tivesse a
Reforma Tributária, bastaria êsse de
quantificar o imposto estadual sobre osconsumidores, para justificá-la.

ARRECADAÇÃO

Segundo o Ministro Otávio Gouveia
c*o Bulhões, o aumento da arrecadação da
impostos; cm 1934, íoi motivado, em gran-cio parte, pelo acréscimo de alíquotas eda introdução de imposto sobre á reava-liação do ativo das empresas, que repre-sentou uni antecipação cia receita, "por-
que, na verdade, as organizações, nosexercícios seguintes, tiveram êsse tributoreduzido e, depois, eliminado e obtiveram
a dedução da depreciação sobre o ativoreavaliado, o que mão era consentido an-teriormente.

— Essa. dedução — acentuou — re-
presente, depois de 1935, uma redução
de imposto superior ao exigido pela re-avalização do ativo e um pagamento deimposto de renda inferior ao dos anos
anteriores. No que se refere às pessoasfísicas, após 1965, houve a supressão do
Imposto cédula, e amplo aumento das de-

duções. De modo geral, não obsiante oacréscimo de alíquotas em vários casos,
ipodemos admitir que, de 1965 em diante!o acréscimo de arrecadação dos impôs-tos adveio, principalmente, da melho-ria do processo de arrecadação, conformase verifica:

Avós Receita cm
milliõcs NCrS

Receita em
relação ao
produto
nacional

1963
1964
1965
1905

Nominal

SUO
1.39
3298

50911

Real

.640
3857
4370
5090

9.7
10.0
10.1
10.9

CUSTO DE VIDA • •
Sobre a influência da politica eco-

n&nico-financeira no comportamento do
custe de vida nos últimos anos e as pers-
pecttvas para 05 próximos, disse o Mi-
nistro da Fazenda que "o custo de vida,
nos últimos anos, teve uma parcela 6Ubs-
tanci-al de aumentos, em conseqüência
tie desajustamentos econômicos de infla-
cões passadas", ressaltando ter sido amaior parte das elevações dos produtosagropecuários, das tarifas de energia edos aluguéis motivada pela eliminação
do represonamento de efeitos inflacloná-

Entrevista a Olavo Luz

rios "oriundos de decisões demagógicas
adotadas durante mais de um decênio".— Fazendo-se a comparação dos pre-
ços em princípios de 1967 — declarou —-
com o mesmo período em anos anteriores
será notada uma elevação bem menor.

INCENTIVOS

Para o Ministro Otávio Gouveia deBulhões, a política de incentivos fiscais
através da Superintendência do Desenvol-
vimento do Nordeste — SUDENE — e daSuperintendência do Desenvolvimento-da--
Amazônia — SUDAM — «tem alcançado
resultados excelentes, pois, principalmen-te, o Nordeste presenciou, nos últimosanos, uma expansão industrial que nãoconhecera no passado.

Explicou que as operações referentes
aos incentivos fiscais "não provocam aimobilização de recursos, sendo as impor-tâncias imediatamente aplicadas eminvestimentos, ou seja, aquelas queaguardam a efetivação de projetos sãoutilizadas cm operações de. crédito co-merciais".

Considera o Ministro da Fazenda qua
parte das verbas que aguardam aplicação
poderia ser mantida na Região Centro-
Sul, a fim de minorar a escassez do ca-
pitai de giro das empresas, pois são re-
cursos não inflacionários <jue compensa-
riam a restrição do crédito de caráter
lnflacionário.

Esta; semana ....
Semana passada .

S. N.

1 060 000,00
753 000,00

Sexta-feiras 4 245
Há uma semana 3 955
Há um mès 4 412
Há um ano 3 704

O mercado de ações esteve
forte e saudável durante a se-
mana, exceto quinta-feira1,
quando houve um reajuste após
a alta exagerada do dia an-
terior. Excetuando quarta-fei-
ra, as altas íoram moderadas,
o qúe é um fator positivo para
o mercado. O especulador, que
muitas vezes causa as altas que
resultam ser "fogo de palha",
não está tendo influência ex-
cepcional no momento. Muitas
ordens grandes vieram de São
Paulo, e existem investidores en-
trando no mercado, ante a
perspectiva de um clima eco-
nômico mais otimista com o
nôvo Governo, e dos efeitos
do Decreto n.° 157, criando ln-
centivos para os investimentos
em ações, ao contrário de ou-
trás épocas, quando somente o
especulador estava' presente.

Apesar de muitas Compa-
nhias de Investimento es-
tarem anunciando a capta-
ção do recursos conforme
o Decreto n.° 157, êste dinhei-
ro continua ausente do mer-
cado, devido à íalta de regu-
lamentação especifica com re-
íerência a quais ações podem
ser compradas com o dinheiro
recolhido. Portanto, o efeito
do Decreto ainda é psicológico
e não real. £ possivel, entretan-
to, que o Decreto seja regula-
mentodo muito brevemente.

Tornou-se público, durante
a semana, a bonificação da
Brahma de 20%, que não teve
efeito excepcional sobrei a co-
tação do papel. A Petrobrás
decidiu dar uma bonificação
de 300%, mas o mercado Já vi-
nha descontando o efeito desta
bonificação há algum tempo.
A São Paulo Alpargatas publi-
cou um balanço com um lucro
superior em 100% ao do ano
anterior, o que é um resultado
normal, já que no ano ante-
rior não tinha havido acresci-
mo sobre o ano retrasado, é a
sua ação subiu de NCrS 0,90
para NC'r$ 1,02. A próxima bo-
nificação deverá ser a da Sou-
za Cruz, que será melhor do
que a da Brahma, sem ser ex-
cepcional tnmbém.

mPONTIFÍCIA
/UNIVERSIDADE'CATÓLICA .

-NSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA
\XN_?OIfÍeiVÍAí

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÍSAS
Baseado em cursçs^semelhantes d« Harvard e Stanford

Exigência» para admissão:
a) Curso de nível universitário de qualquer nalureza.
b) Aprovação em curso prévio de homogeneização matemática, a ser ministrado
, ,P.8lo Instituto, dc abril a |ulho, de três aulas semanois de duas horas.Inicio: 1.° de julho de 1967.
Duração! óó semanas.
Horário de aulas previsto: 8 às 13 horas (manhã).Diplomai Mestro cm Administração do Empresas.
Há possibilidades de bolsas .e-es!udo.

ínformacõoii
Instituto do Administração e Gerência
Rua Marquês da São Vicente, 223 — Gívoi — Tel, 27-2388. (p

PONTIFÍCIA
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INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA

I_VF*OR_VIA!

I CURSO DS ADMINISTRAÇÃO DE SAIARIOS
Dc;tlnado a executivos e assessores d» empresas, quo queiram aprofundar eatualizar seus conhecimentos nas técnicas d nes processos modernos do Descrição- Avaliação de Cargos, o do Administração de Salários.

DISCIPLINAS:
I -Estrutura de Organização; II - Conceito do Mercado de Trabalho; lll -
Estatística(Aplicada a Salários; IV - Descrição de Cargos; V - Avaliação deLargos; VI - Escola do Salários; VII - Avaliação de Desempenho; VIII -
Controles Administrativos; IX - Inúmeros exercício» práticos.INICIO: 20 de março de 1967.
DURAÇÃO i 4 semanas (de 20/3 a 19/4/67).
ri?r™!?'«Ds 2"' " ó.s.-foiras, das 18:00 às 21:40 hs.INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:

Instituto de Administração o Gerência
Rua Marquês de São Vicente, 223 — Tel. 27-2388.

SUDENE
RAES S.A.

Artigos 34/18 da Sudene
Aplicação de recursos derivados do Imposto de Renda
em tradicional empresa do Mordeste, produtora e ex-
portadora de óleos vegetais.

DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA
BELTEC S.A.

Investimentos, Crédito e Financiamentos
Capital e Reservas: NCr$ 652.152,29
Carta de Autorização do Banco Central nfl 25
Inscrição no C.G.C, n.o 33314154
Av. Rio Branco, 99 - 17.» andar - Te!,: 23-1991

1 -Se você fôr assediado todos os dias por mulheres
assim., você agüenta a parada?

2-Você tem coragem suficiente para enfrentar situações assim?

èm Nacional Financeira S/A
Crédito,. Financiamento e Investimentos

.Em transformação para: >

Banco Saíra de
Desenvolvirní
Comunica aos seus clientes e ami-

gos que o número de seu telefone será
mudado a partir de 2.a-feira, dia 13 do
corrente mês.

Para.- 31-5960 -(P.B.X. 10 linhas)
Rio de Janeiro: Rua 7 de Setembro,

54 - 5? e 6.° andar.
d»

ntaovocê
parausar

Alert foi feito para homens. Homens mesmo.
. Homens que gostam de mulheres e querem fer uma vida um poucomais emocionante.
Porque Alert estraçalha as mais enérgicas resistências femininas,tias inventam os mais absurdos pretextos para estar

, ao lado de homens que usam Alert.
Simplesmente porque Alert tem 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 encontrar 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 costumamvir com as mulheres, nâo nos responsabilize.
O problema é seu.

ornem c
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Estados cio Nordeste elevam

alíquota cio 1 CM de 15 para

18% para 
aumentar receitas

Natal (Correspondente) — Os Secretários de Fazenda
cio Nordeste, reunidos nesta Capital, resolveram ontem ele-
var de 15 para 18% a alíquota do Imposto sobre Circulação
cie Mercadorias, com o apoio dos Estados do Rio Grande
cio Norte. Paraiba, Piaui, Maranhão, Ceará, Sergipe e Ala-
goas, sendo vencidos Pernambuco e Bahia cfue se declara-
ram contra a majoração.

Embora vencidos pela maioria, os dois últimos Estados
aplicarão a nova elevação da alíquota que .somente entra-
rá cm vigor depois que íorem baixados os decretos d-e lio-
mologação dos respectivos governadores. A elevação .preten-
cie melhorar a arrecadação do ICM que na ocasião foi con-
siderada baixa por todos os secretários.

São Paulo (Sucursal) — Con-
tinuani em todo o Estado os
protestos generalizados contra

A SEMANA ECONÔMICA

ISENÇÃO
—Ka -mesma
plinada a concessão de isenção
cio pagamento do ICM a várias
produtos considerados tie pri-
jncira necessidade, além de me-
dicamentos utilizadas em hos-
pitais e easas.de saúde e pro-
dutos industrializados para ex-
portação. Outra decisão toma-
da íoi a criação do Impôsto sô-"ore Transações de Veículos
Usados na base de 20% do va-
lor dai transação.

o pretendido aumento ca, Ali-
quota do Impôsto «òbre Circula-
cão de Mercadorias, estudado
pelos Secretários de Finanças da
região Cenrro-Sul, em Curitiba,
tendo o próprio Secretário da
Agricultura, Sr. Herbert Levi,
afirmado que os lavradores "es-
1fio profundamente preocupa-
dos com as danosas conseqüôn-
cias do ICM na área rural''.

m. lift

roNTiríciA
universidade
CAT0'üC\

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO £ GERÊNCIA

INFORMA i
I CURSO OE PLANEJAMENTO GLOBAL U6 ÍMPRÉSAS

(Diurno)
Destinado n Einprasáfios, Diretefôe e Asataiorcí, queiram ssludar a pto-cesso cie planejornento global das atividades cies EmprèsGe, segundo um múfodo

lóçico íí eficiente; discutir e implantação, e estruturação e o funcionamento da
um" sistema tio pífinejamento? alientnr e nfccesíidede, a ímportâncis • »s v«nt«-
çcns uo planejamento para 6t Emprim d« qualquer lipo * dimenfão.

DISCIPLINAS t UNIDADES DE ENSINO
- INTRODUÇÃO AO PLANEJAMENTO!

O Desafio do Desenvolvimento; Moderna Conceituarão as Administração
de Emprèüs; NJocoçs fundamenteis sòbre Planejamento; O Sistema dePlanejamento da Emprèae; O Setor de Marketing; O Setcf de Produção;
Oa Setoret cie PsjíCál * c!e Material; O Setor Financeiro.

II - OS OüJEIlVOS Os EMPRESA:Fi/acáo dos Gbjftivc» dl Ernpriie'; A Conjuntura extnrna » s; P/eviaSat.
III - MÉTODO £ DINÂMICA DO PIANÊJAMENTO:Exame de Situação do Empresa; Elaboração do Plano Gerei da Empresa;O Planejamento Setorial; Pronrorna a Orçamento; Projetos; Financiamentouç Projetos; implantação e Funcionamento do Sistema de Planejamento;Impiantação do Plunejamento; Conseqüência da Implantação do Planeja-mento; Processamento Eletrônico de Dados? PERT-CPM; Pesqui«a Operacic-nol; A Empresa * »»¦-• Planejamento. • •
IV - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO Dc UMA EMPRESA;

- ATIVIDADES COMPLEMENTARES:EXIGÊNCIA PARA MATRICULA: Vivência Ernprefiarial.DURAÇÃO: 3 temanos (de 27/3 a 14/4/67).HORÁRIO: De 2.Js àfc ó.B3'foir«3, dos 08:00 àj 12:00 hs.
INSCRIÇÕES: Instituto de Administração e Gerência — Rua Marquês da São Vi-rente, 223 — Gávea — Telefone: 27-2388.Instituto dt Pesquises e Estudes Sociais — Av. Rio Branco, 156 —

27.0 a„d. - Grupo 2 704 - Telefonei 22-9925. (P

('.tinto' ilc vida

Não se pode ter ainda uma
idéia exata para o comportamento
dos preços nos próximos jnesés. Os
índices revelados durante a sema-
na pela Fundação Gelúlio Vargas
para o custo dc vida e preços por
atacados ainda não refletem uma
tendência, se bem que. em relação
aos dois primeiros meses do ano
passado sejam bem inferiores. Isso,
contudo, não é fator bastante para
acreditarmos une chegaremos a
dezembro de com valores sen-
sivelmente mais baixos

O custo de vida em luneiro e
fevereiro apresentou mu lucre-

fH nrvlnm iIp fi [yir f.-n [o,
em confronto com (1,4 por cento em
Igual período do ano passado, en-
quanto os preços por atacado mos-
travam uma tendência ascensional
de 5,2 por cento oiti 67, contra 10.fl
por cento em íití. Deve-se, entre-
tanto, mostrar que os reflexos
uumentistas deverão aparecer já a.
partir de março, com os reajusta-
mentos que vêm sofrendo alguns
produtos de largo consumo como o
açúcar, o leite e o café, auxiliados,
nessa ascensão pela elevação nas
passagens da ônibus e táxis.

O aumento do salário mínimo e
a possível elevação das alíquotas
do Impôsto sóbre Circulação de
Mercadorias concorrerão certamen-
te para o incremento nos Índice*
de custo de vida e de preços. As-
sim. novas medidas deverão ser
tomadas pelo Governo que se Ini-
cia a 15 de março para o com-
bate aos focos aumentistas, com-
bate que acreditamos sem tréguas,
porque é empenho pessoal do Ma-
rechal Costa e Silva considerar
prioritária a luta contra a elivu-
cão dos preços.

toneladas de laminados dc aço;
000 toneladas de fundidos e forja-
dos; 2 mil toneladas de tübos de
aço: 1200 motores elétricos; 350
quilômetros de cabos elétricos; 100
quilômetros de cabos ele aço e ma-
nilhas etc.

Por outro lado. os Industriais
cariocas consideraram a transação
perigosa até sob o aspecto da "se-
gurança nacional, alegando que,
uo lado dos prejuízos que acarre-
tara a todo o parque fabril,
os grandes estaleiros nacionais,
situados no Rio e no Estado do Rio,
•sofrerão tremendo impacto com a
redução de suas atividades".

Duplicai;

NÍIVIOS f ra í<

Depois de entendimentos-que
se prolongaram por muito tempo,
foi finalmente formalizada a com-
pra dc navios da Polônia em troca
de café, valendo lembrar aqui o
memorial entregue ao Presidente
Castelo Branco, há aproximada-
mente seis meses, onde os cons-
tratores navais advertiam de que o
Brasil alienaria, a despeito de pos-
suir uma da.s indústrias' mais
avançadas no setor, nada menos
de 12 milhões de homens-hora di-
retamente transferidos, em termos
de trabalho, para o exterior; 50

11$

Empresários e banqueiros não
ficaram satisfeitos com o Decreto-
Lei 2Gõ. primeiro por não terem
sido consultados, e depois porque
a sua .aplicação provocará a ele-
vação nos custos operacionais e no
preço das mercadorias, além de
não ter o Governo aproveitado as
sugestões que lhe foram encami-
nhadas pelas classes produtoras
sòbre o assunto

Queixam-se os homens de em-
prêsa de que as diversas exigências
estabelecidas pelo Decreto-Lei 265,
ao invés de, facilitarem o curso da
duplicata, irão limitar o emprego
do titulo, com graves prejuízos para
as operações da indústria, do co-
mércio e dos bancos, afetando, in-
clusive, tôda a estrutura econô-
mico-íiiutnmra.

Horário ilir liaueos

Relativamente ao horário de
funcionamento dos estabelecimen-
tos bancários, que a partir de 1 de
julho será de 12h30m às l(Sh30in,
vamos registrar as observações
contidas na última Carta Mensal
SCR.IPTA sóbre o assunto. Revela
a publicação que há desvantagem
imediata para o público, habitua-
do a ser atendido ao longo de
quase todo o dia e que não poderá
merecer — por força da limitação
do tempo e do espaço também —
a mesma atenção e solicitude.

Observa, ainda, que a prazo
mais longo o horário reduzido po-
derá ser vantajoso, desde que três
medidas complementares sejam
concretizadas; l) adoção do lio-
rário único pelo Banco do Brasil
e Caixas Econômicas, obrigando a
todos indistintamente; 2) maior

João Mimiz <7« Sinizii

emprego do cheque, para o que se
impõe, antes de mais nada, sua
moralização e 3t maior rapidez e
segurança nas vias de comunica-
ções.

Sô assim, segu n d o ainda
SCRIPTA, será factível o horário
único, uma vez que sem aquelas
providências paralelas, breve cs-
taremos voltando ao horário vi--
gente, "até porque os estabeleci-
mentos bancários têm hoje maio-
res encargos, oriundos, sobretudo,
do atual sistema de arrecadação".

Traiispnrle dc minérios

A Companhia Vale do Rio Doce
bateu recordes de exportação e¦transporte de minério de ferro
durante o mês de fevereiro, sc7
gundo comunicação dirigida ao
Presidente Castelo Branco, escla-
recendo que a empresa exportou
nesse mês um montante dc
1 022 4U3 toneladas, contra Cfií) 699
conseguidas durante o primeiro
mês dèste ano.

Acrescentou o informe ao Pre-
sidente da República que, em ja-
neiro e fevereiro do ano passado,
a companhia enviou aos centros
consumidores internacionais de
minério de ferro brasileiro 632 900
e 554 671 toneladas da matéria-
prima.

Disse o Presidente da emprèsa,
engenheiro Oscar de Oliveira, que
os recordes da CVRD foram ex-
pressivos. "levando-se em eonside-
ração que o mês 'de fevereiro tem
apenas 28 dias. além d? período
carnavalesco, em que as ativida-
des da emprèsa foram suspensas".

Adiantou que em termos de re-
servas de minério de ferro o Bra-
sil ostenta o segundo lugar, vindo
logo em seguida a União Soviê-
fcica.

Exportação de café

Apesar de ser um mês curto,
da ocorrência do carnaval e da
má condição do tempo, durante
quase todo o período, fevereiro úl-
Limo marcou o segundo maior to-
tal de exportação de café dos úl-
timos anos realizada pelo Brasil,
ao serem remetidas para o exte-
rior, '1 430 000 sacas (60 quilos),
das quais 48-1 000 foram colocadas
em portos dos Estados Unidos.

Segundo os últimos dados es-
tatísticos, a quantidade de café
exportada no mês passado é ex-

pressiva e ultrapassou sensível-
mente os níveis de igual mês, nos
últimos dez anos, com exceção de
1964, quando o comércio do produ- ¦
to, em decorrência das fortes gea-
das de 19G3, exatamente no mês
de agosto, sofria as distorções de
uma demanda artificial no mer-
cado. Uma boa perspectiva para o
mercado é esperada a partir de
abril dèste ano, quando a Organi-
zação Internacional do Café, atra-
vés de selos, passará ao controle
absoluto.

Planejamento integrado

Será realizada de 14 a 18 do
corrente, no Rio, a I Reunião In-
teramericana de Recursos Hunia-
nos para o Planejamento Local In-
tegrado, com a participação dc es-
pecialistas de vários países do Ho-
mistério que debaterão diversos as-
pectes e problemas da política de
planejamento do desenvolvimento
local integrado.

O Seminário será realizado no
Copacabana Palace, estando a ins-
talação marcada para as 10h30m
daquele dia coin uma conferência
do Grupo Permanente da Assesso-
ria Técnica do Serviço Federal dc
Habitação e Urbanismo —
SERFHAU —, seguido de exposição
do Professor Ricardo Jordan, da
Universidad Católica de Chile, c
do Professor Francis Vioiich. da
University of Califórnia.

Diversas

O O anonimato i>aru oa investi-
dores em Letras ile Câmbio com
correção monetária continua, con-
firmado que /oi pela Resolução n.°
45 du Banco Central. De acordo
com aquela resolução, caberá ás ji-
nanceiras, por ocasião do resgate,
reter u parcela do Imposto de Ren-
da (jue incida sóbre a diferença en-
Ire o somatório da correção mone-
tá ria mais juros e montante e/e-
tico da desvalorização.
• O Banco Brasileiro de Descon-
tos adquiriu o controle acionário
de mais dois bancos: o Fôrto-Ale-
tjrense, um dos mais antigos da
Capital gaúcha, com três agências
e sede em Porto Alegre e o Segu-
rança de Campinas, com sede 7ia
cidade do mesmo nome. com 15
agências, capital de NCrS 5G0 mil
(500 milhões de cruzeiros antigos)
e depósitos dc NCr$ 5 milhões
(cinco bilhões de cruzeiros antigos).
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AGÊNCIAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Vitória Cachoelro do Itapsmírim

FILIAL GB
Av. Rio Branco, 35/37

AGÊNCIAS MO ESTADO DA GUANABARA
AEROPORTO — Av. Franklin Roosevelt, 126-B
BAKGU — Av. Cònego Vasconceloí, 144
5ENFICA — Rua Capitão Félix, 121
BOTAFOGO — Rua Voluntárioâ da Pátria, 33^
CAWPO GRANDE - Rua Carrpo Grande, 1 05S

^CASCADURA — Rua Siciônio Paes, 7
CATETE - Rua do Colete, 302
COPACABANA — Av. N. S. dt Copacabana, 728
FREGUESIA (JACAREPAGUÁ) — Av. Geremário Dantéis,
FREI CANECA - Rua Frei Caneca, 135
IPANEMA — Rua Visconde de Pirajé, 261
JACArÉ — Rue Uno Teixeira, 152-A
MADUKE1RA —¦ Rua Maria Freita?, 33
MÉIER — Rus Carolina Méier, 30
PENHA — Rua dos Romeiros, 173
PRAÇA DA BANDEIRA — Praça da Bandeira, 305-A
QUITANDA — Rua da Quitanda, 57
RAMOS — Rua Uranos, 1 087
ROCHA MIRANDA - Rua Topázios, 30
SANTA CRUZ — Rua Felipe Cardoso, 267
TAQUARA — Largo da Taquara, 41
TIJUCA — Rua Conde de Bonfim, 214-A
TIRADENTES - Rua Silva Jardim, 1/3
URUGUAIANA — Rua Uruguaiana, 94/96
VAZ LÕBO — Av. Ministro Edgard Romero, 932
VILA ISABEL - Av. 28 de Setembro, 339

421 - Lois

BALANCETE EM 3 DE MARÇO DE 1967 — Compreendendo as operações da MATRIZ e dos DEPARTAMENTOS

ATIVO PASSIVO

A - DISPONÍVEL
Caixa
Em moeda corrente Em depósito no Banco do Brasil i

8 - REALIZÁVEL
Depósitos "em dinheiro no Banco Central do Bratil 15.9Ê6.203,60Letras do Tesouro Nacional depositadas no Banco Central do Brasil, no valernominal dc Cr$ —Obrigações Reaiuatáveis do Teíouro Nnrionnl i ord*m do Banco Central do Brasil 4.115.821,71
Cart«irs da Crédito Comercial

Empréstimos «m *C/ Corrent* 2.542.152,23Títulos Deicontadoi S3.795.6CJ,21
Carteira d* Crédito Agrfcola • Industrial

Err.préstimoa em C/ Corrent® 381.102,28Títulos Rurais Descontados 1.808.966,10Financiamento Rural  3.917.126,47
Agências no País  -<2.712.319,55Correspondentes no País 1.226.045,10Oulros Créditos . .•  1.892.116,61

Subíotal 
Imóveis 
Titulo* t valüre» mobiliúriot:

Obrlçiações do Tesouro Nacional — Tipo Reajustáve! 310.245,12Apólices e Obrigações Federais, nie ã ordem do Banco Centra! do Brasil .. 615,20Ações e Debêntures 613.768,26Outros vnl6r*B   , 150.561,Oi
C - IMOBILIZADO

Edifícios ce uso do Bõnco 8.885.177,95Móveis e Utensílios  2.324.896,57Material de expediente 284.423,55Instalações  1.176.900,85
D - RESULTADOS PENDENTES

Juros e descontos 503.657,06Impostos 52.245,65Despesas gerais e outras contas 1.154.597,56
E - CONTAS DE COMPENSACAO

Valores em garantia  Valore» em custódia Títulos a receber co c/ alheia  Outras contas 

7.290.187,3*11.503.463,33

20.102.025,51

56.337.832, U

6.107.194,£5

45.830.481,26
128.377.534,0A

830.089,20

T.075.189,70

18.793.650,72

'i 30.282.812,96

'.2.671.398,92

8.308.156,11253.675,5850.835.285,431.975.137.61 61.372.254,73
225.830.617,60

F - NAO IXIOÍVEL
Capital 10.500.000,00Fundo de reserva legal 523.414,04Fundo de amortização do ativo fixo 471.211,50Correção monetária do ativo — Lei 4.357/64 4.650,48Fundo de indenizações trabalhistas — Lei 4.357/64 194.095,12Fundo de reserva "livre 2.897.975,26Fundo de reierva p/ aumento de capital — Lei 4.357/64 167.812,80Outras reservas 76.053,71

Q - EXIOÍVBL
Depésitos:
A vista • • curte prazo:

de Podêres públicos 1.796.334,57de Autarquias 1.194.067,63em,C/C Sem limite 43.827.698,50em C/C Populares 43.658.232,70em C/C Sem juros 16,.430,17<»m C/C de Aviso 555,00Outros depósitos 46.822,25 90._54Q.140 82
¦ praso:

de Podères públicos • " —
de Autarquias . —-
de diversos:

* Prazo fixo 2.559.056,78de Aviso Prévio 23.093,00 2.582.149,76
Tctal dos depósitos 93.122.290,60

Outras responsabilidades:
Títulos redescontados, inclusive redesconto especial dc promissórias rurais .. 4,870.889,91Obrigações diversas 6.716,60Refinanciamento FlNAME 339.244,91Refinanciamento BC. GECRI 2.979.127,46Agências no País 26.952.770,84Correspondentes no País 171.542,64Ordens de pagamento e outros créditos 15.943.306,15Dividendos a pagar —Imposto aôbre Operações Financeiras 5.892,02Depósitos Obrigatórios F.G.T.S 493.189,20 51.762.679,73

H - RESULTADOS PENDENTES
Contas de resultados 

I - CONTAS DÇ COMPENSAÇÃO
Depositantes de valores em garantia « e.n custódia 8.561.831,69Deoositaníes de títulos em ccoranca: ...no País .   -0.335.^85,43Outras contas 1.975.137,61

U.340.212,91

144.084.970,33

4.733.179,63

61.372,254,73
225.330.617,60

Jornal suíço

elogia novoCD

Ministério

DifiETORES: THOMAI CORREIA Dt FIGUEIREDO UMA - ASORUBAl B1LGADO IAIA ÍRANCO - JOSt MARCEUNO BONÇAIVCÍ NETO
CONTADOR: NÍISON RODRIGUES Dl AIMEIDA - Í.R.C. ESTADO DO RIO N.» «47.

CARLOS AIRERTO OONÇAVVIJ - MANOEl JOÃO OONÇÀIVES HlHO - ERMESTO AlHRTO FERREIRA Dl CARVALHO.

Com o título Homens Novos
para Problemas Velhos, e o
subtítulo São grandes as ts|tc-
ranças <lo Brasil p:\rn a er;i
Costa e Silva, o jornal suíço
Finanz Unrt AVirtschafl, tis
Zurique, pu'.)!icou, cm sua etii-
cão cio ciiii 4 últhno, artigo em
que afirma que "em certo eon-
traste com o Ministério quefinda nestes dias, os futuros
Ministros no setor econômico
do Governo Costa e Silva mos-
tram uma clara tendência.— Nenhum neles de.seja teo-
retirar e todos procuram npe-
gar-se ít realidade do País.
Tôdas as personalidades — íri -
sa o artigo — escolhidas pelo
futuro Presidente para o cam-
po econômico-financeiro não
cobiçam individualmente pos-tos de ditadores econômicos, o
que fei, em certo sentido, o
caso durante a administração
que está, findando.
A EQUIPE

Afirmando que os novos Mi-
nistros econômicos, ao contra-
rio dos que deixam o pòsro, são
da opinião de que cs dificili-
mos problemas econômicos do
Brasil somente' podem ser re-
solvidos á base de um bom tra-
talho cie equipe.

O nôvo Ministro da Fazen-
da — cliy. o artigo — Delfim
Meto, que apesar cie sua ju-
ventude <33 anosi pode ser
considerado um perito e reaiis-
ta no ramo econômico c fi-
nanceiro, terá em primeira li-
nha a necessidade de corrigir
as frilhas havidas no seu se-
tor, 110 passado. O nôvo Minis-
tro do Planejamento, Hélio
Beltrão, conhecido economista
e com longa prática inclusive
210 ramo cia iniciativa privada,
declarou há pouco que ao seu
ver o planeja mento deveria
entrar em fase de realização
antes de sc concentrar em pia-

_ nejamentos novos. O nôvo Mi-* nistro da Indústria e do Co-
mércio é também considerado
como velho prático, particular-
mente para assuntos indus-
triais.. Co-criador cia maior
mina siderúrgica do Brasil,
Volta Redonda, Macedo Soares,
mesmo com bacU-groimil mi-
litar, é valioso realizador.

Referindo-se ao nôvo Minis-
tro dos Transportes, diz que o
Coronel Mário Andreazza, é"personalidade inteligente e di-
nàmica".

apaçüQ

lucros

onera custos
São Paulo (Sucursal) — Pa-

Jando na Federação da Agri-
cultura, do Estado de São Pau-
lo o Professor Estanislau Fis-
chlowitz, da Fundação Getúlio
Vargas, disse que a participa-
ção dos empregados nos lucros
das empresas — cuja regula-
mentaçSo foi elaborada pela
assessoria do Presidente Cas-
telo Branco — sòmente pode-
ria beneficiar um número re-
duzido de assalariados, "no
máximo lOTó da população ati-
va que trabalha em empresas
que se dedicam a atividade»
com o objetivo de lucro".

O Professor Fischlowitz opi-
nou que n grande maioria dos
trabalhadores que labutam na
agricultura, no funcionalismo
.público, nas entidades assis-
tendais e outras, não seria
contemplada com a medida,"o que obrigaria teses setores
a oferecer outras compensa-
ções a seus empregados, agra-
vando-se a magnitude do pro-
blema, pois Isto acarretaria um
aumento dos custos de produ-
ção e comprometeria a politl-
ca de combate à inflação e o
desenvolvimento econômico".
ENCARGOS
INSUPORTÁVEIS

O Professor Estanislau Fis-
chlowitz chamou a atenção
para o fato de alguns ra-
mos da legislação da proteção
ao trabalho estarem impondo
à economia nacional encargos
insuportáveis, sem proporcio-
n a r, na realidade, proteção
eficaz às camadas sociais.
Considera ainda mais grave o
fato de. que o funcionamento
cie tais medidas "desorganiza
cs processos de produção «
d i s t r i 'ouição. constituindo-se
mesmo num obstáculo no ca-
minlio do verdadeiro prqgres-
so, tanto econômico como so-
ciai''.

Para êle, a participação noa
lucros, ao invés de contribuir
para a remodelação salutar da
política social, constituiria um
deplorável retrocesso, em vir-
tucle da atuação não sòmenta
antieconômica, como também
anti-social d a s providências
que encerra.

Bancos de

Minas apoiam

novo horário
Belo Horizonte (Sucursal) —

O Presidente em exercício do
Sindicato dos Bancos de Mi-
nas, Sr. Antônio Luís Noio-
nha Guarani, aplaudiu a redu-
ção cio horário de atendimen-
to externo dos bancos como"uma medida objetiva do es-
quema geral de diminuição do
custo operacional", acrescen-
tando que no Estado, onde o
horário está sendo aplicado
desde 1905, as taxas de jures
melhoraram, além de estar
sendo melhor o atendimento
aos clientes.

Já o Presidente aa Associa-
çáo Comercial de Minas, Sr.
Avelino Meneses, dis.se que o
comércio e a indústria de Mi-
nas pensam justamente o con-
trário. acreditando na eleva-
ção das taxas de serviço co-
bradas e em maiores difieul-
dad:s e empecilhos no atendi-
mento bancário.

'MUii;7, »:.v- .TjM * ' "V" *
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Minas une-se sorriso de confiança

parapeaira
novo Governo

Belo Horizonte (Sucursal)',
— Os lideres das entidades de
classe produtoras de Minas
Gerais estão articulando um
movimento conjunto de de-
fesa dos interesses do Esta-
ílo s -tomada de- irosiçlT3~jpõ=~
litica em relação ao Govêr-
no Costa e Silva, ficando de-
cidido que, em todos os seus
pronunciamentos nos próxi-
mos dias, manifestarão uma"expectativa confiante" e
falarão das reivindicações
dos mineiros no setor eco-
nômico.

Embora tenham entregue
um memorial da Associação
Comercial de Minas recen-
temente ao Marechal Costa
e Silva — com dados mi-
nuciosos de justificativas às
muitas reivindicações que
farão ao próximo Governo
—, os empresários mineiros
decidiram estabelecer uma
escala de prioridade que
destaca os seguintes pedi-
dos:

>|f - yf c

Comissão vai
's tudar

carvão e aco

B_*Io Horizonte (Sucursal) — O Deputado
federal Jcão Batista Miranda (ARENA), in-formou entem que vai requerer na Câmara,
a constituição ds uma. comissão especial quess chamará CoimissSp Especial do Carvão e
do Aço , e terá como finalidade equacionar
tada a política siderúrgica do País criando umnúvo dimensionamento para a indústria pc-sada na?icn_l.

O Sr. Jcão Batista Miranda revelou quejá tem o apoio neceísário para formar yj_a_____0--_
_i3l!Mo.-.-qaie^~í?e-«ti---eiri:enãèf' é de" grande

interesse para o Pais e deverá íuneienar comalguma semelhança com a Comunidade Euro-
péia do Carvão e do Aço que existe e cons-titui. um dos principais suportes do Mer-cado Comum Europeu.

Observou o deputado que manteve enten-
dimentos com as diversas representações cios'Estados no' Congresso tanto da ARENA canotio MDB notadamente das regifiss diretamen-
te mais interessadas no-problema do aco e

______—car-"In fpin Sr.;»t'1 Cí_t_tíá_SSSão Paulo, Minas e outros
utrt/.UÍÍaí;.

PEDIDOS DE MINAS

1) Incentivo às exporta-
ções de minérios de ferro,
aproveitando-se ao máximo
a demanda internacional:
2) uma política agressiva de
exportação como meio po-
sitivo de carrear divisas pa-
ra a necessária industriall-
zação do Estado; 3) con-
cessão de incentivos fiscais
às empresas de mineração
que invistam nas regiões
mineradoras em atividades
ligadas à industrialização;
4) concessão de estímulos
fiscais e financiamentos às
empresas que, operando em
Minas, transformem os pro-
dutos das companhias side-

»rúgicas mineiras; 5) insta-
lação imediata de uma usl-
na de pelotização da Cia.
Vale do Rio Doce. em Ml-
nas; 6) destinaçâo de re-
cursos _necessários à con-
clusão imediata da BR 262;
7) pavimentação urgente da
BR 135 no trecho Curvelo—
Montes Claros; 8) imediato
prolongamento dos trilhos
da Estrada de Ferro Vltó-
ria-Minas,* até Belo Hori-
zorite; 9) imediata conclu-
são da Refinaria Gabriel
Passos pela Petrobrás; 10)
implantação de um conjun-
to petroquímico na área da
Refinaria Gabriel Passos, a
partir da construção da
usina de fertilizantes da
Petrobrás; 11) a inclusão de
Minas entre os Estados be-
neficiados com o menor re-
colhimento compulsório sô-
bre seus depósitos banca-
rios; 12) maior atuação da
SUDENE nos 43 municípios
mineiros localizados na área
geo-econômica do Polígono
das Secas; 13) implantação
de uma usina siderúrgica no
Vale do Paraopeba.

CONTRATO

O Presidenta do Conselho do Chase Manhattan Banh conjia no julttro Governo brasileiro

Presidente do Conselho do Curso para
economistas
em Brasília

Chase mostra entusiasmo
com o progresso brasileiro

O Presidente do Conselho do Chase Manhattan Bank,
Sr. George Champion, afirmou à imprensa ontem que está
entusiasmado com o progresso brasileiro nos três últimos
anos, acrescentando que confia no novo Governo a ser em-
possado dia 15 e que o banco que dirige foi convidado a
participar do capital social do FINAME e está estudando a
proposta.

Salientou o Sr. George Champion que é favorável à cria-
ção do Mercado Comum Latino-Americano, frisando que
essa integração trará Inúmeras vantagens sociais e econô-
micas para o Continente, enquanto o Sr. Augusto Trajano
de Azevedo Antunes — participante da reunião do Chase —
disse que a criação do Mercado é muito boa, porém sua rea-
lizaçáo é muito dificil em face das negociações que terão
tíe ser feitas com todos os Governos.
PROBUEMA DO CAPITAL !

Asseverou o banqueiro norte-
americano que é a primeira vez
que o Chase Manhattan convo-
ca uma reunião fora dos Esta-
dos Unidos, tendo sido o Brasil
o escolhido. Disse que cs pai-
ses representados no Comitê
Internacional do Banco têm o
mesmo problema que existe no
Brasil e nos Estados Unidos: a
escassez de capital.

Em sua viagem à Europa o
Sr. George Champion pôde ob-
servar que os bancos centrais e
os babqueiros locais tinham o
mesmo problema existente em
todo o mundo, inclusive na In-
glaterra com o Governo traba-
llhista do Primeiro-Ministro Ha-
rold Wilson: a falta de actimu-
lação de capital. Frisou que a
necessidade de capital nos Es-
tados Unidos apresenta três fai-
xas prioritárias: 1. Capital pa-
ra a agricultura. 2. Recursos,
(para a industria. 3. Dinheiro
para a indústria de construção
civil.

Acrescentou o Sr. George
Champion que o Chase Man-
hattan considera a agricultura
em primeiro plano, e que a in-
dustrialização nos Estados Uni-
dos não poderia existir sem
uma agricultura desenvolvida.

O Ohase — frisou — tem da-
do especial ênfase â agricultura
nos seus financiamentos. Como
exemplo, citou o caso das filiais
do Banco, no Panamá, que há
alguns anos começaram a lide-
j-ar o financiamento de gado, o
que fèz com que o Panamá
passasse da condição de impor-
tador de carne para a situação
de exportador, o que já está
sendo posto em prática no. Bra-
sil pelo Banco Lar Brasileiro —
associado do Chase Manhattan
— que atua na mesma faixa de
financiamentos. Disse, ainda,
que o aumento da produtivida-
de agrícola depende do uso de
fertilizantes e produtos quími-
cos, o que exige muito capital.

EST1MU1

Informou o Sr. George Chain-
pion que está bastante satisfei-
to por ter lido nos jornais a no-
ticia de que o Presidente John-
son recomendou anteontem que
fôsse concedido um abatimento
de 1% no Imposto de, Renda
inos Estados Unidos para invés-
timentos (semelhante aos 5 e
10% do Decreto-Lei n.° 157 bra-
sileiro, incentivando o merca-
do de ações) para investimen-
tos, com a finalidade de am-
pliar as reservas de capital.
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O Sr. Paulo Ferras, presidente da CCN, assinou o contrato de construção de navios

Parceria Marítima compra
dois navios-frigorificos

A construção d» dois navlos-frigo-
ríficos da 4.300 tonelodm "deod-

weight" foi contratada ao Estaleiro
Mauá pela parceria constituída pe*
las empresas "Empresa da Navega-
ção Aliança S.A." e "Navegação

Mercantil S.A.", em cerimônia reali-
zada no gabinete da presidência da
Comissão de Marinha Mercante.

Incluídos no plano de emergên-
cia para a construção naval, os na-
vios a, serem construídos na Ponta
D'Areia, em Nilerói, servirão pnra o
transporte de frutas frescas proce-
dentes da Argentina e para a ex-
portação brasileira de laranjas, sucos
concentrados a carne para os países
da Europa,

PREÇOS

Ao abrir * cerimônia da assina-
tura dos contrates de construção dos
dois navios, o Presidente da Comis-
•ão de Alarinha Mercante, Almirante
Joaquim Carlos Rego Monteiro, as-
sinalou que a política de preços pos-

ta-em execução pelo Governo Fede*
ral permitiu incrementar a constru*
ção naval no pais, do que eram
prova as encomendas que ali se ce*
lebravam. Segundo acentuou, desde»
que assumiu a presidência da Comis-
são de Marinha Mercante, em se*
tembro do ano passado, procurou
implantar uma política capaz de di-
minuir o preço nacional dos navios
construídos no Brasil.

Do acordo com cálculos realizados
pela Comissão de Marinha Mercante,
os custos da construção naval no
país deverão acusar uma diminuição
de aproximadamente 35% em con-
fronto com os custos atuais, devido
não só à eliminação de diversos tri-
butos constantes da Lei 244, de
1966, como também à possibilidads
da importação de partes complemen-
tares do navio, a preços e prazos
de entrega convenientes. Outro fa-
tor que, segundo a Comissão de Ma-
rinha Mercante, também barateará* i
os custos consista na atribuição ao

armador de uma parcela do paga-
mento do prêmio, de acordo com o
Decreto-Lei 123, o que possibilitou
melhorar as condições de financia-
mento, com maior prazo de paga-
mento a juros mais baixos.

Na cerimônia de assinatura do
contrato de construção dos dois na-
vios-frigoríficos estiveram presentes,
entre outras autoridades, o Almte.
Joaquim Carlos Rego Monteiro —

Presidente da Comissão de Marinha
Mercante, Srs. Cyriaco José Luís e
Almte. Carlos Almeida da Silva —

Membros da Comissão de Marinha
Mercante, Dr. Áureo Marques Bar-
bosa — Diretor-Financeiro da Comis-
são de Marinha Mercante, Paulo Fer-
raz — Presidente da Companhia Co-
mércio e Navegação, Roberto Morei-
ra Pena e Carlos Fischer — Diretores
da Empresa de Navegação Aliança
S.A. e Comte. Paulo Bracy Gama da
Silva e Luiz Felipe de Miranda Vai-
verde — Diretores da Navegação
Mercantil S.A.,

Brasília (Sucursal) — Ten-
do como objetivo básico o"equacionamento dos proble-
mas econômicos e sociais e
busca de soluções adequadas á
realidade brasileira", foi insta-
lado na Universidade de Bra-
sília um curso para especiali-
zação em planejamento 'eco-
nômico c social, em nível de
pós-graduação, que funciona-
rá em convênio com o Banco
Regional de Brasília e com a
SUDENE..

O curso, que está com suas
matrículas abertas, durará 9
meses com aulas diárias, po-
dendo se inscrever economistas
<* graduados em cursos relacio-
nados com a matéria. Fazem
parte do corpo docente os pro-
fessôres Nei Marques (ex-Con-
sultor da OEA e programador-
geral do. Grupo Assessor de
Planificação da OEA — BID —
CEPAL do Peru), Valentln
Vasquez e Juan Prado (ambos
técnicos em planejamento eco-
nômico, e social). MinistroIbe-
rê Gilson e o Professor Lauro
Campos.
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As Letras de Câmbio Ipiranga não são identificáveis, e são isentas do
imposto de renda. Originam-se-de financiamentos às melhores empresas
industriais e. comerciai, e/sua rentabilidade é pró-fixadà, garantindo uma
renda sem.variações. Procure a

••Ê iDirs_nc_is s__a
•9« Crédito e Financiamento.

Capital e Reservas: Cr$ 2,700.000.000
Carta de autorização n,0 156 da Sumoc
Rua da Alfândega, 47 — tei, 23-8420

BANCO IRMÃOS GUIMARÃES S.A.
MATRIZ RIO OE JANEIRO * Rüa do QaMa, oo/eo-A

• tuo tirarei Penteado, 97* fHIAl SÃO PAUIO

Av. Amozo-os, 322 • HUM MO HORIZONTE

flUAL SALVADOR . Praça da Inrjlolerra, «

IIÍIAI RECIFE . Av. Marquei de Ollndo. 225

AGENCIAS

ESTADO DA GUANABARA

AVENIDA - Av. Rio Branco, 161-A
BUENOS AIRES - Rua Buenos Aires, 20
CASTELO - Av. Pres. Wilson, 165-B
CATUMBI - Ru» Calumbl, 12
GAMBOA — Rua Barão de São Félix, 3-A
GOMES FREIRE - Av. Gomes Freire, 788
GONÇAtVES DIAS - Rua Gonçalves Dias, 19
GRAÇA ARANHA - Av. Graça Aranha, 57
HADDOCK LÔBO - Rua Haddock Lôbo, 181-A
HIGIENÓPOLIS - Av. dos Democráticos, 511
MADUREIRA - Estr. do Portela, 24|6
MCIER - Rua Dias da Cruz, 183
MERCADO — Rua Conselheiro Galvão, 58-EF
RAINHA ELIZABETH - Av.' N. S. Copacabana, 1362
ROSÁRIO - Praça Monte Castelo, 4 . , -
RUA BELA - Rua Bela, 305
SANTA RITA - Vise. Inhaúma, 134-A.
SANTANA - Rua Santana, 1871»
SAO BENTO — Rua Conselheiro Saraiva, 45

Con» - "atento «,• 3.9«

SAO CRISTÓVÃO - Rua Figueira de Melo, 373
SIQUEIRA CAMPOS - Av. N. S. Ccpacabana, 581-E

ESTADO DE SAO PAULO

BOA VISTA - Rua Boa Vista, 230
BRAS - Av. Rangel Pestana, 2232
ÇAMBUCi - Lorgo do Cambucí, 70
DOM JOSÉ - Rua D. José de Barros, 172
ITAIM — Av. Santo Amaro, 233
ITAQUERA — Rua Grégório Ramalho, 100
MERCADO - Rua Pagé, 172
PARI - Rua Silva Telles, 333
PINHEIROS - R. Cardeal Arco Verde, 2634
RIBEIRÃO PIRES - Rua do Comércio, 38
SANTA CECÍLIA - Rua Duque de Caxias, 193
SETE DE ABRIL - Rua 7 de Abril, 173
JATUAPÉ -R. Antônio dé Earros, 5?4
XAVIER TOLEDO - Rua Xavier Toledo, 136

•ESTADO DE PERNAMSUCO

SANTO ANTÔNIO - Av. Dantas Barreto (Ed. Igaracu)
BOA VISTA - R. Condo de Bca Visla (Ed. Canadá")

ESTADO DA BAHIA

BAIXA DOS SAPATEIROS - R. Pd. Agostinho Gomes, 10
CALÇADA - Trav. Arthur Gatrambi, 9
PIEDADE - Av. 7 de Setembro, 119

ESTADO DE MINAS GERAIS

BARROSO - Praça Santana, s|n.«
JUIZ DE FORA - Av. Rio Branco, 2257
SANTA LUZIA - Rua do Comércio, 25

SAO JOÃO DEL REI - Av. Rui Barbosa, 183

BELO HORIZONTE

ASSEM3LÉIA - Rua São Poulo, 826
CURITIBA - Rua Curitiba, 454
METRÓPOLE - Rua Goitacozes, 29
MERCADO - Av. Augusto de Lima, 673
RUI BARBOSA - Praça Rui Barbosa, 205
TAMOIOS - Rua Tamoics, 681

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DUQUE DE CAXIAS - Av. Pres. Vargas, 302

BALANCETE GERAL DA MATRIZ, FILIAIS E AGÊNCIAS EM 03 DE MARÇO DE 19Ó7

ATIVO

disponível ..
Caixa

Em moeda corrente ...;
Em depósito no Banco do Brasil
Em outra» espécies

3.476.047.211
10.140.425.912

286.698.000 13.903.171.123

REALIZÁVEL
Dep.0 em dinheiro no Banco do Brasil A

ordem do Bancentral  14.509.889.484
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional

è ordem do Bancentral  3.845.243.640
Apólices 0 Obrigações, Federais, dep. no

Banco do Brasil, e/c do Bancentral no
valor nominal de Cr$ 68.540.750 68.540.750

Bônus Agrícolas — Resolução n.° 5, A on
dem do Bancentral 657.000.000 19.080.673.874

Empréstimos cm Contas Correntes
Empréstimos C/Correç3o Monetária 
Títulos Descontados
Agências no País
Correspondentes no País „»..
Correspondentes no Exterior 
Depósito no Banco do Nordeste do Brasil S/A à ordem

de SUDENE 
Acionistas c/ Capital • Realizar ...»
I móveis 
Devedores por Responsabilidade do Refinanciamento 
Outros Crédito»

TÍTULOS I VALORES MOBILIÁRIOS

Apólices • Obrigações Federais nSo. 1 ordem do Bancentral...,
Apólices Esladuais
Apólices Municipais
Letras do Tesouro Nacional não a ordem do Bancentral no

valor nominal de CrS
Ações e Debêntures
Outros Va lares

IMOBILIZADO
Edifícios de Uso do Banco
Móveis ¦ Utensílios
Material d* Expediente 
Instalações 

RESULTADOS PENDENTES
Juros e Descontos 

I moostos 
Despesas Gerais a Outras Contas ..¦

CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Valores em Garantia
Valorei em Custódia
Títulos a Receber de Conta Alheia 

OUTRAS CONTAS
Bco. do Brasil, c/ Dsp. de Títulos à ordem

do Bancentral 68.540.750
Bco. do Brasil, c 'Dop. de Títulos não à

ordem do Bancentral —,—
Tesouro Nacional 2.000.000
Diversas Conta»  36.801.771.058

696.153.160
305.000.000

56.034.625.100
25.552.646.550

678.480.994
2.863.007.577

1.083.303.41S

2.914.166.'852
358.732.568

7.784.382.366

167.435.776

2.395.685.289
80.187.340

5.986.825.194
4.073.502.707

305.982.324
3.147.180.657

464.928.782
57.936.753

2.035.252.685

2.760.696.100
18.217.730.310
42.493.905.829

119.994.479.859

13.513.490.882

2.553.118.220

S O M A

36.872.311.808 100.344.644.047

 CRS 250.313.904.131

PASSIVO

NAO EXIGÍVEL

Capital  8.640.000.000
Aumento de Capital —,—

Fundo do Reserva Legal 
Fundo de Previsão
Outras Reservas 

EXIGÍVEL

Depósitos
À víata s a Curto Prazo:

De Podêres Público» 1.013.122.563
De Autarquias 1.444.360.563
Em C/C Sem Limite 34.530.526.654
Em C/C Populares 37.469.981.805
Outros Depósito» 5.223.137.061

A PRAZO

6.640.000.000

1..067.817.794
4.645.969.947
2.764.6B5.736 17.118.473.477

79.681.128.346

De Diversos:

A Prezo Fixo c/Correção Monetária
A Prazo Fixo 
Da Aviso Prévio 

1.348.230.207
315.017.698
60.606.440

Outrni Responsabilidades

1.723.854.345

81.404.982.691

1.758.258.070
358.732.568

Depósitos Obrigatórios — FGTS 
Obrigações p| Refinanciamento FINAME ....
Títulos Redescontados inclusive financiamento

de produtos rurais exportáveis  4.346.272.960
Agências no Pais  25.113.986.533
Correspondentes no Pai» 360.197.720
Correspondentes no Exterior 2-46.660.386
Ordens de Pagemento • O/Créditoi  14.861.966.426

RESULTADOS PENDENTES

Contas da Resultados ..

47.046.074.663 128.451.057.354

4.399.729.253

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Depositantes de Valores em Garantia e em Custódia

Depositantes de Títulos em Cobrança:
Do Pai» 
Do Exterior 

41.540.457.389
953.448.440

20.978.426.410

42.493.905.829

Outras Contat

Apólices Depositadas C/Própria ..
Apólices Cauclonadas de C/Própria
Diversas Contai 

68.£40.750
2.000.000

36.801.771.058 Só. 872.311.808 100.344.644.047

SOMA  CR$ 250.313.904.131

DIRETORES GERAIS

David Antunes de Oliveira Guimarãfls
João Alves de Moura
Leopoldo Pereira de Si
Nelson Parente Ribeiro
Ceraldo Martins Ourivie
Carla» Ctrdew

DIRETORES REGIONAIS

Adriano Cruz
Nilo Medina Coett
Alair Álvares Fernandes
Gustavo Messenberg
Paulo Mello Ourivio
Ruy Fernando Fsrmo.inho d. 5.

luiz João Martins Cota
CONTADOR - C.R.C. 13.122 (GB)
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25— l.o Cad., Jornal do Brasil, domingo, 12-3-67
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ANÀIISE SINÓTIÇA DO MAPA - A frent. fr!» .tingiu o» Estados d. SSoI _ulo e Rio da Janeiro, ¦ apresenta agora a tendência de recuar. Assim otempo nn Guanabara so apresentará nas próximas 2J horas, nublado comalgumas chuvas ocasionais. Enquanto nos Estados de São Paulo . Paraná otempo continuará chuvoso com trovoadas ocasionais. No resto do Paia nãoha maiores modificações a relatar. (Análise Sinótic» do Mapa do Serviço dtMeteorologia interpretada pelo JB)

TEMPERATURA
E TEMPO
NOS ESTADOS
Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grand.
do Nor.s -*- Tempo: Instável, chuvas
ocasionais. Temp.: Estável.

Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergi-
pa — Tempo: Bom com nebulosidade
variável. Temp.i Estável.

Bahia — Tempo: Bom com nebulosí-
. dade variável. Temp.: Estável.

Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso —
Tempo: Instável com chuvas e trovoa-
das à tarde c _ noite. Temp.: Este-
vel.

Espirito Santo — Tempo: Bom com
nebulosidade. Temp.: Estável.

Rio d» Janeiro, Guanabara — Tempo:
Bom com nebulosidade. Instabilidade
ocasional com chuvas 0 trovoadas nos
cerras. Temp.: Em elevação. Ventos:
Pela manhã Qte. Norte fracos, _
tarde do Qto. Sul fracos a modera-
dos. Visib.: Moderada a boa.

São Paulo, Paraná - Tempo: Instável
com chuvas, trovoadas ã tarde _ .noite. Temp.» Estável. --

Santa Catarina — Tempo: Bom com
nebulosidade no litoral e na «erra.
Temp.: Estável.

Rio Grand» do Sul - Tempo: Bom.
Temp.i Em elevação.

O SOL

___>
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NASC. - ShJ3m
OCASO - lBhMm

A LUA

NOVA

OS VENTOS

NO RIO

BOM

MÁXIMA'- 27.2
MÍNIMA' - 20.6

NORTE

Í*
FRACO

AS MARES

vwj/wv
PREMIAR:

3h25m/I,3m • l.h35m/Mm
BAIXA-MAH:

lOhl.mAMm e 22h30m/0,2m

TEMPO NO MUNDO (UPI-JB)
Temperajuras máximas de ontem, . previsão do tempo para hoie nas Cida-des «eguln es: Buenos Aires, 260, bom; Santiaco, íaVcffOf?Monlêvl-..24°, pare , mento nublado; Uma, 250, bom; Boão á, 10°, núb ado- Ciracas'
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ui í » ,.Lo! *n'J=ll!!' 19°, nublado; Londres, 9o chuvas- Paris .lo
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INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ
Comissão de Armazéns
e Silos - CARSI

I AVISO
i

O Instituto Brasileiro do Café, atra .és da Comissão
j 

do Armazéns e Silos - CARSI, avisa aos senhores interessa-
j 

dos, do adiamento das datas das concorrências públicas• para reforma de armazéns da autarquia, cujo edital foi pu-
j blicado no Diário Oficial da União de 16 de fevereiro de
j 1967:

-Venda de pastas: - de 18,00 horas do dia 28-2-1967
para 18,00 horas do dia 14-3-1967.

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

; FACULDADE DE FILOSOFIA,
CIÊNCIAS E LETRAS

Pi! .
"¦_¦ 

!j

| Edital de Convocação
_, >"

idas eDle0trímMd.,DÍre,°r_d! 
Faculdade de Filosofia, Ciên-

'ém vistííe. • -UniVe,?,dade' Federal Fl"™e™e, tendo
________¦ • .'!f° 

da Con9re9aSâ°< CONVOCO todos os™ matriculados na primeira série dos cursos de gra-
! a XX Tt 

na° C,un?priram a exi9ênda d<> «"firmar j
____S_i ,ecmanlfes,ar ¦ oPSão de faixa horária a !comparecerem a Secretaria da Faculdade, até _s 18 horasdo dia ló do corrente, a fim de atenderem a essa deter-minação.

O não comparecimento do aluno ou de seu represen-tante no prazo estipulado importará no cancelamento da. matricula.

Niterói, 7 de março de 1967
ss.) Vera Apolonia de Pinho Freitas

Secretária
ÍP

Pimentel
nega aumento
da água

Curitiba tCom.pondent.i —
O Governador Paulo Pimenteldevolveu ao Diretor do Depar-tamento de Águas e Es.ôtos o
processo cm que era solicitadoo aumento da taxa de água. ne-
gando-o com esta ..comenda-
çãoj "O povu não está em cen-dições de sofrer mais aüaien-tos. Desaprovo qualquer ten-tativa de onerar mais a popu-lação. Nem água, nem ônibus."

íca vai
expor dia 18
-etto-puMõr

A Sociedade Brasileira de
Criadores, de Cães Pastores
Alemães promoverá no próxi-mo dia 18. a partir das 18 ho-
ras, na Sociedade Hípica Bra-
sileira, uma exposição de 80
cães para diversas categorias, ea Escola de Adestramento da
SBCCTA fará uma demonstra-
ção de cumprimento de ordens,
ataque e deíe.a pelos cães.

instituto Brasileiro do Café
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA

Ã CAFEICULTURA
AVISO DAC-67/3

REF.: FINANCIAMENTO DE MAQUINAS E EQUI-
PAMENTOS, PARA PREPARO E SELEÇÃO DE
SEMENTES, PELO FREMA.

O Departamento de Assistência à Cafeicultura avisa
aos Senhores Cafeicultores que está financiando pelo FREMA
a aquisição de máquinas e equipamentos destinados à
limpeza, seleção, classificação e preparo de sementes, de-
vendo os interessados manifestarem-se junto aos Serviços Re-
gionais sob cuja jurisdição se situem.

Os Cafeicultores dos Estados não servidos por Servi-
ços Regionais devem dirigir-se diretamente à Administração
Central do IBC, à Av. Rodrigues Alves, 129, Rio de Ja-
neiro — GB.

As condições para a obtenção do financiamento são
as seguintes:

a) - Financiamento do até 80% (oitenta por cento)
dos investimentos pretendidos, estes até o valor
máximo de NCr$ 50 000,00;

b) - Pagamento em 6 (seis) prestações semestrais
iguais, com juros de 10% (dez por cento) ao ano;

c) - Indicação de 3 (três) fontes de referência do
cafeicultor, devendo ser uma bancária, no mi-
nimo;

d) - Cadasíramento do Cafeicultor junto ao IBC;

e) - Encaminhamento' da relação das máquinas e
equipamentos a adquirir, acompanhada de or-
çamento fornecido pela firma vendedora;

Concessão de informações quanto à rentabilidade
do empreendimento desejado e volume previsto
de operação;

Concessão de informações sobre o local onde
será instalado o objeto da pretendida inversão;

h) - Pagamento antecipado ou simultâneo, aos fome-
cedores das máquinas e equipamentos, da par-
ticipação do interessado no investimento.

Rio de Janeiro, 10 de março de 1967

as.) José Alcindo Rittes
Chefe Geral do Departamento de Assistência à Cafeicultura

Direilo fas
experiência
com ensino

A primeira experiência paraa reforma radical do ensino
jurídico será realizada a par-tir de amanhã, através de um
curso de pós-graduação que o
Centro de Estudos e Pesquisas
no Ensino do Direito ministra-
rá durante oito neses a um
grupo de advogados.

O Centro, órgão da Paculda-
de de Direito da Universidade ído- Estado da Guanabara, tem í
convênio com a Fundação Ge-
túlio Vargas, onde será dadoo curso, c recebe auxílio daPord Foundation, da AID e doConselho de Cooperação Téc-nica da Aliança para o Pro-
grasso.

Celso Suckow
dá nome a

Técnica

PEREIRA

(MISSA DE 30 DIAS)

A família de Antônio Pereira Faustino
convida os. parentes e amigos para a
missa que mandarão celebrar por sua

alma, no dia 13, segunda-feira, às 10h30m,
na Igreja da Candelária.

ABEL DE OLIVEIRA

Esc. T- ---'

.

9)

Realizar-se-á amanhã às 13horas nà Avenida Maracanã,
229, a cerimonia de oficializa-
ção do nome da Escola Técni-
ca Federal Celso Suckow daFonseca, numa homenagem doGoverno Brasileiro ao enge-nheiro que por mais de 20 anos¦ dirigiu a Escola Técnica Na-cional.

O engenheiro Celso Suckow,
que recentemente faleceu nosEstados Unidos quando se en-contmva cm visita a escolastécnicas norte-americanas vi-tinia de enfarte, era também oelemento de ligação entre aFundação Ford e o BID, queviam nele o homem capaz deajudar o desenvolvimento doensino industrial no Brasil,

Sarnei vai
ao Recife e
volta a 17

O Governador do Maranhão,
Sr. José Sarnei. que está há
alguns dias no Rio, viaja hoje
para o Recife, onde participaráde uma reunião na SUDENE,
com outros governadores.

Da Capital'pernambucana, oSr. José Sarnei irá a Brasília,
para assistir á posse do Maré-
chal Costa e Silva, voltando aoRio na .sexta-feira, onde con-tinuará tratando de assuntos
de interesse de seu Estado jun-to ao Governo federal.

(MISSA DE 7." DIA)

Yolanda Celano de Oliveira, Sílvia de Olivei-
ra Saliba, George Saliba, Maria Lila de Oli-
veira Serrano, Flávia de Oliveira Saliba, es-
posa, filha, genro, irmã, neta e demais pa-

rentes do Engenheiro-de-Vóo ABEL DE OLIVEIRA,
compungidos com o seu falecimento, agradecem todas'
as^ manifestações de pesar e convidam amigos da fa-
mília e colegas da aviação comercial para a missa de
7.° dia que será celebrada no Altar do Santíssimo da
Igreja da Candelária, às onze horas da manhã de
segunda-feira, dia 13 do corrente. /p

Ernest George Sfeinbrecher
e

Myrfhes Martins Ferreira Sfeinhrecher
(Vitimados no _„„„t _„ Aviío da VARIG em Rol.ertsfi.l_ (Monróvia)

(MISSA DE 7.» DIA)

Wllhelmin. Steinbrecher (ausento). Adail. Moreira Martin Fer-reira, Dr José Smith Er._, senhora e filho, Moacyr MoreiraMartins Ferreira, senhora . filhas, Dr. Jório Moreira MartinsFerreira e filhos, Dr. Norman Vicente Viana, senhora e filho,
- ¦ _.m , 

Uza Breves' ""hora e filhos, Dr. Clodoaldo Martins

_£_£"__'.• 
S°i e filhos',Yo"5de Moreira Martin, Ferre ra prof.„__.

nora nZ l . 
^ -° falodmen,° * "us queridos filhos^ irmão ,

segunda-?. r'a dia _ ». _\n. í 
Cm '"'T'" do £uos bonÍ!3Í™! •'"«.segunda feira, dia 13, ès .,30 hora,, no altar-mor da Igreja da Candelária.

. (P

AVISOS RELIGIOSOS

r
Instituto Brasileiro do Café

A Diretoria do Instituto Brasileiro do
Café, autorizada pelo Conselho Monetário
Nacional

COMUNICA:
As tabelas de financiamento paracusteio de culturas anuais, custeio e for-

mação de culturas perenes e de florestas,
em áreas objeto dos Contratos de Diversi-
ficação, serão publicadas até a data de 30
de abril futuro.

Rio de Janeiro, 10 de março de 1967.
LEÔNIDAS LOPES BORIO

Presidente (P

Ao Milagroso
Menino Jesus

de Praga
Agradeço graça recebida — Al-

cydéa Grivet.

JOSÉ JOAQUIM MARTINS
DOS SANTOS

(MISSA)
Sua família sensibilizada, agradece as demonstra-
ções de pezar recebidas por ocasião do seu fale-
cimento e convida parentes e amigos para assisti-
rem à missa que, em intenção de sua alma, manda

celebrar dia 13, segunda-feira, às 10 horas, ns Igreja São
Francisco de Paula, no altar-mor.

S.A.
JORNAL DO BRASIL
Assembléia Geral Ordinária

São convidados os senho-
res acionistas a se reunirem
em Assembléia Geral Ordi-
nária, a realizar-se às 14 ho-
ras do dia 20 de março de
19Ó7, na sede social, à Av
Rio Branco, 110/112, nesta
cidade, a fim de deliberarem
sobre o seguinte:

a) — Relatório da Direto-
ria, parecer do Conselho Fis-
cal e prestação de contas, re-
íereníes ao exercício findo
em 31 de dezembro de
1966;

b) - Eleição da Diretoria,-
c) — Eleição dos novos

membros do Conselho Fis-
cal e suplentes;

d) — Assuntos Gerais.
Rio de Janeiro, 7 de mar-

ço de 1967.
Manoel Francisco do Nasci-

mento Brito — Diretor. (P

S.A. RÁDIO
JORNAL DO BRASIL
Assembléia Geral Ordinária

São convidados os senho-
res acionistas a se reunirem
em Assembléia Geral Ordi-
nária, a realizar-se às 14 ho-
ras do dia 20 de março de
19Ó7, na sede social à Av.
Rio Branco, 110/112, mesta
cidade, a fim de delibera-
rem sóbre o seguinte:

a) — Relatório da Direto-
ria, parecer do Conselho Fis-
cal e prestação de contas, re-
ferentes ao exercício findo
em 31 de dezembro ds
1966;

b) — Eleição dos novos
membros do Conselho Fiscal
e suplentes;

c) — Assuntos gerais.
Rio de Janeiro, 7 de mar-

ço de 1967.
Manoel Francisco do Nasci-

mento Brito — Diretor. (P

São Sebastião
Agradeço o grande mila-

gre alcançado.

RACHEI

A Pio XII
Agradeço Bf.Ja alcançada.

MARILDA

Dr. José Alberto
Pinto de
Castro
(ENGENHEIRO)

Odetle de Mattos Cardoso
de Castro, Luiz Carlos Car-
doso de Caslro, Lecy In-
fante Cardoso de Castro

Senhora e Filhos, • Jurandyr Silva
¦ Gome. c Senhora cumprem o dolo-

roso dever do participar o faleci-
mento de seu pranteado marido, pai,
sogro e nvô, JOSÉ ALBERTO PINTO
DE CASTRO, ocorrido a 8 do cor-
rente, _ convidam parentes e arni-
905 para a missa de 7.° dia, em
descanso de soa boníssima alma,
que mandarão celebrar no dia 14
(terça-feira) próximo, às 10,30 ho-
ras, na Matriz de N. S. das Dores
do Ingá (Niterói), agradecendo en-
tecipadamente eos que comparece-
rem a êsse «to de piedade cristã.

PADRE
FRANCISCO XAVIER R0SER, SJ.

(MISSA DE 30.° DIA)

A Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro convida a todos os professores,
alunos, funcionários e amigos, para' a mis-

sa do trigésimo dia por alma do saudoso P. Fran-
cisco Xavier Roser, S.J., que será rezada na Capela
da Universidade, segunda-feira, dia 13 de março,
às 10 horas. (442

Padre Francisco
Xavier Roser, SJ,

MISSA DE 30.° DIA

O Diretório Acadêmi-
co Galileo.Galiíei, do
Instituto de Física da

P.U.C., convida professores
alunos, ex-alunos, funciona-
rios e amigos para a missa
de 30.° dia que, em memó-
ria do Pe. Roser, mandará
celebrar às lOh do próximo
dia 13, segunda-feira na
Capela da Universidade (5.°
andar).

ABa DE OLIVEIRA
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

A VARIG agradece as manifestações de pesar recebidas
por ocasião do falecimento de seu tripulante Abel de
Oliveira e convida os seus funcionários, parentes e ami-

gos para a missa de 7.° dia que, por intenção de sua alma, man-
da celebrar, segunda-feira, dia 13, às 11 horas, na igreja da
Candelária. p. ,p

ANTÔNIO VALÉRIO DE CARVALHO
FALECIDO EM SALVADOR - BAHIA

(MISSA DE 7.° DIA)

Seus amigos fazem realizar missa por intenção da sua
alma, terça-feira, dia 14, às 11 horas, no altar-mor

da Igreja da Candelária. Agradece-se a todos que compare-
cerem a este ato de religião.

RiZA BAPTISTA DODSWORTH MARTINS
(FALECIMENTO)

+ 

Almirante Jorge Dodsworfh Martins, Paulo Roquette Pinto e família,Paulo da Silva Bo.unga e família, Ricardo Paulo Roquette Pinto e fa-mfha, Alain Costilhos e família, Mario Altino Correia de Araúio Filho
ri. r.nr.n _ 

' da R.oc>uet,e BoÍun3a e Cláudio Roquette Bojunga, agra-decendo aos amigos que se interessaram durante a enfermidade de sua queridaesposa, mae, avó e bisavó - RIZA BAPTISTA DODSWORTH MARTINS - partici-pam o seu falecimento e avisam que o enterro será hoje, domingo, dia 12 às!4horas, saindo o féretro da Capela Real Grandeza n.° 2, para o Cemitério dé Sãojoao Batista. ,„

Emilia Portugal Menna Barreto
(MU)

(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

A família de CÉSAR MENNA BARRETO, agradece as manifestações de
pesar recebidas por ocasião do falecimento de sua inesquecível es-
posa, mãe, avó, sogra, tia e prima LIU e convida os demais parentes

e amigos.para assistirem a missa, em intenção de sua alma, que manda ce-
lebrar segunda-feira, dia 13, às 8h30m, na Igreja N. S. da Conceição e Boa
Morte, à Rua do Rosário, esquina de Av. Rio Branco. (P

VITIMAS DO ACIDENTE
COM 0 DC-8 PP-PEA

(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

A VARIG agradece as manifestações de pesar recebidaa
por ocasião do acidente com o DC-8 PP-PEA, na Monró-
via, e convida seus funcionários, parentes e amigos para

a missa que, por intenção da alma dos que pereceram, manda
celebrar, segunda-feira, dia 13, às 11 horas, na Igreja da Can-
delária. (P
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Sinaleiro e Answer estão cotados para clássico
Flanna ganhou fácil de
Prima Donna com Edição
fracassando totalmente

Flanna, pegando bem a pista de areia pesada, ganhou
com categoria a Prova Especial, enquanto fracassava total-
mente Edição, que retornou às pistas correndo pouco, ape-
sar de competir numa raia que sempre produziu muito
menos. .

Prima Donna, que é atualmente uma autêntica égua
fiel no marcador, acabou na dupla, enquanto Velvetta en-
trava terceiro longe. Divertida, também muito amparada
nas apostas, não fèz nada de útil na competição.

1.» PÁREO — 2 100 jiictinü. Pista: Al'. Prêmio: NCrJ 800,00

Kg Cr$ Dupla Cr$

1.'Ocegrande, J. Portilho  57 47 12 31
2." London Tower, A. Fernandes  54 80 13 33
3.» Cantilever, A. Ramos  38 27 14 128
4.» Hepatan, J. Martins  56 26 22 88
S.o Jeune-Prlnce, J. Correia  58 103 23 25
6.» Gipso, O. Cardoso  53 31 24 78
7." Lanção, P. Meneses   54 — 33 136

34 Sl
44 446

Diferenças: 11/2 corpo e vários corpos. Tempo: 144'. Vencedor: (3)

CrS 47. Dupla: (24) CrJ 78. Placés: (3) Crí 35 e (6) CrJ 33.

2.o PAltEO — 1200 metros. Pista: AP. Prêmio: NCrS 1300,00

Kf CrS Dupla Cr*

l.o Fluído. J. Machado  57 106 12 28

2.o Falr Boy, O. Cardoso  « Jl tj -ra

3.o Fluxo. A. Santos  57 46 14 67

4 _ Vádico, O. F. Silva, ap ¦.  33 •" ¦" '„"

t.o Guignard, A. Ricardo  57 13D 24 100

6.o Feiticeiro, M. Andrade  51 26 JJ y.í
34 az
44 273

Nâo correu Fidalgo. Diferenças: 2 1/2 corpos e minima. Tempo:

7.71*2/5. Vencedor: (7) Cr? 10C. Dupla: (14) Cr? 67. Placés: (7) Cr? 22 •

(1) CrS 17.

3.» PÁREO — 1 000 metros. Pista: AP. Prêmio: NCr? 2 000,00

Kí Cr? Dupla Cr$

l.o Coarasul, J. Reis 55 50 11 209
2.o Obstacle, J. Portilho 55 18 12 32
3.o 'Lt> Cara da Pau, J. Tinoco 55 133 13 78
4.o Mooklin, L. Santos 55 41 14 78
5.o Uibelo, C. Morgado 55 185 22 87
6,o Suez, J. Silva 55 205 23 32
7.o Nicole, J. Machado 55 42 24 3»
S.o bupidon, S. Silva 55 570 33 320
9.o Isnard, J. Santana 55 716 34 77

IO.0 Xantlco, A. Eamos 55 126 44 238

Hct. Afoito. Diferenças: 2 corpos e paleta. Tempo: 65"2/5. Vence-
ilur: (9) Cr? 50. Dupla: (21) Cr? 39. Flaccs: (9) Cr? 12 e (5) Cr? 20.

4,o P.UIEO — 1200 metro». Pista: AP. Prêmio: NCr? 1600,00

Kg Cr? Dupla Cr?

l.o Flanna. J. Machado 58 26 12 80
2.o Prima Donna, J. B. Paullelo 57 71 13 63
il.o Velvetta, F. Pereira Filho 51 27 14 67
•l.o Starita, A. Ricardo 58 55' 22 143
s.o Divertida. J. Portilho 57 48 23 35
6.0 Edição, A. Santos 62 44 24 57

34 26

Nfto correu Olrt Flame. Diferenças: Vários corpos c 1/2 corpo.
Tempo: 75"2/5. Vencedor: (6) Cr? 28. Dupla: (24) Cr? 51. Placés: (6)
Cr? 17 a (3) Cr? 27.

í.o PAREO — 1 400 metros. Pista; AP. Prêmio: NCr? 1 300,00

Kg Cr? Dupla Cr?

l.o Solderã, J. Pinto," ap .'.. £5 26 12 55
2.o Old Cat, A. Ramos 57 49 13 36

3.o Ortlgas, A. Ricardo 57 28 14 77
4.o La Tajera, J. Brizola, ap 56 48 22 123
5.o Tentation, J. Queirós, np 55 23 39
6.o Quaréa, L. Carvalho, ap 55 60 24 76
7.0 Loirlta, J. B. Paullelo .17 52 33 48
S.o Quinla, F. Esteve» 57 34 48

44 275

Não correram: Paineiras e Ricacliá. Diferencias: 21/2 corpos e S
corpos. Tempo: 92"3/5. Vencedor: (1) Cr? 26. Dupla: (12) Cr? 55. Pia-
rés: (1) Cr? 21 e (4) Cr? 30.

6.o PAREO — 1400 metros. Pista: AP. Prêmio: NCr? 1 600,00

Kg Cr? Dupla Cr?

l.o Gold Mine, J. Machado 56 12 12 22
2." Gava, A. Ricardo 56 85 13 34
3.o Flora Mascarada, J. Tinoco 56 111 14 28
•l.o Gueba, A. Ramos 56 37 33 113
5.o Gliptica. J. B. Paulielo 56 67 24 100
S.o Doce Iracema, L. Correia 56 33 382
7.o Gorja, J. Borja 56 138 34 89

44 132

Não correram: Tatiaia e Vlla Izabel. Diferenças: Cabeça e vário»
corpos. Tempo: 93". Vencedor: (1) Cr? 12. Dupla: (13) Cr? 34. Placés:
(1) Cr? 11 c (5) Cr? 17.

7.o PAltEO — 1 200 metros. Pista: AP. Prêmio: NCr? 1 600,00

Kg Cr? Dupla Cr?

l.° Alzon, J. Portilho 56 38 11 84
2.» Gãlip, J. Silva 53 22 12 41
:;.° Scratch, J. Reis '.: 53 107 13 74
4." Gran Mògòl, M. Silva 58 28 14 29
.l.o Old Neide, O. F. Silva, ap 49 85 22 192
6.o Guepardo, A. Santos 52 23 102
7.o Bebeto, J. Pinto, ap 49 64 24 42
a.0 Ambrosso, J. Queirós, ap 48 134 33 354

Não correu: Serein. Diferenças: 11/2 corpo c 2 1/2 corpos. Tempo:
76"3/5. Vencedor: (2) Cl? 38. Dupla: (12) Cr? 41. Placés: (2) Cr? 16 e
(1) Cr? 12.

s.o PAREO — 1 300 metros. Pista: AP. Prêmio: NCr? 1100,00

Kg Cr? Dupla Cr?

l.o Sivel, O.Cardoso 57 20 11 74
2.o Corumin, A. Ricardo 58 44 12 27
3,o Exagero, A. Santos 55 146 13 132
4°. Jangadeiro, I. Oliveira 55 14 56
5.o Araranguã, J. Negrelo ; 

"" 
53 98 22 65

6.o Seu BecSo, A. Hodecker 55 433 23 65
7.o Trovão, J. Reis 57 99 24 32
3.o Sinôco, A. Ramos 56 238 33 890
9.o Camafeu, C. Morgado 58 94 34 159

lO.o Rajan, J. Correia 59 50 44 172
ll.o Union-Street, F. Estêves 55 70 —

Não correu Lorrain. Diferenças: Pescoço e vários corpos. Tempo:
81". Vencedor: (4) Cr? 20. Dupla: (24) Cr? 32. Placés: (4) Cr? 13, (10)
Cr? 14 e (11) Cr? 31.

9.» PAltEO — 1 000 metros. Pista: AP. Prêmio: NCr? 1 600,00

Kg Cr? Dupla Cr?

l.o Royal Fox, F. Pereira Filho 56 102 11 117
2.o Penógrafo, J. Machado 56 24 12' 50
3.o Micro. J. Terres 56 83 13 80
4.o Gorino, J. Portilho (•) 56 32 14 40
4.o Malaparte, J. Pinto, ap. (*) 52 241 22 2U2
6.o Proíumo, O. Cardoso 56 72 23 72
7.o Chepiá, C. H. Carvalho 56 83 24 32
8.o Roser Ville, J. Brizola, ap 55 1493 33 216
S.o Braddock, A. Ramos '_, 56 39 34 64

lO.o Anzlo, M. Henrique *. -. 56 1456 44 69

Diferenças: 2 corpos _ minima. Tempo: 64"4/5. Vencedor: (5) Cr?
10i. Uupla: (31) Cr? 64. Placés: (5) Cr? 19, (8) Cr? 12 • (1) Cr? 18.

MOVIMENTO DAS APOSTAS  Cr? 377 019 000
CONCURSOS  Cr? 16447580

TOTAL ;. Cr? 393466580

Resultado dos Concursos
Bolo de 7 pontos — 8 vencedores — Rateios:
Cr$ 531.435
Betting Duplo - 275 vencedores - Rateios:
Cr$ 13.846

Montarias oficiais, treinadores e
últimas "performances' 

para hoje
Animais Jóqueis Cl. Kg. Tratador ült. Performanc» Dist. Pista Tempo

l.o PAREO — A8 1311 20M — 1300 METROS — RECORDE 79"2/5 — FARINELLI _ PltftMjÒ:
NCr? 1100,00

1—1 L. Peroba, F. Pereira F.° 59 .7. Morgado ' ] 2.» Lutln»
2—2 Salomé, J. Pinto 57 L. Ferreira l.o Twlsfc
3—3 Estatina, O. Cardoso 36 A. P. Silva 3.° Lutlne

4 Caucaslnna, J. Reis 54 A. Morales 2.o Escaldado
4—5 Enase, J. Machado 55 J. L. Pcdros» i s.° Lutlne" Rainha Bela, P. Estevea 55 Idem I 4.o Lutlna

1200 .AP 70"l/5
l 400 AP 91"
1 200 AP 76"l/5
1 600 AL 104"
1200 AP 76"l/5
1200 - AP 7<j"l,3

?..' PAREO — AS 1311 SOM — 1000 METROS
NCr? 2 000,00

— RECORDE 56»4/5 — ROYAL GAME — PRftMIOt

1—1 Islnnd, J. Machado 55
2—2 Almlra, J. Borja 55

3 Obsesslon, F. Pereira Ffl 55
S—4 Estila, J. Tinoco 55

5 Héia, A. Santos 55
4—B Artraóe, J. Reis 55" Algarobn, F. Esteve* .... 55

P. Morgado
M. Sousa
G. L. Ferreir»
J. Araújo
J. Ii. Pedrosa
F. Costas
Idem '

Estreante
4.o Maus est.
5.° Maus est.
5.° Maus
Estreante
7.o Karajomi
4.° Karr.Jamft

Estreante
1000 GL
Estreante
1 000 GL
Estreante
1000 AP
1000 AP

5ÍT2/5

5B"2/5

63"2/5
65"2/5

3.» PAREO -
NCr? 1100,00

AS 1411 20M — 1200 METROS — RECORDE 70"4/5 — CLAUSTRO — PRÊMIO:

1—1 Happy Princess, L. Santo» 57 R. A. Barbos» 2.» Cartlla 1300 AL 91"
2 Flora Goblróba. J. Tinoco 54 J. Tinoco 4.«H. Wldow 1400 GL 85"l/5

2—3 PaJmoa, S. Silva fi 54 D. Cassas 3° Cartila 1400 AL !H"
4 Raure. J. Pinto 57 J. J. Tavarci 6.0 Ulster 1000 AU 63"3/5

3—5 Pakori, P. Fernandes 53 O. Sousa U.° F. Girl 1200 AP 79"l/5
6 Cobiçada, J. Gil 57 .7. Ploto j 4.0 Cartila 1400 AL 01"

4—7 Eulaia, A, M. Caminha .. 57 J. VV. Vluna : l.<C. de Lun« 1200 GL 70"
8 Fablcnne. J. Machado r> 54 R. Carrapito S.° F. Girl 120(1 AP 79" 1-s
8 Arteirn, O. F. Silva .... 54 M. Araújo ü.° V. Girl I 1200 AP 79"! 5

4.» PAREO -
NCr? 1300,00

AS 1411 50M 1 400 METROS ¦ RECORDE 82"2/3 — TZAR1NA — PllÊMlO:

1—1 San Isidro, J. B. Paulielo • 57 C. Gomes 2.0 incat 1600 AP ÍÕ5"4/S
2 Alblão, M. Silva 1 57 M. Sousa S.P Mangll4 j 1 400 GM 88"

2—3 Fouquet, F. Estêves * 57 E. dc Freitas 2.° Ragamuí. 1300 AL 83"2/5
4 Dr. Osmane, O. Cardoso .. * 53 A. Morales 4.0 Falr Boy j 1200 AU 76"3'5

3—S Cuoro, A. Ricardo • 87 C. Pereira 3.° Incat 
1600 AP 105"4/3

Fenton, A. M. Caminha .. 2 57 J. J. Tavares' 4.° Ra;;ainuf. 1300 AL 83"2'5
Mollcho, N. Correra "49 A. Nahid 6.0 Salvírtol-e 1600 NP 10i)"4/5

4—8 Corcel, A. P.amos "57 A. Araújo 5.0 Ragamuf. 1300 AL 33"2/5
9 Hal-Só, F. Pereira F.o .. • 57 G. Feljó U.o Assuan 1300 AP 84"2/3

10 Retrospect, J. Portilho .. • 57 P. Morgado l.o rjght-Jâ 1200 GL 73"l/5

5.» PAREO — AS 13H 25M — 1000 METROS
NCr? 10 000,00

RECORDE S6"4/5 — ROYAL CAME — PRÊMIO:

1—1 Sinaleiro, A. Ricardo .... 55 ___. Araújo 1." CorBSUl «."Mujalo, A. Rumos 55 Idem l.o infinito
2—2 Inijft, F. Pereira F.o .... :s 55 J. L. Pedrosa l.o itararé es." Urmorino, A. Santos 55 Idem l.o Itararé

3 Seven to Seven, 13. Moreno 55 | F. Abreu Estreante
!—4 Answer, J. Portilho  11

3 Hailoi, A. Machado ..  10
6 Ulplano. J. Nogrello :"... fl

4—7 Brasnmora, J. Reis  5
Estissac. F. Mala  3

Zé Car» de Pau, J. Tinoco 1
55 1
55 I

p. Morgado
J. S.. silva
G. Feijó
F. Costas
C. Gomes
J. Tinoco

1000 AP 65"
1000 AP 63"3/5
1000 AP 63"3/8
1000 AU 63"2/5
Estreante
10O0 AP 64" 1/5
1000 GL 5B"2/5
1 000 GL 5!>"3/5
1000 AP 64" l/S
1 000 QL 59"2/5
1000

6.° PAREO — AS IC HOIIAS — 1600 METROS
NCr? 1600,00

— RECORDE 9l"3/5 — GARÇA ~ QUERTILE — PRÊMIO:

1—1 Mestre Jucá, __. Santos .. «58" Estlo, F. Pereira F.o 60
. Í--3,Massari, J-... Sllv» v.v.i.:-. 35

3 Hanspur, A. Ramos 54
3—4 Mechant, .1. Portilho 56

5 Novamfts. L. Santos 54
4—6 Kalapalo, A. Machado .. 56

Imperador Ricardo, S. Silva 33
Fronton, NSo Correrti .... 32

1 J. L. Pedrosa l.o E-itlo | 1 400 AL 8S"2, 5
! Idem I 2.0 M. Jucá ; 1400 AL 88"2<5
í h, Ferreira 4.01. Ricardo 1000 AP l27"2/5

A. Araújo .1 "5.P m. Jucá 1400 AL 88"2/5
P. Morgado U.° Salamalec 1 SOO AU 123"2/5
J. \V. Viana j 5.° I. Ricardo 1 000 AP 127"2/5
E. Coutlnho 

I 
2.0 Fragonard 1600 GM 97"

I D. Cassas j 1.0 Rangpur 1 900 AP 127"2'5

j 
H. Toblaj» 4.0 M. Jucá 4 400 AL 88"2/5

T.« PAREO — AS 1CH 35M — 14011 METROS
NCr? 1600,00 — (BETTING)

RECORDE 82"2|5 — TZAItINA — PRÊMIO!

1—1 Rock-Gin, J. Reis 56
2 Leio de Base, S. Silva .. 56

2—3 Good Looking. J. Machado 56
4 Falgamar, J. Terres 56

3—5 Don Hebimha, O. Cardoso 50
Guropò, J. B. Paullelo .. 56
Neléu, A. Machado 56

4—3 Lucky, A. Ricardo 56
9 London, C. R. Carvalho 56" Laço, F. Estêves 56

F. Costa»
D. Cassas
E. do Frelta»
W. Aliano
R. Silva
A. Araújo
E. P. Coutlnho
E. Coutinho
H. Sousa
Idem

2.0 Prometheu
4.0 Ambrosso
3.o Bebeto
3.o Garbo
5." Ambrosso
4.o El Ciclon
5.o EI Ciclon
3.0 El Ciclon
U.o El Ciclon
U.o Prometheu

1400
1300
1300
1300 ¦
1300.
1600
1600
1600
1600
1400

AU
AL
AP
GM
AL
AP
AP
AP
AP
AU

90'
83'
83"
79'
83'

104'
104'
104'
101'
90

2/5

4/5
'1/5

'4/5
'4/5
'4/5
'4/5
2/5

«-• PAREO — AS 1711 10M — 1400 METROS
NCr? 1 100,00 — (RETTING)

RECORDE 84"4|5 — URGE — PRÊMIO:

1—1
2
3

2—4
5
6
7

t—8
9

10
4-11

12
13

:. ' 
14

Barquito, J. Pinto 56
Guardi, A. Ricardo 56
Espantalho, M. Aives 56
Estádio, J. Reis 56
Ocelado, A. Ramos 56
Elogio. J. Vieira 56
Tabacar, J. Santana 53
Espadim, O. Cardoso 50
Diutel, J. Paulielo 56
Don Otávio. J. B. Paulielo 56
Unclc. J. Terres 54
Old Paulino, F. Meneses 56
Kimlmo. M. Andrade .... 57
Boran, F. Pereira F.° .... 58
Motur, A. Reis 54

R. Morgado
M, Canejo
O. Pinto
J. S. Silva
H. Tobias
J. Carrapito
L. Ramos
M. F. Neves
P. Slmftcs
A. V. Neves
A. Nahid
S. D'Amor»
W. Andrade
P. F. Campos
J. C. Lima

| 3.° Chcltan 1300
5.0 Cheltan 1300

I l.o Lludavice 1300
4.° Escalditío 2 100

j 6.° Cheltan 1300
9.o El Glorlus 1 500

| Estrcanto Estro
S.o Levitlco 1000
4.0 El Glorlus 1 300

11.° El Glorlus 1500
.'l.o Escaldado 2 100
2.° Cheltan 1300

¦ 7.o Riley 1200
ds l.o Odeto 1600

j 
8.0 Ulster 1 200

AL
AL
NP
NP
AL
AU

ite
AP
AL
ÀU
NP
AL
AP
AU
AL

85"
85"
80"3/5

141"
85"
90"

63"3,v5
83"l/5
99"

141"
85"
78"

108"3.5
76"1/5

S.o PAREO — AS 171Í 45SI
NCr? 1 600,00 — (BETTING)

1U00 METROS — RECORDE 60"3j5 — BLAMELESS — PRÊMIO:

1—1 Quarentena, A.M. Caminha
Goga, A. Santos 
Muscotlta, O. F, SUva ..

2—4 Estância, O. Cardoso 
Quebra-Cabeça, L. Correia
Pilhada, F. Maia 

S—7 Chrlstlnc, F. Conceição ..
Sylvaln, J. Portilho 
Petite Ville, J. Brizola ..

10 Faixa Preta, F. Pereira F.o
4-11 Iarapú, A. Ramos 

12 Querubins, J. Pinto 
13 Farlady, A. Reis 
14 Holywcll, L. Santo» 

58
56

10 56
56
56
56
56
56
56
56
56

9 56
11 56

4 56

B. P. Carvalho
A. Cardoso
E. Caminha
A. P. Silva
G. L. Ferreira
J. Attinnosi
j. Lourenço F.°
P. Morgado
L. Trlpodl
G. íeljó
J. __. Pedrosa
0. Pinto
1. Pinheiro
H. Tobias

3.0 Ledermau»
Estreante

IO.0 Quassa
5.0 Gld. e Gren.
C.° Susa estr.
4.0 Zumaville
6.° Ledermau»
Estreante

ll.o Ledermaus
U.o Tatiaia
Estreante
7.0 Ledermaus
3.° Ledermaus

11.° Gateza

1000 AL
Estreante
1000
1 200
1000
1000
1 000

AP
AP
AL
AU
AL

6a"4/5

64"l/5
' 80"4/5
63"3'5
64"3/5
6.V4/5

Estreante
1000 AL 63"4'5
1 500 AL 98"l/5
Estreante
1 000 AL 63"4/5
1000 AL 63"4'5
1 OPO GL 60"l/5

líamos acha que Mujalo faz dobradinha
O líder Antônio Ramos

destacou entre todas as
suas montarias conseguidas
para a tarde de hoje, a de
Mujalo, explicando que se
trata de um potro muito 11-
geiro e que só fêz melhorar
após as suas apresentações
e pode perfeitamente ga-
nhar, inclusive superando
ao companheiro Sinaleiro,
apontado como favorito.

Acha Ramos que além de
Sinaleiro existem outros ri-
vais, mas conta com gran-
de atuação do seu potro e
ainda deixou claro que di-
íicilmente poderão correr
na frente do seu conduzido
que, apesar da rapidez, po-
de sustentar a ponta até o
espelho sem qualquer sur-
prèoa, pol* it trata de ca-

valo valente como teve
oportunidade de observar!
REGULA

A respeito de Corcel expli-
cou que é cavalo com bom
trabalho e caso queira con-
firmar deve terminar bri-
gando com San Isidro ou
Cuore, os favoritos, pelo pri-
meiro posto.

Sobre Rangpur, apesar de
afirmar que seu conduzido
atravessa boa fase, acha
que não terá páreo fácii,
especialmente pela presen-
ça de Mestre Jucá, que es-
tá correndo muito. Pelo me-
nos, no.entanto, acha que
íora da grama um inimigo
sério ficou eliminado: Ka-
lapaio.
CORRERA BEM

Quanto nos demats con-
duzldos, admite qu« Ocela-

do esteja em páreo'real-
mente difícil, e que a pre-
tensão de um placê talvez
mais lógico do que mesmo
imaginar a vitória que, na
sua opinião, tem grandes
concorrentes em Espadim e
Barquito, ambos bem colo-
cados, na pista e na dis-
tancia.

Com relação a Iarapu co-
mentou Antônio Ramos que
é uma potranca bastante
jeitosa e deve participar
sempre dos lances princi-
pais da disputa. Acha po-
rém Ramos que Iarapu es-
tá em condições até de ob-
ter a vitória, mas a maior
confiança acredita que te-
nha mesmo de «er destina-
dA & um placê.

Onze potros decidirão na
tarde de hoje a liderança
da geração no Grande Pré-
mio Remonta do Exército,
programado para 1 000 me-
tros, com dotação de NCrS
5 000,00 (cinco' milhões de
cruzeiros velhos), destacan-
do-se os nomes de Slnalel-
ro, Answer, Brasamora, Es-
tissac, Urmarino-Irajã, que
dão ao clássico uma tônica
de flagrante equilíbrio.

Sinaleiro, que correrá com
o reforço de Mujalo, outro
ligeiro, defende as cores do
Stud Manuel Joaquim Lo-
pes e deve ser o favorito da
competição, pela demons-
tração que deu na estréia,
quando se impôs com cate-
goria a Coarasul, e o pró-
prio Mujalo vem a ser ir-
mão de Aíaus, vencedora do"Ministério da Agricultura",
por ser filho de Nordic.
APRONTO RECOMENDA

O apronto de Sinaleiro
pode ser considerado bom
porque chegou agarrado
com Mujalo em 39" para a
reta de 600 metros, demons-
trando estar bem aguerri-
do e pronto para vender
caro a derrota. O filho de
Morumbi deve figurar mo
G. P. Remonta do Exerci-
to, também amparado por

Mujalo, ainda mais se lo-
grar uma partida favorn-
vel.
ANSWER MELHOROU

Answer volta às pistas
bem mais aguerrido, com
apronto excelente de 36" e
linhas, e pode mesmo ln-
fíuli' no resultado da com-
petição, exigindo o máximo
da parelha número um e
mesmo derrotá-la. Na es-
tréia o filho tle Mehdi e
Valónia derrotou Seccion
e Suez, no tempo de 64" 1J5
e se pegar bem a grama,
como é esperado, deve ser
encarado como fortíssimo
adversário.
TJRMARINO ADIANTOU
MUITO

Urmarino adiantou muito
de sua última apresentação
até o momento, porque na
estréia fracassou por i.r
levado areia no focinho.
Na corrida seguinte, melhor
corrido, entre os áa frente,
liquidou com as pretensões
de Itararé e Fair Kino, ven-
cendo por vários corpos üe
luz. Está em bòa forma téc-
nica e juntamente com Ira-
já, forma outra parelha de
íôrça considerável.
TIDO EM ALTA CONTA

Brasamora, de próprleda-
tie de Indemburgo de Lima

e. Silva e treinado por Faus-
tino Costas, é tido em alta
conta na cocheira e para o
compromisso de hoje tem
um exercício de 61" e Unhas
na pista de grama, impres-
sionando favoravelmente.
Reúne juntamente com Eíí-
tissac, que correrá na chave
quatro, possibilidades acenr
tuadas de vitória no páreo
de velocidade.

Há muitas esperanças em
Hanoí, que perdeu na últi-
ma para Estissac e Obsta-
cie, quando era artigo dc
muita fé, e tem mesmo um
apronto de 600 metros em
37'', com final muito firme.

Há ainda o estreante Se-
ven To Seven, irmão mater-
no de Full Cry, Guignard e
outros, por ser. filho de Ari-
lechlno e Lu tecia, com pos-
sibilidades para uma coloca-
ção, e outros menos cotados,
pelo menos nos exercícios,
como Uipiano e Zé Cara de
Pau, mas o exemplo de
Maus no G. P. Ministério da
Agricultura é ainda bem re-
cente, para um prognóstico
definitivo sobre animais que
ainda não correram na pis-
ta de grama e que se en-
contra traiçoeira, devido hr.
chuvas.

Island estréia com muita chance
Island, uma filha de Fas-

tener e Alex do treinador
Paulo Morgado. surge pelo
seu trabalho de 66" para
os 1 000 metros como íór-
ca do páreo destinado a po-
trancas de dois anos, e ca-
so realmente não sinta as
emoções da estréia pode
ganhar pela boa categoria
técnica que demonstrou nos
seus floreios.

Elmira, que tinha um bom
trabalho ao estrear na úl-
tima semana, agora vai
correr na pista de areia e
pelo aguerrimento que ga-
nhou naquela oportunida-
de vai vender caro a sua
derrota, ainda mais que no
apronto esta semana trou-
xe 21" para os 360 metros
aos saltos, tendo agradado
eni cheio aos observadores.
BEM NA AREIA

Cauqásianá gosta da pis-
ta de areia pesada e sobra
na turma, sendo desta ma-
neira a força lnconteste da
carreira Inicial. Vem de se-
gundo para Escaldado num
páreo mais forte, e entre as
éguas deve largar e acabar.
A luta pela dupla será en-
tre Lady Peroba, Enase e
Rainha Beia com vantagem
para a parelha do treinador
José Luís Pedrosa que na
pista pesada sempre atua-
ram com 1'elativo sucesso.

SEMPRE NO PLACAR
Happy Princess vèm tl-

rando segundos lugares e
perdendo carreiras incríveis
nas últimas exibições, sen-

cio assim agora deve nova-
mente ser a íôrça da com-
petição e se impor nesta
companhia. Fabienne atra-
vessa atualmente uma for-
ma impecável de treino, dai
aparecer aqui como uma
forte adversária da favorita,
Cobiçada e Palmoa logo de-
pois.
PELO TRABALHO

Fouquet é o principal no-
me da quarta prova, e tam-
bém traz uma passada de
86"2/5 para os 1 300 metros,
que se confirmando não de-
ve dar chance aos adversa-
rios de hoje. San Isidro,
agora sempre correndo mui-
to è Dr. OKm.tne — Ex-Car-
bosão — são os seus maio-
res rivais, havendo apenas
uma ligeira vantagem para
San Isidro que atualmente
vem confirmando o que tra-
balha pela manhã.
ANDA VOANDO

M r- s t.r.e Jucá atravessa
atualmente uma forma im-
pecável de treino, e ainda
não será nesta turma que
sairá derrotado nesta sua
terceira exibição seguida. A
luta pela formação da du-
pia será difícil entre Estio,
Rangpur e Mechant, sendo
a pista mais favorável a
Mechant que no barro sem-
pre rendeu acima do normal.
VARIAS CHANCES
.Rock Gin, Good Looking,

Neleu e Londom são os no-
mes de maior evidência do
sétimo páreo, havendo por

parte do treinador F. Cos-
ta.s grandes esperanças em
Rock Gin que segundo sua
opinião nunca andou tão
bem quanto agora.

Good Looking é perigoso
principalmente se tiver um
percurso favorável, o mes-
mo acontecendo com Lon-
dom que tem seu forte ria
atropelada violenta que en-
grena nos últimos 300 mé-
tros do percurso.
NA SAÍDA

Barquito tem perdido car-
reiras incríveis por ter lar-
gado mal, e com isto deixa-
do escapar boas oportunida-
des frente a estes rivais.
Agora não tendo nenhum
contratempo deve íinalmen-
te íazer as pazes com o ven-
cedor na Gávea. Seus ad-
versários certos no final são
Ocelado, Tabacar e Espa-
dini, todos bons corredores
na pista de areia pesada.
RETROSPECTO

Quarentena basta confir-
mar o seu retrospecto para
ganhar aqui, gosta do bar-
ro e anda realmente em
grande forma esta pensio-
nista de Bartucio de Carva-
lho. A luta pela formação
da dupla praticamente náo
tem dono, porque Goga, Es-
tancia e Sylvain prática-
mente são da mesma forca
e no final qualquer uma de-
las pode prevalecer.

Companhia Urbanizadora
da Nova Capital do Brasil

- N0VACÂP -
Edital de Concorá-ncia Pública n.° 007/67-CPC-2, para construção
total de galpões e cêrca nn área da Secretaria da Agricultura e

Produção, situada no "S.I.A.", em Brasília, D.F.

. Chamamos a alançiio dos inleressados para o Edital de Con-

corrència Pública, para construção total de galpões e cerca na
área da Secretaria da Agricultura e Produção, situada no "S.I.A.",

em Brasilia, Distrito Federal, a ser realizada às 10 horas do dia 05
de abril do 1967, na sala das Comissões Perrr.s iienles dc Concor-
rência, no 2.° andar do Edifício Sede da Coupanhia, conforma
Edital publicado no Diário Oficial da União, em su«i edição de 0A d»
março de 1967, Seção I, Parte I, páginas 2 742 t 2 743.

Brasília, 08 de margode 1967.

Ass. Eng. Uipiano Brochado Santiago,
Presidente das Comissões Permanentes de Concorrências.

Nossos
palpites
para hoje

1. Caucasiana - Lady
Peroba - Enase

2. Island - Elmira
Ésula

3. Happy Princess
Fabienne - Palmoa

4. Fouquet • San Isidro
Dr. Osmane

5. Sinaleiro - Answer
Mujalo

6. Mestre Juea - Mechant
Estio

7. Rock-Gin - Good
looking - Londom

8. Barquito • Ocelado
Espadim

9. Quareniona - Estância
Sylvain

RUA DO ROSÁRIO, 1-FRETE E PRAÇAS Í!ll?«f31-3304
LINHA AMERICANA

SAIDAS DE SANTOS

BARÃO DE JACEGUAI (Cargueiro)
Sairá a 11 de março, para
Rio r- Vitória — Recife — Cabedelo

- Trinidad — Nassau — Nçw York —
Filadélfia e Baltimore.

LOIDE PANAMÁ (Cargueiro)
Sairá a 18 de março, para
Rio — Vitória — Trinidad — New

Orléans — Houston e Tampico (Opcional)

LINHA EUROPÉIA
SAIDAS DO RIO

PEREIRA CARNEIRO (Cargueiro)

Sairá a 23 de março, para

Vitória — Salvador — Recife — Ha-
vre — Antuérpia — Roterdam — Bremem
e Hamburgo.

LINHA AMERICANA
SAIDAS DO RIO

LOIDE PANAMÁ (Cargueiro)
Sairá a 20 de março, para
Vitória —' Trinidad — New Orléans

— Houston — Tampico (Opcional)

UNHA DO MEDITERRÂNEO

SAIDAS DO RIO

BARÃO DE JACEGUAI (Cargueiro)
Sairá a 14 de março, para
Vitória — Recife — Cabedelo — Tri-

nidad — Nassau — New York — Filadél-
fia a Baltimore.

LOIDE HAITI

Sairá a 17 de março, para

Vitória — Salvador — Natal — Ca-

bedelo — São Vicente — Casablanca —

Barcelona — Marselha - Gênova — Ná-

poles e Trieste.

¦^•x'fy*^^mit.--.\rKi^'ym^e-v^ *-^-w-^^w'w»-V^,^>.i.rtt'>í,.. •^^_.,f^. P0i*BU»p»i«*« yfmw-^,^, .:.,,.-,» Mítí -. 1
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Atlético reagiu e empatou com üotato
O Atlético Mineiro conse-

guiu um sensacional empa-
te com o Botafogo, por 4 a
4, ontem à tarde, no Mara-
cana, depois de estar per-
dendo por 4 a 1 até os 11
minutos do segundo tem-
po, quando seus atacantes
descobriram a fragilidade
dos zagueiros alvinegros e
penetraram com facilidade
para marcar três gols.

O Botafogo fêz 2 a 0 (Ro-
berto, 2m) e Gérson (pê-
nalti aos 26), o Atlético féz
o primeiro aos 29 (Tião de
pênalti) e o Botafogo au-
mentou para 3 aos 31 (Gér-
son de pênalti) e aos 9 do
segundo tempo (Roberto).
O' Atlético fêz o segundo
aos 11 do segundo tempo
(Edgar Maia), o terceiro aos
25 (Buião) e empatou aos
26 (Santana). O juiz foi
Olten Aires de Abreu, com
péssima atuação, e a renda
foi NCrS 22 214,70 (Cr$
22 214 700 cruzeiros velhos).

TEMPO DO BOTAFOGO

Os dois times formaram
assim: Botafogo — Manga,
Paulistinha, Zé Carlos, Leô-
nidas e Valtencir; Afonsi-
nho e Gérson; Sicupira
(Rogério), Aírton, Roberto

e Paulo César (Nei). Atléti-
co — Luisinho, Canindé
(Variei), Grapete, Vânder e
Décio Teixeira; Vanderlei e
Lacir (Beto); Buião, Edgar
Maia, Santana e Tião (Ro-
naldo).;

O Botafogo começou do-
minando o jogo, graças ao
excelente trabalho de"Afon-
sinho e Gérson, bem auxl-
liados pelo novato ' Paulo
César, que descia para o
4-3-3. Logo aos 2 minutos,
o Botafogo abriu o escore,
quando Gérson deu excelen-
te passe em profundidade
para Roberto, que driblou
o goleiro e marcou com o
gol vazio.

Se o Botafogo já domina-
va o jogo, passou a mandar
muito mais, porque o_ meio
de campo do Atlético se
acovardou, principalmente
Lacir, sua maior estrela.
A rigor, o ataque do Atlé-
tico só existia através da
coragem de Santana e Tião,
sempre tentando a pene-
tração.

Aos 26m, Olten Aires de
Abreu iniciou sua série de
erros, marcando um pênalti
cie Grapete sobre Roberto
que não existiu. O atacante
do Botafogo perdeu a joga-
da e se atirou ao chão, con-
seguindo a marcação da fal-
ta. Gérson bateu com cate-
goria e marcou 2 a 0.

O pênalti inexistente e o
gol arrasaram com o time
do Atlético, mas três minu-
tos depois Olten Aires de
Abreu errou a favor dos ml-
neiros marcando pênalti em
um estouro de bola entre
Paulista e Cantana. Tião
cobrou e marcou, fazendo
2 a 1.

Um minuto depois, Paulo
César deu um presente a
Aírton que não quis marcar,
deu a Roberto e êste deu
uma furada frente a frente
com Luisinho. Aos 31m OI-
ten Aires de Abreu deu ou-
tro pênalti, desta vez exis-
tente, quando Roberto pene-
trou sem multo perigo e Gra-
pete empurrou-o e calçou-o.
Gérson bateu novamente e
marcou 3 al.

Daí em diante, o Botafogo
começou a rolar a bola, cer-
to de que o jogo estava ga-
nho. Gérson, e Afonsinho
comandavam o time que co-
meçou a ensaiar um olê. O
primeiro tempo terminou
com o Atlético sob a séria
ameaça de tomar uma go-
leada.

TEMPO DO ATLÉTICO

Esta a m e a ça cresceu
quando logo aos 6m do se-
gundo tempo Gérson driblou
vários defensores do Atléti-
co e deixou Sicupira livre; o
extrema atirou e Grapete
salvou em cima da linha.
Três minutos mais tarde,
Afonsinho cruzou alto sôbre
a área, os zagueiros e o go-
leiro do Atlético pararam e
Robejto cabeceou para fazer
4 a 1.

Um minuto e meio depois,
a certeza da goleada aumen-
tou quando Roberto driblou
Grapete, o goleiro Luisinho,
ficou só diante do gol e chu-
tou para fora. O Atlético, de-
sesperado, tinha Beto no lu-
gar de Lacir, que nada fize-
ra no primeiro tempo.

¦ Aos 11 minutos. Beto e
Edgar Maia fizeram uma ta-
belinha, até que o primeiro
se viu cara a cara com Man-
ga e só teve o trabalho de
chutar à meia altura para
marcar 4 a 2.

Se até então os zagueiros
do Atlético tinham falhado,
começou a odisséia dos za-
gueiros do Botafogo, onde
todos, à exceção de Leônidas,
começaram a dar crescen-
tes sinais de pavor, com
chutes para o alto e paia os
lados.

Mas os atacantes do Atlé-
tico já tinham descoberto
que Zé Carlos era o caminho
mais fácil, e até Buião íol
jogar na msia esquerda. E
aos 25m, Buião pegou uma
bola na linha média do Bo-
tafogo, foi driblando, entrou
até'a direita e mesmo sem
ângulo chutou forte: Manga
deu um tapa na bola mas
apenas colocou-a dentro do
gol.

O escore ficou em 4 a 3 e
o Botafogo começou a ope-
ràr estranhas mudanças no
time. Saiu Sicupira e entrou
Rogério e saiu Paulo César
para entrar Nei. Com a en-
trada de Nei, Afonsinho pas-
sou para a ponta e o meio
de campo passou a ser Nei-
Gérson.

Um minuto depois, foi a
vez de Santana explorar a
brecha, levando os zagueiros
do Botafogo de roldão, até
estourar com Manga, cair,
levantar e descobrir que es-
tava só diante do gol para
empatar o jogo, o que fêz
sem cerimônia. O goleiro
Manga falhou novamente,
pois saiu displicentemente
para estourar com o atacan-
te mineiro.

Por Incrível que pareça, os
dois times se deram por sa-
tisfeitos com o resultado,
embora o Atlético ainda ti-
vesse colocado Ronaldo em
lugar de Tião, 10 minutos
antes de terminar a partida.

O Botafogo terminou a
partida inteiramente deso-
rientado, com seus Jogadores
discutindo multo e dando a
Impressão de que se o ad-
versário fosse outro talvez
chegasse à vitória.

CAMINHO CERTO, CHUTE ERRADO
go por 4 a 4

Empate trouxe críticas
que podem tirar Chirol

O vestiário do Botafogo
estava . muito tumultuado,
com todos os jogadores cri-

. ticando a Admildo Chirol, e
até o Presidente Nei Cidade
Palmeiro admitiu a contra-
tação de um novo técnico,
fazendo Chirol voltar às
funções de preparador físi-
co.

O mais revoltado era
Manga, que criticava as su-
bstituições feitas pelo téc-
nico em altos brados, di-
zendo:

— Reclamo porque quan-do falho todos me culpam
e agora chegou a minha vez •
de criticar a todos, princi-
palmente Admildo Chirol
que só fêz bobagens.

Manga insistia em culpar
Admildo Chirol, inclusive
dizendo que as substituições
enfraqueceram o time e de-
ram ao Atlético a chance
da reação.

Entre os outros Jogadores,
as criticas começavam da
escalação, pois a maioria
achava que Paulo César de-
veria ter entrado como
ponta-de-lança e nem de-
veria ter sido substituído.
GÉRSON QUER SAIR

Gérson chegou a declarar
em uma entrevista que Ad-
mildo Chirol poderia "aju-
dar melhor se ficasse cala-
do", acrescentando, porém,
que culpa maior cabia a to-

dos os jogadores do time,
pois não podiam deixar o
Atlético empatar.

O interesse de Gérson, no
momento, é se transferir
para o Vasco, ainda na noi-
te de sexta-feira êle con-
versou com Zizinho e suge-
riu que o Vasco enviasse
um emissário ao Botafogo
com úm cheque de NCr$ ..
300 mil (trezentos milhões
de cruzeiros antigos), "pois
duvido que não'me vendam
por esse dinheiro".

O Botafogo está interês-
sado em contratar o extre-
ma Tião, do Atlético, e on-
tem o jogador ficou no Rio,
a fim de conversar os deta-
lhes de sua transferência.

18.° aniversário
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Pouca gente se animou a ir ao Pacaembu ver Portuguesa x Internacional, que teve a menor rendtdtíomuo ate a^rra

Marinho reforçou a defesa
do Ferroviário para jogar
recuado contra Coríntians

Curitiba (Sucursal) — O técnico Marinho, do Ferrovia-
rio, depois de dizer que, "time que perde o meio do campo,
perde o Jogo", resolveu reforçar a defesa de seu time es-
calando Paulo Vecchio para atuar recuado e oferecer maior
resistência ao ataque .do Coríntians.

Por sua vez, o técnico Zezé Moreira falou muito pouco,
limitando-se apenas a elogiar o gramado do Estádio "Duri-
vai de Brito e a dizer que não tem nenhum problema para
escalar a equipe do Coríntians e que também não vai ado-
tar qualquer tática especial contra o Ferroviário.
1NDIQ í DUVIDA

Marinho programou para
seus Jogadores um treino indi-
vidual, ontem de manha, con-
tlnuando o Jogador Índio co-
mo a única dúvida da equipe.
Somente a -revisão médica a
ser feita na manha de hoje é
que vai decidir se êle Jogará
ou nao. Índio passou a 'sema-
na toda fazendo tratamento no
tornozelo direito e só sexta-
feira fêz seu primeiro treino-

Se índio não passar na re-
vis&o médica, Marinho lançará
iRenato, que assim fará eua
estréia na equipe do Ferrovia-
rio. O técnico Já se definiu,
porém, quanto ao sistema tá-
tico a ser usado, que é o 4-3-3.
O meia esquerda Paulo Vec-
chio Jogará recuado, ajudando
Índio ou Renatínho e Juarez,
para Impedir que o Coríntians
domine o melo campo.

RENDA SOBE

Espera-se que Ferroviário x
Coríntians, hoje, tenha uma
renda muito superior à da par-
tida contra o Bangu, mesmo
ccm a concorrência da Expo-
sição Feira de Animais e Pro-
dutos Derivados, que íoi inau-
gurada ontem e que está alcan-
çando grande sucesso. Oi tor-
cedorea do Ferroviário Mt&o

entusiasmados com o empate
contra o Bangu e acreditam
que seu time consiga hoje um
bom resultado.

A delegação do Coríntians
está em Curitiba desde sexta-
feira. Ontem, treinaram no Es-
tádio Dorival de Brito, com
todos os Jogadores do Corin-
tians elogiando o gramado. Ze-
zé Moreira evitou falar sôbre
o encontro de hoje, afirmando
apenas que o Coríntians está
preparado para uma boa atua-
ção.

QUADROS E JUIZ

O Ferroviário formará o seu
Hine com Paulista, Kavalis,
Fernando, Pinheiro e Celso;
Índio (Renatinho) e Paulo
Vecchio; Pedro Alves, Fadreco
e Humberto.

Zezé Moreira escalou o Co-
ríntians assim: ' Marcial, Jair
Marinho, Ditão, Gallardo e
Maciel (Edson); Nair e Rlve-
lino; Marcos, Tales, Flávio e
Gilson Porto.

O árbitro será o Sr. Arman-
do Marques, que tem sido alvo
de multas homenagens em
Curitiba. A sua chegada, no
Aeroporto Afonso Pena, íol re-
cepcionado pelo Diretor e por
árbitro» da Federação Paxá-
suxns* A* Futebol.

Grêmio tem "libero" contra
o Santos e toda a defesa
preparada para marcar Pele

Porto Alegre (Sucursal) — Com o zagueiro Áureo atuan-
do de libero e toda a sua defesa dedicando especiais aten-
ções a Pele, o Grêmio está preparado para enfrentar o San-
tos, hoje à tarde, no Estádio Olimpico, procurando reabi-
litar-se da derrota frente ao internacional, domingo pas-
sado.

O técnico Carlos Froner, embora tenha declarado que
não teme o time de Pele mesmo sabendo tratar-se de uma
equipe de primeira categoria, tomou várias precauções que
foram ensaiadas durante os treinos da semana, todas vi-
sando a fortalecer a defesa do Grêmio.
EM TORNO DE PEIJS

Enquanto o técnico Cai-los
Froner destacou seu quarto za-
gueiro com o cuidado especial

, para marcar Pele em qualquer
, parte do campo què êle estiver,
preocupou-se também em re-
forçar o meio-campo e, para

. Isso, substituirá o jogador Sèr-
gio por Paica, que atuará na
armação ao lado de Sérgio
Lopes.

O ataque do Grêmio começa-
rá com Babá, Alcindo e Vabnir,
que deverão usar o sistema de
contra-ataques, já que todos
são jogadores velozes. Não pre-tc-nde o técnico do Grêmio que-brar em nenhum momento sua
tática de 4-3-3 e, se preciso fôr,
recuará até o ponta-direita Ba-
bá para ajudar a defesa. Pelo
que tem anunciado, o técnico
Caries Froner quer armar o
Grêmio para um empate com o
Santos.
SEM GDjMAR

A delegação do Santos che-
gou ontem, ficando hospedada
no City Hotel, com a preocupa-
ção de não poder contar oom o
goleiro Gilmar, que está ma-
ohucado, e cuja escalação só se-
rá definida na revisão médica
de hoje. O técnico Antoninho
disse que não há mais proble-mas mo time e que o Santos
Jogará ofensivamente como
sempre.

Os Jogadores santistas de-
monstraram cansaço e poucotêm aparecido no hall do hotel
para que oa torcedores os co-nhecesseim. A vitoria «obre o

Atlético, entretanto, entusiás-
mou todo o qudro santistà, que,
segundo Antoninho, está dis-
posto a dar tudo pela vitória
final no Torneio Roberto Go-
mes Pedrosa.
ANTONINHO QUER
VELOCIDADE

São Paulo (Sucursal) — O.
Santos seguiu para Porto Ale-
gre, com o técnico Antoninho
solicitando dos jogadores mais•rapidez em suas jogadas, .nu-
ma tentativa de vencer o es-
quema defensivo, qus espera
encontrar reforçado, pelo time
gaúcho.

O técnico santistà disse a
seus jogadores que o Grêmio
deverá mesmo destacar um za-
gueiro para ficar como libero,
a fim de reforçar a defesa.

Sob a chefia de Nicolau
Moran, a delegação do Sanfos
está composta dos seguintes
elementos, além do técnico e
dos onze titulares: Ciro Costa,
administrador: Macedo e Be-
raldo, massagistas; Ítalo Cou-
sentino, médico; Júlio Mazzei,
preparador físico, e os reser-
vas: Laércio, Zito, Modesto,
Joel, Toninho, Abel e Buglê.

O técnico Antoninho afir-
mou aos jogadores não ter
achado muito satisfatório o
rendimento da equipe, em Be-
lo Horizonte, quando "se não
íôsse por um gol isolado, o
Santos estrearia perdendo". E
acrescentou:

— Quero que vocês todos fa-
çam o possível para apresentar
um estilo de jogo mais veloz,
digno do nome que o Sanios
desfruta.

Sáo Paulo (Sucursal) —
Com dois gols de Ivair, a
Portuguesa de Desportos
conseguiu a sua primeira vi-
tória no Torneio Roberto
Gomes Pedrosa, ao derrotar
a equipe gaúcha do Interna-
cional por 2 a 1, onem ã tar-
de, no Pacaembu.

. O gol do Internacional foi
conquistado por Carlinhos e
a renda somou NCr$ 9 910,00
(nove milhões e novecentos

e dez mil cruzeiros antigos):
— a mais fraca até agora do
Torneio. A arbitragem este-
ve a cargo do Sr. Agoniar
Martins, da Federação Gaii-
cha, com atuação regular.

COMEÇO IGUAL

As equipes se apresenta-
ram com-as seguintes esca-
lações: Portuguesa — Or-
lando, Zé Maria, Ulisses, Jor-
ge e Augusto: Marinho o
Pais; Ratinho, Leivinha,
Ivair e Rodrigues. Interna-
cional — Gainete, Laurício,
Scala, Luis Carlos e Sadi;
Élton e Lambari; Carlitos,
Bráulio, Davi e Dorinho.

Nos primeiros minutos
houve equilíbrio, sem que os
atacantes conseguissem pe-uetrar na área adversária,
com as poucas oportunida-
des de gol surgindo de chu-
tes à distância. Desta ma-
neira, os primeiros 45 ml-
nutos apresentaram pouca
movimentação e, pratica-
mente, houve apenas dois
lances de maior perigo. Aos
23 minutos, Ivair chutou
com violência e a bola, ao
bater na rede pelo lado de
fora, deu ao público sensa-
ção de gol. Do lado do In-
ternacional, Davi perdeu um
gol certo aos 35 minutos,
obrigando Orlando a prati-
car uma dificil defesa.

FINAL DE IVAIR

A Portuguesa iniciou o
segundo tempo no ataque e
aos dois minutos Ivair abriu
a contagem, aproveitando ,
um passe de Leivinha. A
surpresa do gol desorientou
o time gaúcho, que se limi-
tava a um jogo mais defen-
sivo, a íim de evitar que o
placar íôsse ampliado.

A primeira alteração ocor-
reu aos dez minutos, entran-
do Carlinhos no lugar da
Bráulio, mas a intenção do
técnico Sérgio Nunes de for-
talecer a linha atacante só
se concretizou aos 30 mi-
nutos, ao substituir Dorinho
por Joaquim. A partir dal,
o Internacional passou a (
pressionar com maior lnten-
sidade e aos 32 minutos Davi
perdeu ótima oportunidade'
de empatar, chutando a bo-
la pela, linha de fundo. No
•time paulista, Ratinho saiu
para Valdir entrar na pon- '
ta-esquerda, indo Rodrigues
para a ponta-direita.
•Entretanto, quando mais

se fazia sentir o domínio da
equipe visitante, Ivair fêz o
segundo gol da Portuguesa,
aos 42 minutos, o Interna-
cional não desanimou e Joa—
quim criou situações de pe-
rigo para a defesa adversa-
ria. No último minuto da
partida, Carlinhos aprovei-
tou uma confusão dentro dá
área contrária para assi-
nalar o único gol de sua
equipe.
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Fía manda o dono da taça

]iiveiiis a
S. Gonçalo

Niterói (Sucursal) —
O time de juvenis do
Flamengo substituirá -o
misto do Fluminense
li o jj e, em São Gonça-
lo, na partida amistosa
contra o Cordeiros FC,
de São Gonçalo, na
inauguração do Estádio
do Pacheco.

O jogo será arbitrado
pel» juiz carioca Amil--
car Ferreira, auxiliado
por dois bandeirinhas
também da FCF.

Na tarde de hoje,
Bangu e Costeira, no Ès-
tádio Ássad Abdala, no
Barreto, decidirão, por
outro lado, o título de
campeão niteroiense da
temporada de futebol
profissional de 1966. O
juiz da partida será neu-
tro, segundo acertaram
os dois clubes, vindo do
Departamento Autono-
mo da Guanabara, e só
terá o seu nome divul-
gado minutos antes do
Jogo-;
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José Augusto Fiães ganhou ontem em Petrópolis a jÇafa JORNAL DO BRASIL jogando bem e valendo-se ile seu handicap alto

Ingleses querem tênis aberto a todos
Lanilrts (UPI-JB) — A As-

sociação Inglesa de Tênis anun-
ciou ontem que voltará a pro-
por a realização de campeona-
tos abertos, para que seja per-
mitlda a participação de pro-
fissionais nos torneios de ama-
dores, durante a .próxima reu-
nião ainual da Federação Inter-
nacional de Tênis, em Luxem-
burgo, no mês de Julho.

. Entretanto, o Sr. Carl Ar-
nold, Presidente da Associação
Inglesa, declarou que "não va-
mos sustentar problemas",
quando lhe perguntaram se a
Grã-Bretanha defenderia sòzi-
nha a posição, caso a sugestão
de campeonatos abertos em
1968 e 1969 seja rejeitada.

UMA EXPERIÍINCIA

A nova tentativa da Associa-
ção Inglesa em favor dos jogos
abertos, reunindo profissionais
e amadores num mesmo tor-
neio, será apresentada em mo-
çáo de onae pontos, na qual se
pr.cpõe a realização de campeo-
natos experimentais no ano que
vem e em 1969, de modo a ser
possível uma revisão na posi-
çáo atual no ílnal de 1969.

- — Vamos tomas* uma atitud»
ílmie na reunião, da. FILT —

disse o Sr. Carl Arnold. Mas
queremos ver o que os outros
países dizem na reunião e sò-
mente depois, então, saberemos
o que iremos fazer.

O Sr. Eaton Grlffths, ex-
Presidente da Federação Inter-
nacional de Tênis, declarou que
caso a proposta seja aprovada,
Wimbledon se tornará num
campeonato aberto, mas a
PILT, pelo que parece, não pre-
tende -tomar uma iniciativa por
enquanto

9 McCall continua
_Vot>o Iorque CUPI-JB) —- O

Presidente da Associação Nor-
te-americana de Tênis. Sr.
Robert J. Kelleher, afirmou
ontem que George McCall vol-
tara a ser o capitão da equipe
dos Estados Unidos para os jo-
gos da Taça Davis dêste ano.

— McCall é muito dedicado
e um bom comandante para
nossa equipe. Creio que êle
conseguirá êste ano trazer de
volta aos Estados Unidos a Ta-
ça Davis — disse o Sr. Robert
Kelleher.

A equipe norte-americana,
segundo o Presidente da Asso-
ciação,, será formado por Artur
Ashe, Clark Graebner, Charles

Passarei, M a r t y Riessen e
Cliff Richey.

Os norte-americanos estrea-
rão na Taça Davis contra as
Antilhas Britânicas, nos dias
28, 29 c 30 de abril. Se ven-
cerem, enfrentarão a equipe
mexicana, na Cidade do Mé-
xico, nos dias 26, 27 e 28 de
março.

© Opinião de1
-Ne.vconibc

Barraiuiuilla (UPI-JB) — O
australiano John Ne*.vcombe,
atualmente disputando nesta
Cidade o Torneio Internacional
cia Colômbia, disse que conside-
ra os Estados Unid03 o mais
forte adversário de seu pais
para a Taça Davis. dêste ano.

. — Com jogadores como Ar-
tur Ashe, Cliff Richey, Charles
Passarei e Clark Graebner, os
norte-americanos tém tudo pa-
ra recuperar êste ono a Taça
Davis — afirmou Newcombe.

Embora John Ner. combe acho
que os Estados Unidos são a
principal ameaça a seu pais na
T^ça Davis, êio não deixou de
citar logo após o Brasil como
um forte candidato.- Para mim,— disse. New-

combe — o Brasil tem um ex-
celente time, que pode multo
bem voltar a realizar uma boa
campanha na Davis e, inclusi-
ve, chegar ao Challange Round
contra o meu país. Não pocie-
mos fazer pouco de uma equipe
que conta com jogadores como
Koch, Mandarino e Barnes.

O Primeira classe
O Torneio Individual de Pri-

meira Classe Masculina, pro-
movido pela Federação Caiio-
ca de Tênis, tem hoje mais
uma rodada, sendo esta a pro-
gramação:

No Country — às 161i —
Márcio Pascoal ou Otávio Gui-
maráes x A. F. Maranhão ou
Paulo Lima; ás 17h — Jacques
Frceling-H. Mõntçpesrò x Joa-
quim Rasgacla-Oíávío" Guimn-
rães ou Ornar Frlsoo-Roberto
Oliveira e Carlos Augusto-
Afonso Pinto Gr.iin_*..'ães x Hu-
gò Puclieu-Márcio Pascoal ou
George William Ehalders-Luis
Cláudio Dia.-* Lopes. No Flumi-
nense: às I6h — Luís Bonn x
J. Haupt ou Rubens Raimundo
Júnior; às 161i30m — Inar»
Freitas x Idalina Campes ou
Ligia Pacheco, pelo setor íemi-
nino. '¦ --.--L
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ÜÜilPEREIRA ATLÉTICO CLUBEO MAIOR E MAIS MODERNO CLXTBE-H.OTEL
Adquirindo, agora, o seu título de sócio-propnetário do
Miguel Pereira Atlético Clube, COMPLETAMENTE
PRONTO E EM FUNCIONAMENTO, você assegura
um desconto de 50% sobre todas as despesas (estadiae alimentação), que irá proporcionar-lhe, praticamente,a devolução do valor do título.
4LWLH9FA E QUARENTA E CINCO MINU-TOS DO RIO, POR ESTRADA TOTALMENTEASFALTADA.
Mas, compre já o seu título de sócio-propriètário do
Miguel Pereira Atlético Clube, pois temos poucas uni-
dades à venda.
INFORMAÇÕES E VENDAS: SOTÉP
Sociedade 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 32-3295
UMA REALIZAÇÃO ABRAHAM MEDINA

Fiâes ganhou em Petrópolis
a Taça JB de golfe com
escore bom em campo pesado

O golfista José Augusto Duarte Fiães conquistou ontem
pcla manhã, em Petrópolis, o titulo de campeão da Taça
JORNAL DO BRASIL, no desempate que disputou com Lars
Norgren e Manoel Carvalho — que ocuparam, respectiva-
mente, o segundo e o terceiro lugar — marcando um car-
tão de 71 tacadas net, escore muito bom para o estado do
campo, que estava pesado.

Douglas McNair e Ramiro Barcelos, por sua vez, fina-
lizaram os 18 buracos da Taça Frank Walker empatados
com o net de 69 tacadas, seguidos por Frits* Bosseljon, que
obteve o escore de 71 tacadas. McNair, demonstrando sua
ótima forma técnica, marcou um cartão de 74 tacadas gross
num dia em que apenas Fritz, com 78, chegou-lhe por perto.

75; 8." José Augusto Duarte
F:ãe_ (93-17), 76; 9." Edmund
Wágííer (88-11), 77; 10.° empa-
tados, Gustavo Notari (85-7) e
José Luís Osório tíe Almeida
Filho (88-10), 78; 12.° empata-
cios, Lars Norgren (84-5) e Nél-
son Mota (92-13), 79; 14.° Oin-
vo Cabral Ramos (100-17), 83;
e 15." Adolfo Albuquerque Maier
(99-15), 84 tacadas net, O tor-
neio foi disputado com 3/4 de
handicaps.

O programa de hoje no Pe-
trópolis Country Clube é a
disputa da Taça Itanhangá, na
modalidade técnica mcrtal-play,
18 buracos, com desconto cie
3'4 de handicaps. Os sócios do
clube carioca estão convidados
para nela; tomarem parte, ins-
crevendo-se com o profissional
Irineu Cruz.

TAÇA JB

José Augusto Fiães (Guga)
t.ve, antes de tudo, tranqüi-
ikiade para ganhar a Taça
JORNAL DO BRASIL — na
primeira categoria do handi-
caps — pois, logo no buraco 4,
um par quatro ds 420 jardas,
éls só embocou depois de 12
tacadas, coiía c_ue poderia per-
turbá-lo e tirá-lo da disputa.
Guga, porém, piicsou os pri-
metros novo com 49 tacada-;
gros.<, finalizando a volta com
um total de 93 tacadas. Dsdu-
zido ssu handicap 22, ficou as-
segurada a sua vitória, já que
Norgren marcara um cartão de
7G net e Maneei Carvalho es-
tourara com um 83 net,

. Os três jogadores termina-
ram assim os 18 buracos: l.°
José Augusto Duarte Fiães
(49-44), 93—22=71 tacadas r.ct;
2.° Lars Norgren (41-43),
84—8=76 e 3.° Manuel Carva-
lho (45-63.1, 93—15=83. Os dois
primeiros colocados receberão
pr.mios oferecido*.* pelo JB,
constando de mna bola de gôl-
fe apoiada sobre um (ee, dou-
rada para o campeão, e pra-
ter.da para o vice-c.mpeão. A
entrega dos prêmios deverá ser
no field-dáy do clube.

TAÇA F. WALKER

Os melhores colocados na
Taça Frank Walker foram os
seguintes, p.!a ordem: 1.° em-
patados, Douglas McNair (74-5)
c Rfmiro Bare-io. (81-12); 69
¦tacndss net; ,..° Fritz Bcs.eljon
(78-7), 71; 4." Luts Alcivar
(31-9), 72; 5.° Alfredo Giório
Ú3 Almeida (84-11), 73; 6.° Lau-
ro dc Luca (90-16), 74; 7." José
H.nricme Leão Teixeira (83-8),

© Citrus Open

Orlando, Estados Unidos —
(UPI-JB) — Depois da segun-
da rodada do Citrus Open,
disputada ontem, as colocações
dos melhores profissionais eram
as ssgiiintes, com seus parciais:
1.° Doug Sanders (66-66), 132;
2.° Dean, Refram (66-68), 134;
3.° empatados, Arnold Palmer
(67-69) e Gary Player (67-69),
136; 5." empatados, Julitis Bo-
rc-s (70-87), Bruce Devlin (69-
68). Raridy Glover (70-67), Jack
Rule Júnior (68-69) e Tom
Wei.kopl" (72-65), 137; 10." em-
patádos, Charles Coody (68-70),
Bobby Nichols (71-67), John-
ny Pott <71-67) e Kermit Zar-
ley (63-39), 138. Rsx Eaxter
tsm 140 (71-69), Gene Littler
tem 140 (69-71) e Nicklaus
também (71-69).

Csisa Esperança Loterias
159 - AV. RIO BRANCO - 159

VÊMDEU da
LOTERIA-DO ESTADO DÃ GUANABARA:

1.° PRÊMIO - BILHETE: .4 669-NCr$ 25 Mil
2.° "1^ 688 - NCr $ 1 000,'
5.° " ¦¦.: •' 3 684 - NCr$ 200,

e tembém ss duas aproximações
DIA 16 DE MARÇO: NCr$ 25 MIL DA
LOTERIA DO ESTADO DA GUANABARA

BILHETE QUE CERTAMENTE SERÁ VENDIDO PELA
CASA ESPERANÇA LOTERIAS

O SEU DIA CHEGARA!

gn e area
Armando Nogueira

Ao Botafogo coube o papel mais extrava-
gante do Campeonato Roberto Gomes Pedro-
sa: na estréia, ontem, -perdeu de quatro a qua-
tro para o Atlético, de Minas Gerais, depois
de um escore que os erros do juiz e a incapa-
cidade da defesa dos mineiros lhe ajudaram
a construir. O time de Gérson chegou a ga-
nhar de quatro a um. O resultado, nas cir-
cunstâncias, constrangedor, pode ser reparti-
do em parcelas iguais entre os zagueiros, to-
dos quatro, os atacantes Aírton e Roberto, e
o treinador da'equipe.

O erro espantoso do treinador Chirol, on-
tem, foi tirar o jogador Paulo César, que es-
tava jogando bem, apesar de escalado numa
posição que não lhe compete -— a ponta es-
querda — e--mi_mto_r-dejpoisf tirar Sicupira,
que, tecnicamente, não e grande coisa, mas
que ontem jogava bem melhor que Aírton e
Roberto.

Tenha paciência, mas o time do Botafo-
go vai embora daqui, colhe boas vitórias no
exterior e, na hora de reaparecer no Brasil,
nos surpreende com um blefe do tamanho de
um bonde.

A escalação de Paulo César, na ponta es-
querda, para trabalhar com uma perna limi-
tada e, ainda mais, atribuindo ao garoto o
papel de terceiro homem de defesa que êle não
pode exercer (o garoto evita o quanto pode o
corpo-a-corpo, não sabe combater); as duas
substituições, errada a primeira, inoportuna
a segunda; as indecisões de Manga; a lentidão
da zaga central e a vulnerabilidade de Afon-
sinho e Gérson — tanto erro junto daria paraescrever um pequeno livro para demonstrar
como foi que o time do Botafogo, que ganha-va de quatro a um, acabou derrotado por um
empate de quatro a quatro.

Honras aos mineiros do Atlético que tive-
ram personalidade para enfrentar a adversi-
dade de quatro gols, num jogo que sempre foi
equilibrado, e que virou a seu favor, nos 15
minutos finais. Mais maduro, menos nervo-
so, o time do Atlético poderia ter ganho de
cinco a quatro: chance teve, não teve, porém,
autoconfiança para agravar até as últimas
conseqüências o quadro de pânico a que ficou
reduzido o time do Botafogo.

O TRÁFEGO NA LAGOA

A semana que passou não foi nada feliz
para as atividades esportivas áe racionais e
irracionais, na Zona Sul ãa Cidade: sexta-
feira de manhã, dois cavalos se chocaram na
pista de corridas do Jóquei Clube. Foi uma
batida tão feia que um dos cavalos morreu,
de estalo, e o outro foi sacrificado, minutos
depois.

No plano racional, foi o acidente áo re~
maãor Pavão, ão Flamengo, cuja batata da
perna direita foi dilacei-aãa pelo bico de proa
de um double-esquife ão Vasco áa Gama.

Agora, me ãigam uma coisa os áirigen-
tes ão remo: está certo isso de expor os re-
maáores ao risco ãe aciãentes como o que
matou em ãuas etapas o remaãor Pablito? E
Rubens Aguirre, vítima também ãa Lagoa Ro-
drigo ãe Freitas? E, agora, o Pavão, do Fia-
mengo, com a perna varada pelo bico de outro
barco?

Não compreendo que, até hoje, a segu-
rança de remadores e barcos não tenha me-
recião um mínimo ãe proteção, seja áe parte
áa Federação, seja ãe parte áos três clubes
que utilizam a Lagoa como pista ãe regatas —.
Botafogo, Flamengo e Vasco ãa Gama. Por.
que não se estuâa um pequeno plano áe âis-
ciplina da circulação de barcos, criando raias
para cada guarnição?

Enqxtanto não fizerem isso, vai aumentar
o risco ãe acidente e fatalmente ãecrescer o
interesse áe remaãores, que ninguém é trouxa
pra acordar às cinco horas áa manhã, meter-
se numa casca áe noz, fazer força ãe graça e
no fim acabar dando trabalho ao Dr. Pedro
Wellington, no Miguel Couto, com o abãome
atravessado pelo bico ãe proa ãe um barco na
contramão. O àesastre ãe barcos pequenos,
tipo esquife, é quase certo, sempre, porque o
pessoal rema ãe costas, sern poder ver o que
lhe vem pela frente; quanão àá pela coisa, é
tarde.

Os barcos ão Flamengo, pelo menos, já
não são tão perigosos porque o clube teve o
cuidado, agora, ãe cobrir o bico áe proa com
xima bolota áe borracha que protege razoa'
velmente o remaãor em caso ãe choque. •

Mas, isso não é tudo: impõe-se aos clu-
bes uma decisão para âisciplinar, como eu
ãisse, a circulação ãe barcos ão Botafogo, Fia-
mengo e Vasco. Do contrário, vamos ver, nes-
ses áias, uma greve áe remaãores ãa Lagoa
Rodrigo ãe Freitas: a rapaziaáa, que me pro-
curou ontem para peãir acolhíãa à sua quei-
xa, está áisposta a enforcar os remos, em si*
nal áe protesto. ^

Sl QHTPFn QA TRATORES E EQUIPAMENTOS li
OU I lAL-V-t O.M. Av. Brasil, 7200 - TeL: 30-9966 I

EQUIPAMENTOS 
"CATERPILLAR" marca registrada 1

ENTREGA IMEDIATA: E
/TRATORES:
MODELO: 0-9 D-8

TRATOR SCRAPER • 631
TRAXCAVATORS • 977- .933

CARREGADEIRAS . • 968
MOTONIVELADORA ¦'..•¦ 12

Paulistas
são liexa
no basquete

Curitiba (Correspondente) —
Derrotando os cariocas por 91
a 71, ontem à noite, no Glná-
sio Tarumã, desta Cidade, os
paulistas levantaram pela sex-
ta vez consecutiva o titulo de
campeões brasileiros de bas-
quetebol, muna partida em que
tiveram absoluta superiorida-
de, inclusive lançando apenas
jogadores reservas nos últimos
5 minutos de jogo.

Os cariocas, até que perdes-
sem êsse jogo — e com éle a
possibilidade de chegar ao ti-
tulo —, também estavam in-
victos no brasileiro ontem en-
cerrado.



Bangu x Sao Paulo e
r.Sy,":." ":V-b ...... ,,. .......... ,

m
A VEZ DOS OUTROS

ais quatro jogos esta tarcie
Cinco partidas interestaduais, uma em ca-da cidade e todas cominício às 16 horas, com-

pletam hoje mais umarodada do Torneio Ro-berto Gomes Pedrosa:Bangu x São Paulo, noMaracanã; Palmeiras xVasco, no Pacaembu;
Cruzeiro x Fluminense,
em Belo Horizonte; Grê-mio x Santos, em PortoAlegre; e Ferroviário xCoríntians, em Curitiba.

A partida programada
para o Maracanã —- on-de uma arquibancada
custa NCrS 2,00 (doismil cruzeiros antigos) —reúne duas equipes domesmo grupo de classifi-cação, o Bangu animado
por uma expressiva vitó-na sobre o Vasco, quar-ta-feira, e o São Paulosendo o último a estrearnum torneio onde seapresenta com três des-falques.

Rio

O. 
g,atore, 

ao São Fauloí^^^TÍ^^ST^^^^^^S

Tonho faz revisão medicai Pírih acha difícil umahoje de manha para saber
se joga contra o São Paulo

O ponta-direita Tonho é a única dúvida que o Bangutem para escalar o time para o jogo de logo mais, contra
«n,f° Faul°' n° Maracanã, porque o jogador ainda rião serecuperou totalmente de uma ferida no tornozelo esquerdoconseqüência de um choque com Ananias, no jogo contra

Entretanto, o Dr. Arnaldo Santiago ainda tem èspe-rança, na recuperação do jogador, pois, conforme explicou,esse tipo de contusão pode desaparecer dentro de poucotempo, e e isso que vai verificar na revisão médica que farána manha de hoje.
A DIFICULDADE

O técnico Martim Franciscocontinua bastante preocupadocom a situação do Bangu, quetem cinco titulares contundi-dos, dificultando bastante aformação ideal da equiue.-Disse Martim Francisco que,caso Tonho não tenha condi-'
çoes de jogo, vai colocar PauloBorges na ponta-direita, fa-zendo entrar Sabará no centrodo ataque, ao lado de Cabral-üünho. Mas o técnico tambémespa-a contar com Tonho, pelomenos durante um tempo, umavez que acha errado deixar deíora um jogador que teve tãoboa atuação no jogo anterior,considerando-o, inclusive, umadas causas da vitória do Ban-
gu sobre o Vasco.

Os jogadores não fizeram
qualquer tipo de treinamento
na manhã de ontem, conformo
estava programado, devido às
chuvas que caíram sobre Ban-
gu. À tarde, entretanto, orga-
nizaram um jogo de vôlei, for-
mando dois times com Ocimar,
Cabrita, Cábralzinho, Pedrinho'
e Sabará, e Paulo Borges, Pau-
lão, Jair, Luis Alberto e Zé
Carlos. O jogo durou 40xmi-
nutos e, embora todos tenham
mostrado vontade de continuar,
Brasileiro, o preparador físico,
terminou com a brincadeira, le-
vando todos paia a sauna.

Martim Francisco concentrou
também os jogadores Fernan-
do, Paulão, Zé Carlos, Sabará
e Zamboni, além dos titulares.

vitória do S. Paulo hoje
por causa dos desfalques

O técnico Sílvio Pirilo, que foi obrigado a mudar aescalação de seu time para o jogo desta tarde, contra oBangu, porque Belini e Almir, contundidos, e Paraná semcontrato, regressaram para São Paulo, confessou que comesses desfalques passou a achar difícil uma vitória hoieno Maracanã. J '
Pirl;o disse que considera o São Paulo em fase de as-censao, mas é de opinião que "ainda falta muita coisa" elamentou apenas não poder usar o seu quadro-base. hoie'Serei obrigado, inclusive - explicou Pirilo _ a lançarcontra o Bangu, Martínez, um ponta-direita argentino auenunca vi jogar." H

TREINO DE ONTEM

Romualdo Arpi Filho,auxiliado por Eunápio de
Queirós e Guálter Porte-
;la Filho, será o juiz da
partida desta tarde, noMaracanã.

O Bangu, depois cle ai-
guns problemas criadoscom a mudança de téc-nico, as contusões de Jai-me e Fidélis e uma difi-cil excursão ao Norte, es-treou no Torneio Rober-to Gomes Pedrosa empa-íando (1 a 1) com o Fer-roviário, em Curitiba.
Mas, já na partida se-
guinte, sem exibir o mes-mo padrão de jogo queo levou a sagrar-se cam-
peão carioca no ano pas-sado, impôs-se (2 a 0) ao

Vasco e deixou boa im-
pressão em sua torcida,
que se mostrava intran-
qüila em relação dasatuações da equipe du-rante a excursão, comMartim Francisco em lu-
gar de_ Alfredo González.

Se já se pode ter umaidéia do Bangu, para a
partida de logo mais, omesmo não acontece como São Paulo; cuja equi-
pe andou meio afastadanos dois primeiros mesesdo ano e agora estréiasob ã direção de SílvioPirilo. Belini, Paraná eAlmir são os desfalques,
os dois primeiros contun-didos e o último sem con-trato.

BANGU
Ubirajara

Cabrita
Mário Tito

¦';, Jair
Luís Alberto

Pedrinbo
(Paulo Borges) Tonho

 Cábralzinho
(Sabará) Paulo Borges

Ocimar
Aladim

SÃO PAULO
Picasso
Osvaldo Cunia
Jurandir
Lourival
Dias
Tenente
Martínez
Nelsinho
PiadfT~

10 Fefeu
11 Canboto

São Paulo

Fia acredita que Murilo í
renove seu contrato para
jogar contra o Cruzeiro
««ÍL SZ' Tlávi^ Soares de Mourá> Diretor <to Flamengo,espera resolver de uma vez, amanhã à tarde, a renovaçãodo contrato do lateral-direito Murilo, para que êle jK
TtPM& «^quarta-feira, na partida contra o Cruzei-
o jogo ' 

conseguindo a®51™ mais uma atração para

M,Vrnf onheceildo 1ue ° Flamengo não pode oferecer a
fno o ^Vf-11 aQPaul° «enrique e Jaime há quase um
SKn,™S?res de Moura passou a semana es-
ÍS ™aC?1°Sta-melh01' e' no encòntro d<? ama°hã,acredita que Murilo nao a recusará, pois o jogador teminteresse env continuar na Gávea.

¦Os jogadores do São Paulo,
à cxdeção de Belini, Almir eParaná — que já se encontram
em São Paulo — e Dias, pou-
pado por estar sentindo o tor-
nozelo, fizeram um treino in-dividual, seguido de um bate-bola, ontem de manhã, nócampo do Flamengo, sob a di-
reção do técnico Pirilo.

Após 30 minutos de ghiásti-ca, o técnico do São Paulo di-rigiu um treino especial paraos atacantes e goleiros. A li-nha titular, formada por Mar-
tínez, Prado, Nelsinho e Ca-
nhoto passou muito tempo
treinando chutes de longa dis-
tãncia para Picasso e Fábio.

AUTORIZADOS

Pirilo disse que permitiu avolta de Belini, gripado, e Al-
mir, contusão nos ligamentos
do joelho direito, pois ambos
foram autorizados pelo depar-
tamento médico, mas quantoao caso de Paraná, disse que

não pode obrigar um jogadora atuar sem contrato.
Para suprir a falta destes

Jogadores, Pirilo pediu ontemmesmo para que os jogadoreslauca e Carbone viajassem
para o Rio, a fim de ficaremna reserva, hoje.

A tarcie, alguns jogadoresassistiram ao jogo entre Bota-
go e Atlético, enquanto outros
preferiram ir ao cinema.

Falando sóbre os jogadores
que atuarão hoje, Pirilo íêz
questão de chamar a atenção
para os jogadores Picasso, con-tratado recentemente ao Ju-ventus, Lourival, que perten-ceu ao Noroeste e foi uma dasrevelações do campeonato pas-sado, . Nelsinho, um dos orti-lheiros de São Paulo, jogando
pelo- Guarani;.-

Quanto ao pónta-direitaMariinez, Pirilo disse que nun-
ca o viu;jogar, nem sabe tam-
pouco de que time êle veio,entretanto, "a única coisa queposso fazer, é colocá-lo parajogai-, pois não vou ficar comum jogador para íicar apenas
comendo e dormindo no clube".

José Teixeira de Carva-lho será o juiz no Pa-caembu.
O Palmeiras é a únicaequipe que já obteve duasvitórias no Torneio, pri-meiro derrotando fácil oFluminense (4 a 2) e de-

pois vencendo o Corin-tians numa partida difi-cil (2 ai). Está, portan-to, na liderança do se-
gundo grupo de classifi-
cação, no qual o .Vasco já
perdeu dois pontos, ao
sofrer uma derrota na
estréia contra o Bangu.

A partida desta tarde,em princípio, inclina-se
para o Palmeiras, queparece melhor armado ecom jogadores mais cate-
gorizados. A equipe ca-rioca, porém, continua
em fase de reorganização
técnica, com Zizinho pro-curando armar um con-
junto dos elementos de
que dispõe, mas tendoainda vários pontos fra-cos na defesa e no meio-campo. Mesmo o ataque,
que o treinador conside-ra a sua melhor arma,ainda não acertou.

PALMEIRAS
Valdir

Djalma Santos
Djalma Dias

Zèquinba
Mímica
Ferrari

Gallardo
Servilio

César
Ademir da Guia

Rinaldo

1
2
3
4
5
6
7

VASCO
Édson
Jorge Lnís
Brito
Salomão
Fontana
Oldair
Nei
Biancbini
Adilson

10 Danilo Menezes
11 Morais

Belo Horizonte
Cláudio Magalhães di-rigirá a partida em BeloHorizonte.
O Cruzeiro — uma dasatrações do Torneio —

estreou categoricamente,
domingo passado, golean-do o Atlético (4 a 0), en-
quanto o Fluminense ti-.nha sorte oposta diante
do Palmeiras. Hoje à tar-de, volta o bicampeão mi-neiro e campeão brasilei-
ro a se apresentar peran-te sua torcida, havendo
muita tranqüilidade en-

Zisinho quer Vasco jogando
pelas extremas explorando
sempre velocidade de Morais

tre seu técnico e jogado-res, todos lembrando asduas partidas semifinais
da Taça Brasil.

O Fluminense, na ver-dade, não melhorou mui-to de lá para cá, de mo-do que volta a Belo Hori-zonte com chances nova-mente limitadas, em quepese às mudanças queTim fêz na equipe, a vol-ta de Cláudio e a estréiadè Jairo Augusto, no lu-
gar que Caxias tão malocupou.

CRUZEIRO
Raul

Pedro Paulo
Procópio

(W. Piazza) Zé Carlos
Célton

Neco
Natal

Dirceu Lopes
Evaldo
Tostão
Hilton

FLUMINENSE

Vitorio
Jorge
Jairo Augusto
Jardel
Altair
Severo
Mário (Amoroso)
Denílson
Cláudio

10 Samarone (R. Pinto)
11 Lula

Pô^to Alegre
Anacleto Pietrobon es- vitória sobre o Atlético

FLA VOLTA HOJE
A delegação do Flamengo,

que saiu do Rio sábado, dia 4.para estrear no Torneio Ro-berto Gomes Pedrosa, em SãoPaulo, e, em seguida,- viajou,a Porto Alegre e a Bagé, che-
gara ao Rio na noite de hoje,devendo Renganeschi dispen-sar todos os jogadores e mar-car a «apresentação para atarde de terça-feira, quandohaverá individual c começo daconcentração.
. °, Sr. Pinkwas Fizsman vaidecidir amanhã ã tarde ee

Paulo Henrique poderá inte-
grar o time contra o Cruzeiro.No primeiro exame o médicoconstatou que a dor.na cosadireita era apenas muscular.
Depois de quatro dias de des-canso, o Dr. Pinkwas Fizsmanacha que Paulo Henrique de-verá ter-se recuperado total-mente.

OJUamcngo divulgou ontem,em nota oficial, um convite
para a missa de sétimo dia pe-3a alma de Maria Ivone Bra-sil Brla, esposa do técnicoBrla, e que íoi também canse-lheira do clube.

O Vasco encerrou onteni seus preparativos para a par-' tida de hoje contra o Palmeiras, com o técnico Zizinho co-mandando um treino tático, no qual instruiu os atacantes
para jogarem pelas extremas, procurando sempre a linha
de fundo, e pediu que eles procurassem explorar a veloci-dade de Morais nos passes em profundidade.

Para os jogadores do meio de campo, setor que mais
preocupa o técnico do Vasco, a ordem foi para revezamen-
to no trabalho de armação e destruição. Salomão terá aincumbência de jogar mais avançado, pois Zizinho ensinou
uma jogada em que êle geralmente penetra na área adver-sárla para chutar em gol. i

tá escalado para apitar
em Porto Alegre.

O Grêmio começou
mal no Torneio, perden-do para o seu velho rival,o Internacional (2 a 0),em partida toda favorá-
vel ao adversário. Suasegunda apresentação écontra um Santos cujas
possibilidades atuais nãoforam bem testadas na

i
Curitiba

(1 a 0).
O Grêmio possui umbom conjunto, emboratenha atuado mal no úl-timo domingo, enquanto

o Santos, com todos osseus craques e uma boaexcursão pelas Américas,
voltou ao Brasil prome-tendo ressurgir como
grande força do futebol
brasileiro, o que ainda seaguarda.

GRÊMIO

Arlindo
Altemir

Ari Ercílio
Áureo

Paulo Sousa
Everaldo

Babá
Paica

Alcindo
Sérgio Lopes

Vobnir

SANTOS
Gilmar (Cláudio)
Carlos Alberto
Oberdã
Zito
Orlando
Rildo
Amauri
Lima
Toninbo

10 Pele
11 Edu

Flu continua sem saber se
Mário e Samarone jogam e
dúvida do Cruzeiro é Piazza

• Belo Horizonte (Sucursal) - A delegação do Fluminense chegou as 10h45m de ontem ao Aeroporto da Pampulha.seguindo direto para o Hotel Itatiaia, sem qualquer, pro.gramaçao de treino mas ainda com duas dúvidas no timepois o Dr. Valdir Luz disse que só depois da revisão mé-dica desta manhã saberá se Mário e Samarone poderãojogar à tarde contra o Cruzeiro. '
na.ÊHpwáTel ^ os dois jogadores venham a disputar'apartida, mas se isto não acontecer, a substituição de Mário
^^T30/,0"1*' enQUant0 para ° Iu&ar de Samarom,Tim hesita ainda entre. Roberto Pinto e Jorge Costa

PELAS PONTAS

Apesar das chuvas de onteni
cm São Januário, Zizinho re-
solveu manter o treino pra-
gramado no campo porque dis-
ee que necessitava mostrar a
seus. Jogadores que o ataque
tem de jogar pelas extremas.

Antes dêste treino, os Joga-
dores fizeram um Individual
com o preparador físico Aure-

liano Beltrão, que durou 20
minutos.

A delegação do j Vasco foi
chefiada pelo Vice-Presidente
de Futebol Armando Marcial,
seguindo ainda os diretorasDavi Moreira e Abílio Dória.
Os 16 jogsfdores que Viajaram
foram Franz, Edson, Jorge Lu-
ís, Brito, Fontana, Maranhão,
Ananias, Danilo, Oldair, Nei,
Nado, Bianchini, Adilson, Sa-
lomão, Zèzinho e Morais.

VÉSPERA DE DUVIDA

Armando Marques foiindicado para ser o juizem Curitiba.
O Ferroviário —- deinício apontado como omais fraco participantedo Torneio — teve uma

estréia à altura de uma
grande equipe, empatan-
do com o Bangu (Ial),numa partida em que afalta de sorte roubou-lhe
a vitória. Seu compro-
misso de hoje pode con-
firmar a impressão ini-

ciai ou Justificar a fra-
gilidade que lhe atri-buíam.

O Coríntians, ainda
com Zezé Moreira a diri-
gi-lo, jogou mal contra oPalmeiras e já está com
dois pontos perdidos.Tenta uma reabilitação
difícil, p o r q u e vai en-frentar o Ferroviário nomesmo campo onde oBangu, há uma semana,
sofreu um surpreendeu-
te tropeço.

QUESTÃO DE PLANO
Tini revelou que, seresolveroptar por um plano defensivoe Samarone não puder jogarpreferirá Roberto Pinto, paraatuar mais recuado e lançarbolas longas para o ataque.Jorge Costa não tem estas ca-racteristlcas e teria que serefetivamente íun atacante. Adúvida do técnico — desde queSamarone não Jogue — nasceudo fato de que, no último trei-no da equipe, Jorge Costa te-ve um desempenho muito su-

perior ao de Roberto Pinto.No Cruzeiro, por outro lado,o medico Joaquim Daniel nãogarantiu a escalação do médioPiazza, contundido no Joelhoesquerdo e que deverá ser real.mante substituído por Zé Car-los: o reserva para as três po-sições de meio de campo d»equipe. Piazza sofreu a pan-c ida no joelho na partida con-tra o Atlético e ficou de íora

de todos os treinamentos du-rante a semana.
Na opinião do Dr. JoaquimDaniel, Wilson Piazza melho-rou multo, mas mesmo assimsua escalação é atada bastanteduvidosa, e só depois da revi-são médica desta manha serápossivel saber se êle poderá ounao ser liberado para o jogo.-A delegação do Fluminense,hospedada no Hotel Itatiaia.

SnS ,Inte,S"«ia Pelos Jogadoresvitorio, Márcio, Jorge, Olivei-ra, Jairo Augusto, Altair, Se-vero, Bauer, Deniíson, Jardel.Roberto Pinto, Amoroso, Má-rio, Samarone, Jorge Costa.Cláudio, Lula e Gilson Nunes,o chefe Creso Gouveia, o mas-saglsta Santana, o técnico Timo roupeiro Silvio e o médicoValdir Luz.
Os Jogadores do Cruzeiro,-

por sua vez, passaram todo odia na concentração e fizeramJa mesmo um leve exercício re-creatlvo.
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FERROVIÁRIO
PauÜBta 1
Kavalis 2

Fernando 3

(Renatinbo) índio 4.
Pinheiro 5

Celso 6
Paulo Alves 7

Juarez 8
Padreco 9

Paulo Vecchio 10
Humberto 11

CORÍNTIANS

Marcial

Jair Marinho
Ditão
Nair
Gallardo
Maciel (Edson)
Marcos
Rivelino
Flávio
Tales
Gilson Porto

Everton pagou ao Preston
NCr.. 600 000,00 pelo passe
do apoiâdor Howard Kendall

Llverpool (UPI-JB) — Duzentos e vinte e quatro mll
dólares — cerca de NCr$ 600 000,00 (seiscentos milhões de
cruzeiros antigos) — foi quanto o Everton pagou pelo pas-Be do apoiâdor Howard Kendall, de 20 anos, ao Preston,
surpreendendo os meios futebolísticos de 'todo mundo.

Kendall, que era pretendido por diversos clubes, inelu-
sive o Spurs, transferiu-se pela terceira vez. Ontem de ma-
nhã, o jogador foi a Ballefield, campo de treinamento do
Everton a fim de acertar todos os pormenores para a trans-
ferència.

. Samarone almoçou com Mm i Bauer no H^M ItatiS^^^^^^^^

MAIOR PREÇO

O preço do passe de Kendall
foi o mais alio pago até hoji
na Inglaterra por um jogadorde menos de 21 anos, supera n-
do a quantia da transferência
do zagueiro Èmlyh Hughues, de
19 anos, do Blackpool. há cerca
de dez dias.

Kendall é o jogador mais jo-vem que Já atuou numa final

da Copa da Inglaterra, pois,
quando faltavam 20 dias para
que completasse 18 anos, jogoucontra o West Kam, em 1964.

O treinador Harry Catterick.
do Everton, considera Kendall
u;n grande reforço para a) sua
equipe e lamentou que êle náo
pud:tíe ser utilizado no Jôfrocie hoje pelo Campeonato, em
face tíe já ter jogado pelo Pres-
ton na presente temporada.
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TV-PHIICO - B-118
Tridimensional d* luxo - 59 centímetros. Nova
e belíssima frente. Imagem filtrada-tridimensional

NCr$
Cr$ 57.400

57, 40 MENSAIS

TV PHILCO-.B-m
Modelo "Paraflex" - Televisor de extraordiná-
ria beleza. Gabinete super-compacto, em caviú-
na ou nogueira. 59 centímetros, imagem filtra-
da - tridimensional.

NCr$ 58 00 MENSAIS

Cr$ 58.000 ENTRADA 000

CONDICIONADOR DE AR-PHILCO
Linha contemporânea - Mod. 955 - 1 HP - Com-
pacto- ideal para dormitórios, escritórios. Pe-
quenos a médios ambientes.'

PHILCO

50 MENSAISNCr$ 79,!
CrS 73.500 ENTRADA 000
SUPSR TRANSISTONE-PHIICO
3 faixes de onda - Antena telescópíca. Gabinete
plástico de alto impacto, Belíssimas cores.
ENTRADA 000
SUPER TRANSGIOBE-PHIICO
O rádio sem fronteiras - 8 faixas - antena te-.
lescópica - Luxuoso gabinete de Zamak revesti-
do de couro plástico preto.
ENTRADA Q0O

NCr$7,70
CrS 7.700

mensais

NCrS 17,40 ?
Cr$ 17.400

mensais
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CENTRO
Rua Uruguaiai..
Av. Passos
Av. Matechai Floriano
COPACABANA

PENHA
RAMOS

MADUREIRA
CAMPO GRANDE
NILÚPOLIS

N. IGUAÇU
S. J. MERITI
CAXIAS
NITERÓI

SÂO GONÇALO
BRASÍLIA
TAGUATINGA
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BOM INÍCIO PARA MINI-TEATRO
YAN MICHALSKI FAZ A CRÍTICA DE "DE BRECHT A STANISLAW"

N

1

'Maria Fernanda, sorfíii"
do para Air. S1 o a n e

Viana Filho, pro-
curando a Saída

AS DUAS

NOVIDADES

A Saída? Onde Pica a Saí-
da? e O Versátil Mr. Sloa-
ine são as duas estréias tea-
trais da semana, no Rio. A
primeira, do Grupo Opinião,
será apresentada a partir
do dia 17, sexta-feira; a se-
gunda, dirigida por Carlos
Kroeber, estréia no dia 16,¦ no Teatro Gláucio Gil. A
Saída? é de Ferreira Gou-
lart, Armando Costa e Ar-
mando Fontoura e trata dc•rjierra. Mr. Sloane, de José
Orton é uma comedia de
humor negro.

Quando entramos no Mini-Teatro,
levamos um susto: não imaginávamos
que uma casa de espetáculos pudesse
ser tão mini. É difícil não se sentir cé-
tico: como é possível fazer teatro nesse
palco que é uma espécie de corredor
cuja largura talvez nem chegue a dois
metros?

O ceticismo vai se dissipando aos
poucos no decorrer do espetáculo, e na
saída lembramo-nos da importância as-
sumida em Paris, nos últimos anos, pe-
los cafés-théâtres: trabalhando em pai-
quinhos de dimensões semelhantes às
do nosso Mini eles são considerados por
muitos, hoje em dia, como a mais es-
timulante injeção de sangue nôvo que o
teatro parisiense tenha recebido nos úl-
timos tempos, e estão realizando • uma
respeitabilíssima tarefa de pesquisa e de
renovação em vários domínios: concep-
ção de dramaturgia, forma de espeta-
culo, estilo de.interpretação, mentalida-
de do público. Assistindo a Oe Brecht a
Stanislaw Ponte Preta, sentimos que
aqui pode estar o germe de uma expe-
riência análoga, cujas conseqüências e
cujos frutos dependerão essencialmente
da ousadia, da imaginação e da capaci-
dade de adaptação de Jaime Barcelos e
Milton Carneiro, os autores e donos da
Idéia.

No espetáculo de inauguração, em
todo caso, eles se mostraram ao mesmo
tempo hábeis e honestos: em primeiro
lugar, por terem percebido que o seu
Mini não devem nem pode competir com
os teatros convencionais, e precisa for-
jar a sua própria fórmula de espeta-
culo; em segundo lugar, por terem
imaginado, para o programa de estréia,
uma mistura na qual o fator da atra-
ção comercial não foi desprezado, mas
também não implicou em concessão ã
vulgaridade ou ao mau gosto, e ainda
por cima foi usado como chamariz para
impingir ao público, de uma maneira
agradável, alguns belos poemas de

Brecht, que talvez não atraíssem o mes-
mo público sem o picante acompanha-
monto de Stanislaw Ponte Preta. E esta
demonstração de habilidade e hpnesti-
dade é reforçada por uma realização
competente e inteligente, que revela na
pessoa de Antônio Pedro um diretor es-
treante com o qual parece que o nosso
teatro poderá contar.

Nâo há como negar, é verdade, que
a encenação de A Exceção e a Regra,
de Brecht, fica prejudicada, em alguns
dos seus aspectos, pelas reduzidíssimas
dimensões do palco: um texto rico em
sugestões de uma mise-en-scòne de gran-
de impacto visual, tem de ser tratado
pelo diretor eom um quase completo
abandono de todas estas sugestões. A
grande preocupação do encenador, no
setor das marcações, só pode ser a de
tornar a ação compreensível e fluente,
e fazer com que ela caiba no estreito es-
paço cênico' que lhe é reservado; ne-
nhum enfeite, nenhum recurso este-
ticizante digno de nota está a seu al-
cance. E no entanto, talvez seja esta
a mais correta e certa montagem bre-,
chtiana até hoje realizada no Brasil,«ao
lado de A Alma Boa áe Setchuan. Livre,
por motivos de força maior, de quais-
quei- ambições espetaculares, e protegi-
do também, pelo contato resultante da
proximidade fisica entre os intérpretes
e os espectadores, contra os perigos de
uma mal assimilada empostação distati-
ciada, como tantas que temos visto por
aqui, Antônio Pedro construiu um espe-
táculo simples e claro, no qual a den-
sidade das interpretações constitui a
principal — e perfeitamente suficiente
— ajuda dada ao texto para que éle
possa cumprir a sua tarefa de atingir
a sensibilidade e a inteligência do es-
pectador. , .-,.

.. Ainda que sem poder igualar.a im-
portância das obras-primas de Brecht,

.A .Exceção e a Regra é um. brilhante
exemplo da dramaturgia brechtiana: a
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pequena parábola expõe, com absoluta
clareza e lógica de raciocínio, algumas
das mais agudas e obstinadas críticas
dirigidas por Brecht à desumanidade
da sociedade capitalista. A regra do
título é o constante conflito de interès-
se entre o patrão e o empregado, em
conseqüência do qual o tribunal, endos-
sando a implacável lógica do capitalis-
ta, reconhece que era impossível esperar
do empregado outra j coisa do que uma
atitude ameaçadora em relação ao pa-
trão: o interesse do carregador exigia,
teoricamente, que êie procurasse matar' o seu chefe. A exceção do titulo é o
imponderável sentimento humano que
levou o carregador a oferecer ao desal-
mado ricaço o res tinho de água que lhe
sobrava, para matar a sua sede.' Na
sociedade em que vivemos, tais gestos,
só podem ser uma exceção: na socieda-
de em que vivemos, os julgamentos só
podem levar em conta a regra; eis por
que o patrão, após matar o carregador
que lhe estendia o cantil, pensando
que êle procurava agredi-lo com uma
pedra, é absolvido: de acordo com a ló-
gica imposta pela organização da nos-
sa sociedade, êle estava agindo em le-
gitima defesa.

Desta vez, as adaptações que a obra
sofreu não desvirtuaram o seu sentido:
nem o corte de alguns personagens
acessórios, nem o fato de um intérprete
desempenhar, sucessivamente,. mais de
üm papel, podem ser considerados como
deturpações. O espirito e a idéia da
obra estão, em todos os instantes do es-
petáculo, perfeitamente transmitidos,
graças ã sóbria e lúcida atuação do pe-
quénino elenco. O rendimento geral é
amplamente satisfatório, mas é preciso
dar um destaque especial a um desem-
penho verdadeiramente notável, o de
Camila Amado no papel do carregador;
sua máscara, marcada por um constan-
te sorriso de submissão mecanizada e
por um olhar impregnado de uma bon-

¦-,.¦•

dade primitiva, natural, isenta de qual-
quer pieguice, confere ao seu desempe-
nho uma dimensão autenticamente pa-
tética. Jaime Barcelos está muito bcm
no comerciante obcecado pela idéia do
lucro e da vitória; o ator evita hábil-
mente o perigo da caricatura que o pa-
pel oferece: o seu comerciante não é
nenhum monstro, mas sim um joguete
que segue, com lógica e convicção, as
diretrizes que lhe foram impostas pelo
sistema no qual êle se enquadra. Aldo
áe Maio intepreta o guia com uma sim-
pática. pureza e simplicidade, enquanto
JiSíltòn Carneiro, correto como hotelei-
ro o policial, dá um toque cômico des-
hobejsário ao seu terceiro papel, o do
juiz.

A tradução de Mário da Silva e os
figurinos de Antônio Pedro seguem a
linha cie eficiência e seriedade que defi-
ne a iniciativa: a música de.Roberto
Nascimento — a partitura original de
Paul -Dessau não foi conseguida pelos
produtores — não prejudica a realiza-
ção, mas também não a enriquece con-
sideràvelmenie; talvez com um equipa-
mento de reprodução de som mais per-
feito a música aparecesse- com maior
destaque.

A segunda parte do programa nos
traz a inesperada associação BB-PP
(Bertolt Brecht — Ponte Preta): um
poema de Brecht, uma crônica de Sia-
nislaw, depois de nôvo Brecht, depois
de nôvo Stanislaw etc. O resultado é
atraente e agradável, mas não inteira-
mente satisfatório: a diferença de tom
e de peso entre os dois autores, não
obstante o indiscutível talento do hu-
morista nacional, é tão grande que sen-
timos uma certa dificuldade em acom-
panhar, com as respectivas mudanças
de atitude que cada um dos dois exige,
as incessantes transições da galhofa
pontepretiana para a revoltada poesiabrechtiana. e vice-versa. Brecht saimais prejudicado do que Stanislaw, em

parte porque é mais fácil concentrar-se
na brincadeira ao sair de coisa séria do
que repetir o mesmo processo no senti-
do contrário, e em parte porque o pes-
quisador das certinhas está mais bem
servido em material humano do que o
autor de Galileti: enquanto Milton Car-
neiro, ao qual cabem os melhores textos
humorísticos, valoriza com a sua excep-
cional verve as piadas de Stan, e é ain-
da por cima eficientemente coadjuva-
do por Camila Amado e Jaime Barcelos,
Aldo de Maio tem de dar conta inteira-
mente sozinho de todos os textos de
Brecht, e o faz de maneira um tanto
monocórdia e sem maior brilho, de pre-
sença. apesar da sinceridade e da emo-
ção com a qual recita os belíssimos tex-
tos. Não há, bem entendido, qualquer
sacrilégio em apresentar textos de Sta-
nislaw e os de Brecht num mesmo es-
petáculo, mas parece-nos que se a cada
um deles tivesse sido destinada uma
parte separada da realização, o resul- .
tado seria melhor do que aquele alcan-
cado através da íntima mistura dos tre-
chos dos dois coleguinhas escritores. É
justo reconhecer, todavia, que este pro-
cesso. de ducha escocesa que nos trans-
porta, em alguns, segundos, da cario-
quissima graça e irreverência para o
elevado apelo à fraternidade universal
não é isento de um inesperado fascí-
nio.

A comunicação que o espetáculo es-
tabelece com o predominantemente ju-
venil público que comparece à areninha
da Rua Figueiredo Magalhães demons-
tra que o Mini-Teatro esboçou, logo na
sua primeira /ífa4ização, uma fórmula
basicamente Certa, que agora'só preci-
sa ser levada adiante e desenvolvida
para se constituir, como promete, numa
inesperada e simpática prova de vita-
lidade do nosso teatro.
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Aldo da Maio, Camila Amado e o público participante: Brecht
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Mini-Teatro: um mínimo de tala

CIRCUNSTÂNCIA SEMPRE ATUAL DE N. KAyTÁIEV
DEPARTAMENTO DE PESQUISA EXPLICA O AUTOR DE "QUATRO NUM QUARTO"

Muitos autores se ocuparam com as
transformações sociais russas, após a
Revolução de 1917, mas Katáiev é um
dos poucos que conseguiram resistir ao
passar do tempo. Algumas de suas obras
— entre elas Quatro num Quarto — são
tão circunstanciais quanto as de qual-
quer escritor-cronista de sua época,
mas mesmo assim ainda não perderam
a atualidade.

Sem a força de talento de um Gór-
kl ou a universalidade intencional de
um Bunin, Katáiev situa-se, politica-
mente, entre os dois, isto é, não foi iun
eterno revolucionário como o primeiro,
nem um reacionário intransigente co-
mo o segundo. Êsse meio termo, porém,
lhe garante até hoje uma crescente po-
pularidade dentro e fora-do mundo so*
viético. .-.-.

O DESCONHECIDO

Valentim Petrovich Katáiev é um
autor pouco conhecido no Brasil, embo-
ra Quatro num Quarto tenha estreado
há quatro anos, em São Paulo, e desde
então seja êxito permanente do Teatro
Oficina. Nisso, também, êle difere
de Górki e Bunin, um com quase"todas
as obras já traduzidas para o portu-

guês,. o outro sobrevivendo às custas de
um Prêmio Nobel.

Nascido em Odessa, a 28 de janeiro
de 1897 — ano em que Stanilawski e
Dantchenko fundaram o Teatro Artis-
tico de Moscou — Katáiev passou toda
a infância e a adolescência em sua ci-
dade natal, onde o pai: era professor
secundário. Muito cedo já escrevia ver-
sos, mas sem qualquer intenção políti-
ca, embora Odessa ainda vivesse das
lembranças da revolução fracassada de
1905, da revolta no encouraçado Po-
tenkim e o massacre imposto pelas
tropas tzaristas aos operários igualmen-
te revoltosos.

Em 1914, Katáiev alistou-se como
voluntário para a PGuerra Mundial, da
qual sairia ferido e seriamente afetado
pelos gases empregados nos campos de
batalha. De volta a Odessa, ali perma-
neceu, ficando de início indeciso entre
as forças Branca e Vermelha, na Revo-
lução de 1917. Poi preso pelas tropas
tzaristas, naquele mesmo ano, permane-
cendo oito meses em Cheka, onde come-
çou a criar suas primeiras obras em
prosa. Libertado, aderiu às forças revo-
lücionárias, participando das lutas na
Ucrânia e conhecendo por esta época
Lênine e seu amigo Górki.

Em 1922, Katáiev radicou-se em
Moscou — onde vive até hoje — e ali
se casou no ano seguinte. Por essa oca-
sião, escrevia versos, roteiros para fil-
mes, libretos para óperas cômicas e no-
velas de aventura. Mas trabalhava, si-
multâneamente, no seu primeiro ro-
mance sério, Saqueadores, publicado em
1927. Ainda em prosa, produziria em se-
guida Uma Vela Solitária Embranquece,
sobre a revolução frustrada de 1905;
Eu, Filho do Povo Trabalhador, sobre as
dificuldades dos operários durante o
plano qüinqüenal; Mulher, sobre os pro-
blemas pessoais de uma operária no
nõvo regime; e Pclo Poder dos Sovietes,
sobre os nartisans na II Guerra Mun-
dial, da qual participou como corres-
pondente do Pravda.

Mas Katáiev, principalmente na
década dos vinte, enfrentou os mesmos
problemas dos autores russos do seu
tempo, todos, segundo Marc Slpniíi; pre-
sos à crônica romàntícó-heróica da Re-
volução, ao melodrama pseudo-realista
e levemente psicológico e à comédia sa-
tírica de circunstância. Estão nesse caso
vários autores hoje esquecidos (Lavre-
nev, Kikitine, Gladkov, Romashov e Be-
lostscrkovski) e outros ainda populares
na Rússia ou fora dela (Maiakovski,
Erdman, Odesha e Bulgakov).

Katáiev, como acentuou mais de
uma vez, teve como ambição máxima
ser um cronista do seu tempo. Sem umengajamento irrestrito, a ponto decombater o regime stalinista, e sempre
preocupado em atacar os ideais bur-
gueses e contra-revolucionários, compôs
a sua crônica em termos vivos e defini-
tivos, sem a inconseqüência dos demais.

A ATUALIDADE
" Quatro num Quarto, cujo título ori-

ginal é Kvadratura Kruga (A Quadra-tura d» Círculo) foi encenada pela pri-meira vez em 1928, pelo Teatro Artis-
tico de Moscou, tendo Stanislawski afir-
mado ser "uma comédia inteligente e
talentosa". O sucesso da peça perdura,com sucessivas rcapresentações em No-
va Iorque, Paris, Roma, Londres, Var-
sóvia, Praga e outras cidades da Euro-
pa e das Américas.

Ao escrever a comédia, Katáiev,
com trinta e um anos, já era um au-
tor consagrado. Seus romances e contos
eram lidos em toda a Rússia socialista
e traduzidos para o inglês, o francês eo alemão. Suas intenções, no caso, co-
incidiam com as de Maiakovski, cujas
sátiras virulentas procuravam atingir oespírito burguês que subsistia.

Quatro num Quarto focaliza a crise
habitacional de 1928, quando dois ca-
sais passam a lua-de-mel num mesmo
quarto. Mas toda a vida russa da época,
os novos hábitos, os novos regimes de
casamento (logo após o código instituí-
do em 1926) e as relações entre jo-
vens que enfrentam uma mudança de
regime que lm p 1 i c a a "libertação da
mulher", está nitidamente presente.

Trata-se da mais bem realizada co-
média de Katáiev e, certamente, o seu
maior êxito de bilheteria. Mas, ao lado
de outras comédias, Katáiev continuou
produzindo obras em prosa, numa ten-
tativa de pintar um vasto painel de
toda a Rússia do século XX. Como ro-
mancista, é um escritor irregular, mas
em tudo o que criou, peças ou roman-
ces, o circunstancial tem ultrapassado
os limites de tempo e lugar.

"Quatro num Quarto"
"A Qimdratura do Círculo"
Peça de N. Katáiev, produção do Gru-
po Oficina no Teatro Maison de Fran-
cc. Direçoã de José Celso Martinez Cor-
reia. Cenário dc Marcos Flaksman. Com
ítala Nantli, Dirce Migliaccio, Renato
Borghi, Francisco Marlins e Elty Fra-
ser.
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Ítala Nandi, no Quarto em cena Ítala _\_ndi, em cena no Quarlo

ffi

Dirce Migliaccio e Fernando Peixoto: dois dos Quatro
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CONFIDENCIAS
DE JEFF

O livro ãe Jeff Thomas, Hong-
Kong Conf idential, tem a seguin-
te dedicatória: To Liz. (Ho is
Liz?). Quinta-feira passada, tio
Canal 4, Oto Lara Resende mos-
trou aos telespectadores o escri-
tor (?) e a sua musa. Ela é uma
inglesinha de mini-saia. Jeff já
havia terminado ãe escrever o li-
vro — em inglês, naturalmente
•— e esperava pela tradução bra-
sileira da governanta ãe Jorgi-
nho Guinle — que, ao contrário
de seu patrão, fala fluentemente
tanto o português quanto o in-
glês. O pobre Jeff anáava então
torturaão ante a perspectiva áe
não haver nenhuma inglesinha
a quem puãesse dedicar o seu
alentado volume. Achava essa
dedicatória absolutamente ne-
cessaria. Uma tarde, anáanão
pelo Arpoador, viu três broti-
nhos debaixo de uma barraca.
Conhecia uma áelas; saudou-a.
A môça o chamou, êle foi até a
barraca e sua conhecida o apre-
sentou às ãuas outras. Uma des-
tas era inglesa, e se chamava
Liz. Jeff se iluminou: ali estava
a solução do seu problema! Con-
tratou-a imediatamente para
exercer o cargo ãe sua musa, po-
dendo acumular com o áe nr io-
rada. Uma ãas cláusulas do con-
trato é que a musa tem o direito
de passar o dia na praia. Sem
Jeff, é claro: êste não toma sol,
para ter sempre uma paliãez
londrina, uma aura ãe fog e nos-
talgia áe perãiãos impérios.

Muita gente respeitável se
queixou ão Oto, ãisenão que êle
é'um homem sério e não ãevia
baratear o seu programa apre-
sentanáo Jeff Thomas. Discarão.
Jeff Thomas é um personagem
da nossa Ciãaãe, tão inofensivo
e, neste sentião, tão interessante
quanto o Diãu ãe Sousa Campos,
o Hélio Guerreiro ("o homem
mais bonito ão mundo" ão Har-
per's Bazaar) e outros menos vo-
tados. Jeff Thomas é uma espé-
cie ãe herói brasileiro, uma en-
carnação tarãia ãe Macunaíma.
Basta ãiser que nasceu em Mos-
soro, Rio Granãe ão Norte, ten-
do recebido na pia batismal o
pseudônimo de Francisco Veras.
Seu pai, ainda vivo, sempre foi
um dos mais valentes cidaáãos
potiguares, tenáo ainda hoje
pelo filho pródigo uma espécie
de ternura perplexa. Bem jovem,
Francisco Veras largou aquela
existência rude sob o sol e veio
tentar a vida no Rio, áe onde
pretendia seguir para a Inglater-
ra, a fim de se tornar ciãaáão
britânico. Aqui no Rio, escolheu
um nome condizente com as
suas ambições: Thomas Jeffer-
son. Quanão foi fazer o registro,
o escrivão lhe ãísse que já havia
um norte-americano com êsse
nome, o que ãeixou Francisco
Veras bastante aborrecião. En-
tão, Màriozinho ãe Oliveira su-
geriu que êle invertesse a orãem
dos fatores, assinanão-se Jeffer-
son Thomas. Veras achou a iãéia
excelente, proponão apenas a
abreviação do Jefferson. Assim

I nasceu Jeff Thomas.
Consiãero essa metamorfose

tão plausível quanto a transf or-
mação legal ãe Coccinelle, que
nasceu homem e virou mulher.
(E que mulher!). E posso garan-
tir que Jeff Thomas está entre
os 10 maiores gozadores àesta
praça. O fato áe só falar inglês
não quer áizer nada. Trata-se áe
um capricho que apenas a psi-
canálise tem autoriãaáe cientí-
fica e moral para examinar. Ço-
nheço bem o nosso herói. Ainâa
domingo passaão, quanão almo-
çávamoé juntos, êle me confi-
der.ciou:

— You now, Charles... Falo
inglês por compulsão. É uma es-¦ pécie de vampirismo. De áia, sou
capaz de conversar em por-
tuguês com qualquer pessoa, ãe
qualquer sexo e qualquer iãaáe.
Mas quanão vai entarãecenáo,
quanão surgem as primeiras es-
trèlas, sinto uma profunãa tris-
teza, e compreenáo que só em
inglês sou capaz áe expressá-la...
Quem não sabe falar inglês não
deve me encontrar áepois áas
sete da noite, assim como quem
tem medo de vampiros não ãeve
andar na rua em noites enlua-
radas...
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Paulina Bloch,

caução para a

geute jovem
Coin um programa variado

que inclui peças de Vila-Lô-
bos, Granados c Heclcel Ta*
vares, a cantora. Paulina
Bloch dará hoje às 10 horas
um recital no Auditório da
TV Globo, acompanhada pela
pianista Janete Cox, no pro-
grama Concertos para a Ju-
ventude, da Rádio MEC.

Paulina, que fala várias lin-
guas e é tnmbém professora,
jornalista, pianista e secre-
tária de embaixada, cursou o
Conservatório Brasileiro de
Música e a Escola de Mú-
sica da Universidade do Bra-
sil. Vem realizando há qua-
tro anos uma série de reci-
tais, nos quais procura sem-
pre incluir números folclóri-
cos, pois na sua opinião é
preciso conquistar • público
com números mais leves:

— A música erudita podo
perfeitamente ser apreciada
pelo povo e pelos jovens, des-
de que sejam ampliadas as
vias de acesso a ela. O ideal
seria um número maior de
concertos populares, que co-
mecassem com peças mais le-
ves, como valsas de Strauss
e fossem aos poucos introdu-
zlndj. a música mais emi-
dita.

Entre as qualidades mais
Importantes para o cantor
de câmara, Paulina inclui,
além de bom volume de voz
e beleza de timbre, a sensibi-
lidade musical, boa dicção, a
capacidade de comunicação

.com o público, a Identifica-
ção com o estilo do autor e o
bom conhecimento de línguas.
O programa de hoje terá,
além do recital de Paulina,
uma apresentação da pianls-
ta Fanni Lowenkren, que
acompanhada pela Orquestra
Sinfônica Nacional tocará as
Variações Sinfônicas, de Ce-
sar Franck.
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BRASÍLIA EM RITMO DE MUDANÇA
Mais que uma recepção formal, de

gente ligada aos meios da política, a fes-
ta máxima dentre as cerimônias dc posse,
em -Brasilia, nesta próxima semana, será
uma ocasião social particularmente atra-
ente para quem participa ou segue, ao
longe, os movimentos das alta. camadas
da sociedade. Várias mulheres bonitas,
habituais das colunas, estarão presentes —
Lourdes Catão, Carmem Mayrink Veiga,
Fernanda Colagrossi — do que se deduz
um desfile de moda inesperado, nos salões
da íesta.

O cabeleireiro Renault Já está com
passagem na mão para viajar para a Ca-
pitai a fim de pentear as mulheres ca-
riocas que lá estarão. "Estou de bagagem
preparada para instalar minha barraca em
Brasília", diz éle. Uma equipe viajará com
Renault: cabeleireiro, maquiladora, mani-
curas e várias ti j-tintes.

Segundo o protocolo, vestidos estam-
pados ou pretos constituem gafe, caso
apareçam na íesta da posse. Assim como
é gafe maior ainda o uso de cafetã, pi-
jamas ou quaisquer desses outros trajes
espetaculosos e exóticos que estão em mo-
da para as festas. Uma senhora correta
deverá não esquecer as luvas longas cm
casa. Se bem que pessoalmente ache quo
isto de protocolo rígido é coisa superada —
exceto no que diz respeito ao vestido prê-
to, que _ côr de luto e portanto impró-
pria psra tão alegre hora.

Aióm da íesta com a qual a hòme-
nãgéâ-àm as mulheres de Brasília, D. An-
tanieta Castelo Branco Dinis, hoje à tarde
participará de um chá que significa a des-
pedida. Nessa ocasião, D. Antonièta de-
verá ganhar de presente um tapete persa
e estar também em companhia de suas
amigas que moram no Rio e que viajaram
para Brasília.
JANTAR PARA 100

— £ em Santa Teresa mas não tem
perigo que a caaa não cai. — Fazendo

O Homem 67

Paralelo ao lançamento ãa li-
nha para a mulher 67, também os
alfaiates de Lonãres, os garotos áe
Carnaby Street e os confeccionis-
tas ãe Paris (Cacharei e compa-
nhia) acabam de estabelecer algu-
7nas normas para o que eles pró-
prios chamam áe homem 1967.

O homem que está na moda
não precisa, necessariamente, ser
alto. Nem magro. Mas ãeve ter a
cintura fina (?). Usa camisas so-
ciais, ou de tons pastéis ou em cô-
res fortes (laranjas, lilás, roxos,
amarelos). Camisas esportes, áe
punhos muito largos, com três bo-
toes (sempre abertos), e colarinho
também largo e alto, pontuão, fe-
chaão por botão, (moáa inglesa).
As camisas Cacharei, listradas, caí-
ram de moda (até no Bâteau estão
vulgarizadas). Os ingleses coman-
áam, nessa área, e os franceses
aderem às camisas esporte, âe qua-
áriçulaâos em traços finos, ãe áuas
ou ãe três cores.

Os pegaáores de gravata e os
lenços ãe bolso (ãe sêãa, sem pre-
cisar, obrigatoriamente, combinar
com a.gravata) ensaiam, áe voltar
àmoáa.

As gravatas continuam largas.
Estampaãas ou de sêáa lisa — o
que é correto.

As calças têm o cós mais alto:
lembram as ãos toureiros. As bai-
nhas, muitas vezes, são novamen-
te reviraáas. Se bem qúe as cal-
ças com terminação simples aináa
sejam risadas. As calças de verão
— para o" clima daqui — podem
ser áe crepom encorpaáo, liso ou

blague com m amigos, o- Sr. Edmar da
Sousa anunciava o jantar que ontem, êle
e suai mulher, Carminha, ofereceram, a
por volta dc cem convidados, em sua bo-
Dita casa estilo colonial de Santa Teresa.
Carminha, recebeu vestida de túnica mar-
rem. li dentre os presentes, estavam os Mi-
nistros Mauro Thibau Roberto Campos e
Sr.i„ Nascimento _ Silva, os futuros Minis-
tros Delfim Neto e Hélio Beltrão, o Gover-
iindor Luís Viana. Filho, o General Gol-
berl — uma presença rara, em ocasiões
como essa —, o casai Mário Henrique Si-
nicmsen, o Sr. Mário Trindade.
A MULHER E A CULTURA

Do Ministro da Cultura da França,
André Malraüx, em recente entrevista, sô-
bre o papel, da mulher no Estado moder-
no: "Nos, políticos, temos grande necessi-
dade das mulheres. _: através delas quo
podemos transmitir a cultura a uni povo.
Além do mais, cm matéria de politica, as
mulheres sáo muito mais sinceras do que
os homens".
AS MAIS BELAS DO BRASIL

Na reportagem que Manchete está pre-
parando, sobre as mulheres mais bonitas
do Brasil figuram: Luisa Maranhão, Rc-
gina _tosemburgo, Danosa Leão e Carmem
Mayrink Veiga. Sobre Luisa, diz Justino
Martins: "Na Europa, ela ficaria em pé de
igualdade com qualquer manequim de pri-
meiro time".
A MUDANÇA DIPLOMÁTICA

Vai ser engraçado se o Ministério das
Relações Exteriores acabar .se transferiu.-
do para Brasília enquanto o do Interior
continua aqui, no Rio. Esta mudança,
aliás, só se dará no ano que vem, quancb
apenas um grupo do trabalho ficará no
Itamarati. A Casa de Rio Branco, então,
será utilizada com que fim? O Ministro
Juraci Magalhães se orgulha de ser o res-
ponsável pela aceleração dos trabalhos da
mudança.

listrado (as calças âe listras finas
são supermoâernas; e encompri-
âam as pernas ão homem 67).

Sapatos: que sejam abotinaâos
ou tipo mocassim. No caso ão cli-
ma carioca, o segunão é o melhor.

Para o inverno que virá, os sué-
teres (com áecote reãonâo ou com
gola enrolaãa, à maneira àe golei-
ro) ãevem ser usaáos com paletós
esportivos. As camisas tipo pólo,
usaâas com esses paletós, ficaram
completamente superaáas.

Sandra, o
CC' *. • ¦* • ^9; 'ie-ie-ie de
roupa nova

Vm vestido longo, os ca-
belos presos num coque ro-
mântico, ouvidos atentos à
entrada dos violinos, a vic-
nina começa a cantar — é
uma canção iê-iê-lé.

Mas onde estão o temi-
nho, as bolinhas de salto, a
guitarra barulhenta, o ba-
lanço infalível do corpo
acompanhando o ritmo? Es-
ia cantora que se chama
Sandra simplesmente os dis-
pensa:

— Não condeno o ritmo
mas prefiro valorizar o que,
na minha opinião, o iè-iè-iê
tem de mais bonito — sua
melodia suave e romântica.

Lançada há poucos dias
. num programa de televisão,
Sandra busca novos cami-
nhos para a chamada mú-
sica da jovem guarda. Acorn-
panhada por um conjunto
de câmara, seu jeito suave
de cantar reveste as já qua-
se gastas canções lê-iè-iê,
de uma roupagem diferente
que as faz lembrar antigas
baladas românticas.

Quanto ao futuro Ministro Magalhães
Pinto — e aqui, o assunto também é de
mudança, se bem que de outra espécie —,
a sua preocupação íoi a de submeter ao
Marechal Costa e Silva todos os nomes que
escolheu para- seu slaff e para postos-
chave no exterior. Aliás, os adidos cultu-
rais, no nôvo Governo, deverão ser do
mais alto gabarito, dado o grande nume-
ro de amizades que o Sr. Magalhães Pinto
mantém cm circules de escritores e inte-
lectuais.
O UMBIGO DA MULHER AMADA .

Caio Mourão, bossa nova: a mais re-
cente linha de _o_vres que o joalheiro d«
Ipanema vem fazendo, está causando fu-
ror entre os seus clientes. São co„ure_"umbigo da mulher amada". Preso a unia
corrente de pescoço, uma peça (em prata,
ouro cu cobre) que é uma espécie de aura-
leto, com a forma do umbigo da amada do
cliente. O resultado, do ponto-de-vista ar-
tí.tico, c altamente positivo: a íorma,
cheia de altos e baixos relevos, parece
eom a de um totem.

Dentre às dezenas de encomendas quo
Caio já tem, uma está quase terminada: é
a de Arduino Colassanti, que pediu quatro
colares, com quatro umbigos.
FAZENDA A VENDA

O Sr. Luís da Rocha Miranda colocoti.
7 dos 18 alqueires de sua fazenda em Itai-
paia — a Manga Larga — à, venda. Nos
fins de semana êle os mostra aos interês-
sados, já tendo como compradores o Maré-
chal Cordeiro de Faria, o Sr. Ronaldo"Willernsens e o Sr. Manuel Leitão.
VISITANTE

Hoje, chega, a São Paulo, nm membro
da Cims.ra dos Lordes da Inglaterra.
Trata-se do Lorde Bessborrouh, que já
amanhã estará visitando a Estrada «te
Ferro Santos—Jundiaí, da qual seu pai
foi o presidente, há cerca de 40 anos atrás,
no tempo em que a Estrada era a São
Paulo Railway Co.

Para a noite, ao invés ão con-
vencional black tie, os meninos
londrinos ãe Chelsea inventaram
roupas à Tom Jones, byronianas,
para harmonizarem-se com os mi-
ni-vestiâos românticos, cheios áe
fitas, renáas e bobagens, ãas garô-
tas iê-iê-iê. Paletós pretos e lon-
gos, usaãos com camisas brancas,
âe jabots, ou âe sêãa leve e bri-
lhantes, sem ãúviâa são muito
mais âivertiâos que um monótono
e acadêmico smoking.
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Roupas à Tom Jones, no estilo lyroniano, em Chelsea substituem o convencional black tie
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ACADEMIA DE BELEZA FRANCE-BEL
• NOVOS CURSOS DE

Cosmetologia .
' Aperfeiçoamento Social

Limpeza de Peje
Maquillage

MAfRlCULAS ABERTAS
Av. N. S. Copacabana, 583 Gr. 407 - Tel.i 57-2042

fim de estação
_.. —. .

I REMARCAÇÃO NO LINDO ESTOQUE DE ARTIGOS P/ MENINAS ¦
E MENINAS-MÔÇAS

LÁ NA MODINHA
RUA SANTA CLARA, 74

Rua Almirante Gonçalvej, 50

LUSTRES
Sensacionais OFERTAS!
• Descontos de 407o

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.SIM0N
Av. Presidente Vargas, 529 -3." andar

Nilerói: Rua Aurelino Leal, 31
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Dê um ar de festa, elegân-
cia e bom gosto às paredes
de sua casa, loja ou es-
critório, com o "show".de
beleza que se Irradia das
cores modernas.e dos pa-
drões exclusivos de

Preferido pelos arquitetos
e decoradores, VICRATEX
é um material para forra-
ção de paredes. Lavável e
insensível à luz. Nâo rasga e
não desbota. E é de durabi-
lidade lllmltadál VICRATEX
é, ainda, mais econômico.

agoi*a eom

Informe-se.ainda hoje, pelo
telefone

37-49
das modalidades de paga-
mento que lhe são ofereci-
das, para a forração de suas
paredes com VICRATEX

- TELA V1NILICA.
DISTRIBUIDOR

DECORAÇÕESE
REVESTIMENTOS

DEL-KA LIMITADA
Aplicadores Exclusivos.

Rua Barata Ribeiro, 96-B
Aceitamos representantes
para o Estado do Rio, Es-
pirilo Santo e Minas Gerais

______E____0_t-__!___________
DISTRIBUIDOR
WLfÊG* DECORAÇÕES E
Bllik REVESTIMENTOS
DEL-KA LIMITADA
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1967 - GRANDE TEMPORADA SINFÔNICA - INÍCIO: 1.° DE ABRIL
Diretor Musical e Regente Titular: ELEAZAR DE CARVMHO - Regente Assistente: ISAAC KARABTCHEWSKY

VENEZA
lloU 26-5843)
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,18 concertos de gala no Teatro Municipal - 10 CONCERTOS SERIE ESPECIAL NA SALA CECÍLIA MEIRELES
Ragentes ContraUdoii Eduard VAN REMOORTEL (Monta C«rlo). Charlei DUIOIT ÍSuíc»). D»nl.l STERNEfElo nui_,i,,i 1..1... _r.cc «_-,„,, ........ _ ...„.,.„,., C—*. 
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fèfâ Cui„erm.
ViolIniiUii C. FERRAS, R. GERIE, O. BORGERIH, M. RASKIN, M. IACOVINO, í. DUMONT

PímiísImi 1. KtEIN, P. ENTREMONT, l. FOSS, H. AUMONDA, REDING-PIETTY (Duo), B. SEGAU, R. SZIDON, M. TAGLIAFERRO G NOVAES A pctd_:i a . „,.¦N. FREIRE, V. ASTRACHAN, J. WIJN, l. KAUFMANN, M. MNHA. G. M. FONSECA. ' 
TAOUAFERRO. G. NOVAES, A. ESTREIA, J. OLIVEIRA,

C.líifai I. G. GROSSO.
Cantora: M. I. GODOY a clonco da 6|»ra FIDELIO da Baelhoven.

(P
INFORMAÇÕES: Avenida Rio Branco, 135 — salas 918/920

El
% o LANÇAMENTOS PARA AMANHÃ

(AO LUIZ
(Tel.: 25-7679)

STA. ALICE
(Tel.! 3S-9W3J

"ANJOS REBELDES" - Columbi«
com Rosalind Russel c Hayley Mills

Censura Livre — às 1,20 — 3,30 — S,40- 7,50 - 10,00 hs.
Sta. Alie» fará o horário de 2,50 —
5,00 - 7,10 - 9,20 hs.

ODEON (Cinelandia)
(Tol.: 22-1508)

MIRAMAR
(Tel.: 47-9881)

R I A N
(Tel.t 36-4114)

IIJUCA
(7el-> 28-5513)

"007 CONTRA CHANTAGEM
ATÔMICA" - United

com James Bcnd e Claudine Auqer
Impróprio 18 anos — às 2,00 — 4,30 —
7,00 - 9,30 hs.

H
"SENHOR DOS NAVEGANTES" - U.C.B.

com Ces;y Gcssc e Dina Sker
Impróprio 18 anos — às 2,00 — 4,00 —
6,00 - 8,00 - 10,00 hs.
Tijuca fará o horário de 3,00 — 5,00
- 7,00 a 9,00 hs.

tt

PALÁCIO
(Tel.i 22-0838)

"JOGO PERIGOSO" - P.lm.x
com—MÜiíin_ Rodrigues, Leonardo

Villar^ STIvIõ—PiTiTri
Impróprio 18 anos — às 2,00 — 4,00- 6,00 - 8,00 hs.

VITÓRIA
(Tel.: 42-9020)
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CAPITÓLIO
(Tel.i 27-6788)

COPACABANA
(Tel.: 57-5134)

AMÉRICA
(lel.i 48-4510)

REX
Tel.: 22-6327)

R o x y
(Tel.: 36-6245)

lEBLON
(Tol.: 27-7805)

CARIOCA
(Tcl.: 28-8178)

"DOUTOR JIVAGO" - Motro
com Geraldino Chaplin t Ornar SHarif
Impróprio ló anos — às 2,00 — 5,30
- 9,00 hs.

"OS GRANDES CAMINHOS" Fox

com Renato Salvatorí e Anouk Aimes
Impróprio 18 onos — ás 2,00 — 4,00
- 6,00 - 8,00 - 10,00 hs.

"AS PISTOLAS NAO DISCUTEM"
Condór

com Rod Cameron t» Dick Palmer
Impróprio 14 anos — às 2,00 — 4,00
- 6,00 - 8,00 - 10,00 hs.

8

3

IMPÉRIO
(Tel.: 22-9348)

"TRÊS HORAS PARA MATAR"
Columbia

J com Dana Andrews e Don%3 Reed
Impróprio 10 — incs — òs 2,00 — 3,40

I- 5,20 - 7,00 - 8,40 - 10,20 hs.

MADRID
ITel.s 48-1184)

3.» - Js

De 12 à 14:"COMO ROUDAR UM MILHÃO
DE DÓLARES" - fox

Censura Livre — De' 2.a
6,30 — 9,00 hs.
De 15 t, 18:"UMA LOURINHA ADORÁVEL"

United
Censura Livre — Da 4." à ó.s — às
7,15 - 8,55 hs.
Sábado - às 2,50 - 4,30 - 6,10

V,30 hs.7,50
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PERGUNTE
ÂO JOÃO
REFLORESTAMENTO

MÁXIMO FREITAS —
lias uai — "Em que pais
ila Europa surffiu revolu-
cionãria furatl^ra flores-
tal pava o plantio de árvo-
res?"

Na Suécia. Utilíssima pa-
ra reflorestamentos, a íu-
ladeira motorizada conhe-
cida como Liü-OHc é pe-
quena máquina portátil de
apenas 10 quilos que ace-
lera o plantio de mudas.
Quando em uso, a furadei-
ra è transportada pelo
operador -com o auxílio Ue
uma. correia sóbre os om-
bros, sendo que dos supor-
tes de ombro duas tiras
ajustáveis se estendem
para baixo c para a íren-
te da máquina que pende
de maneira que o rotor
apenas alcança o cbão.

PROGRESSO

VICENTE NUNES —
Estação do Rocha — "De-
fine-se progresso em pou-
cas palavras?"

Progresso é acumulação
de aquisições materiais e
de conhecimentos objeti-
vos no quadro de uma cul-
tura, abrangendo as trans-
formações da vida social e
consistindo num aumento
de significado e alcance
da experiência humana.

RAIOS-X

EMÍLIO C. VIANA —
Bótafogro — "A idéia dos
Haios-X em forma de
berço para bater chapas
de bebê aprova?"

Essa novidade da técni-
ca britânica se deve em
particular a um radiolo-
gista-consultor do Pem-
broke Country War Me-
moríal Hospital, de Ha-
verford, Gales, sabendo-
se que a inovação apro-
vada na prática, Idéia do
especialista, consiste no
seguinte: um aparelho de
raios-X parecido com um
berço, que mantém o.bebê
.confortável e seguramen-
te imobilizado, tendo o
aparelho valor especial no
caso do bebês que não
podem deixar a tenda do
oxigênio senão por alguns
minutos —, permitindo o
invento que tóda opera-
ção seja realizada em 3
minutos e meio.

SEMANA
, DO MAIS «
ESPETACULAR®
SUCESSO!
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COLE E SILVA FILHO apresentam no
TEATRO CARLOS GOMES

fiitner-r ftvOrtn

1ÜGJSI-. VAI

Do 2.' al- S.Meira:

Poltrona: NCrS 2,00
Est. • bale: NCrS 1,00
Às <*>., sábs., domgs.:

Pcllrona: NCrS 3,00
Esl. • bale: NCrS 1,50
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do Àngi-io Romero, Celó e Silva Filho, com um granda elenco e

audaciosos «trip .casei
Diariamente às 17h30m — 20h — 22h

As segundas-feiras o "show" d* fravostis BONECAS EM MINI-SA1A _
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Após o sucesso do SARGENTO DE MILÍCIAS . a

o GRUPO DE AÇÃO apresenta u
f
T
t
I
i
£-_

de Augusto Boal e Guamieri
5 com: Jorge Coutinho, Ester Mellinger, Procópio Mariano • eulros:

Músico: Edu Lobo — Direção: Míltoh Gonçalves

Hoje, às 18h e 21 h 30m — Reservas: 22-6609
TEATRO CARIOCA — R. Senador Vergueiro, 238 ¦
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S TÔNIA CARRERO: "Nunca se viu escândalo tão a

inteligente no teatro nacional" m

I"AS CRIADAS"!
ii

com: Erico Freitas, Hélio Ary e Labanca. __

__ direção de Martim Gonçalves B
Cenário e figurinos de Roberto Franco g
no TEATRO DE BOLSO — Hoie, às 18h c 21h30m a

Praça General Osório — Ipanema 8
Refrigeração perfeita — Res.: 27-3122 g
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DEFINITIVAMENTE
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HOJE, ÚLTIMO DIA
PRORROGÁV

UG.NÍFIC
SIMONAL

ELI
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com SOM 3 o
HOJE, ÀS 17h • 21 h 30m H

TEATRO PRINCESA ISABEL - Reservas: 37-3537 g
AR REFRIGERADO — LUZ DE GERADOR g
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_ W_rWf_ff_WÊWB___\ Figueiredo Magalhães, a
a BT.11 vj I ET jj,*||\tj| 286 — Sobreloja Cine a

pàiema_%__-1---*- Condor-Copa £j
HOJE, ÀS 18h e 21h30m - RES.: 57-6651
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"FESTIVAL DA BESTEIRA"
eom Aldo de Maio, Camila Amado, Jaime Barcelos _ Milton Carneiro

jj Dir.: Antônio Pedro — Música: Roborto Nascimento
B

ESTUDANTES

NCR$ 2,50

"DE BRECHT A
STANISLAW PONTE PRETA//
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REPERTÓRIO

SOMENTE 10 DIAS

ROSA DE OURO i
w TEATRO JOVEMa

de Hermínio Bello de Carvalho

HOJE, ÀS. 18 E 21,30

P. de Botafogo, 522 - Res.: 26-2569 B
B
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1 ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA 
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TEMPORADA DE GALA 1967
Grandes cartazes nacionais e internacionais
Assinatura para 18 Concertos de Gala no «

TEATRO MUNICIPAL £
Assinatura para 10 Concertos Série Especial M

SALA CECÍLIA MEIRELES g
= Informações e -reservas de lugar: Av. Rio Branco, 135 — s. 918-20 B
?.iBBai_EllBaBBBBBBBBMBBBaBBI5ft_BMBHBBBBBKB_BBB_B,
__BB_BBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBBBBBBBBBBSBBIWl5 TEATRO NACIONAL DE COMÉDIA 1aaaaaaaaa
M

Avenida Rio Branco, 179 — Tel.: 22-0367
Diariamente às 21h — Domingos às 18 o 21h

" R A ST O ATRAS

___a
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CAFÉ-TEATR0 CASA GRANDE
BAR-RESTAURANTE

apresenta
HOJE: ROSINHA DE VALENCA

,As terças-feiras: JAIR RODRIGUES

Agora em TEMPORADA POPULAR

_MÜMÈ'Rflf®^
de Edgard G. Alves
Dir. Floriano Faina!

Sete mesos em cena em 65/66

jjj com: ANDRÉ VILLON, DAISY IUCIDI,
RI LUIZ CARLOS DE MORAES, AGNES

FONTOURA, AYRTON VALADÃO

HOJE, AS 17h E 21h
no TEATRO RIVAL - Reservas: 22-2721

PREÇO ÚNICO:

NCR$ 3,00
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OFICINA

3 ÚLTIMAS

SEMANAS
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DEVIDO AO GRANDE SUCESSO MAIS 1 SEMANA ¦
no TEATRO MIGUEL LEMOS do delicioso musical infantil «
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'0 CHA DAS ABELHINHAS'
de Paulo Afonso de Lima

Dir. musical: Edson Frederico
Direção: Luiz Cláucio Bernardes •
HOJE, ÀS 17h - ULTIMO DIA

R. Miguel Lemos, 51 — Reservas:: 56-1954

Êle casou com a OUTRA, o. OUTRO,
casou com ELA e Deu o Maior Bode!!!

QUATRO

a NUM QUARTO
HOJE, ÃS 17h E 21 h 15m - Reservas: 52-3.56

TEATRO MAISON DE FRANCE - Ar refrigerado

aa
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,13 De Jorge Andrade
Prêmio Serviço Nacional de Teatro B

;._"'.."•.. Direção e cenários: Gianni Ratto Jj
Figurinos: Bella Paes Leme, com um grande elenco m
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ES TO DIO RAQUEL LEVI Sa
v._a GINÁSTICA FEMININA

DANÇA MODERNA
§ TURMAS INFANTIS (3 a 10 anos), PRINCIPIANTES

aa

aaaa

g e ADULTOS Diariamente, das 8 às 20 horas »
n —
WBBH

Avenida Copacabana, 928 — Cobertura aa
iiS
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TEATRO SERRADOR - Ar refrigerado

apresenta
FESTIVAL DE TEATRO DE COMÉDIA

a
aa

a RENATA FRONZI RUBENS DE FALCO RAUL DA MATTA 5

ae¦
M

FAMÍLIA ATÉ CERTO PONTO aa
a comédia mais fresca do ano no Teatro mais a

refrigerado da Cidade a
St Ã< têrcas, quartas • quintas: prejo único de Cr$ 3 000 S
g Reservas: 32-8531 — HOJE, ÀS ISh E 21h a
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V ÉT% 
TÉHTR0 GLBUCIO GILL (TEATRO DA PRAÇA) ^

13 ^^-JB MARIA FERNANUA oprtsenla BREVE PI

1 VERSÁTIL !
B¦a
n
B MR.
SLOANE

ADRIANO REYS cenário e figurinos
PAULO PADILHA PERNAMBUCO OE OLIVEIRA
DELORGES CAMINHA direcào de
MARIA FERNANOA CARLOS KROEBER
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HOJE, ÀS 20h E 22h EM BRASÍLIA B
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Grupo Levante apresenta

J 0 Â 0 D 0 VALE
I no show "EU CHEGO LÁ" I

aaa com Marinês, Sílvio Aleixo, Maria Luiza Noronha J
a Hoje, às 18 e 21 horas §
¦ no TEATRO DE ARENA DA GUANABARA 5
B Largo da Carioca, esq. Av. Chile — Res.: 52-3550 5
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apresenta sábados às li horat j

e domingos às 15h30m o seu _t
U

primeiro espetáculo infantil, j

! ALICE contra a DAMA DE COPAS j
aa no TEATRO GINÁSTICO - Ar refrigerado

Reserve ji pe,lo telefone: 42-4521
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Como? Você ainda não assistiu ao j_
grande sucesso infantil do ano?, 5¦
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g »as tei-ças-teiras: jaik KUUKiüUb. o
S Aos domingos às 16h30m: CLUB DO JAZZ E BOSSA S
¦ Avenida Afránio de Melo Franco, 300 — Estacionamento próprio 5s
laaBflBRBBBBBflBBflBBBflBBBBBBBBBBBBflBflBBBflBBBBi?;
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¦no TEATRO SANTA ROSAS
8 R. Visc. Pirajá, 22 - Tel.: 47-8641 - (Gerador Próprio) 8

l 0 HOMEM DO
| PRINCÍPIO AO FIM

de Millôr Fernandes
8 com: FERNANDA MONTENEGRO - SÉRGIO BRITTO

FERNANDO TORRES
HOJE, ÀS 18h E 21h30m
A seguir: "A ÚLCERA DE OURO"
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I ATENÇÃO GAROTADA 1
a . •* wa

Vfinha vor • ouvir a maior lustárt.. do todos o% fempos 13
n

I CAPITÃO FURACÃO CONrA HISTÓR,A D0 MAR g
in a
pj Pe$a infantil, baseada no famoso personagem da Televisão ^

§ Direção: Haroldo Oliveira - Uma produção do GRUPO DE AÇÃO j*

¦ rio TEATRO CARIOCA — Rua Senador Vergueiro, 238 
|a Sábados e domingos às 17hs. — Reservas: 25-6609 a
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0 OVO DE OURO FALSO//

Maravilhoso infantil com
os bonecos de

IL0 e PEDRO
Agora no TEATRO PAX

Sábados, às 17 horas
Domingos, às 15h30m e 17h
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4.° MÊS DE RECORDE ABSOLUTO!!! S
MAIS DE 3 500 PESSOAS JA |
ASSISTIRAM E APLAUDIRAM jjf

TEATRO DE BOLSO — (Pça. Gal. Osério — Ipanema) ¦

Sábados ài l&hs. — Domingos, ài 15 horai q
a
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"CHAPÈUZINH0

VERMELHO"
a
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CENSURA LIVRE - RESERVAS: 27-3122
AR REFRIGERADO
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vez na Amírita do Sul a mais bela de todas
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H GRUPO CONQUISTA »«rn o privilegie de apresontar pola 1." 8

il a mais bela de todas as peças infantis H"Alice no País
das Maravilhas"mm

a
H
H
H

CO-PRODUÇÃO:.ROBERTO FRANCO
No TEATRO DE BOLSO - AR REFRIGERADO

SÁBADOS, ÀS 17Hs. - DOMINGOS, ÀS 16Hs.

RESERVE JÁ: Tel.: 27-3122 - CENSURA LIVRE 
^

EbbbbbbbbbbbbbbbbbAbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbm
KMBBBBBBBBBBBBBBBBJBBBBBBBHBBBBBBBBHHBBBBBg

a
B
H

Ba

DULCINA
VOLTA AO

DULCINA
EM
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a TEATRO DULCINA - ESTRÉIA SÁBADO DE ALELUIA a
¦
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a SHOW & BOITE
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NORMA BENGUEL 8
e Baden Powell |

em.

BERIMBAU i
DE 3.° A DOMINGO

Dir. Music. — Guerra Peixe
Rua Barata Ribeiro, 90 - Tcl.: 36-3483
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CHURRASCARIA
BIG-SH0T

PISTA DE DANÇAS!
SAIÃO DE FESTAS!
RESTAURANTE!
AMERICAN BAR!
BOITE!
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ft g^TTP TRIS SAIÕES DIFERENTES!

çr y Agora cem ar condi .ionado!
Campo de Sãs Cristóvão, 441

5* O MELHOR CHURRASCO DO RIO!
B Com cinco mil cruiuiros - V.S. come e babe em ambiente requintado, tre-
B mandamento romântico, familiar e de muito bom se-to, di gor jota
B a ainda lava trôcol Venha conhecer - hojo masmo - a CHURRASCARIA
D BIG-SHOT, vardadeira e impressionante, atrajáo turística, recreativa a
B gastronômica e traga a sua namorada, polva eu esposa, para iuntos
B viverem momentos p-4licos de raro encantamento e amor. Coimha in-
B tornacional, música suava, trés salões diforenlei, sando um sâ para
s. dançar e 

'drlnkar! 
Estacionamento com guardador. Filiado áo DINERS

1 INTERLAR e REALTUR. Diariamente, almoços,: drinques
Ü da manhã is 4 da madrugada! CHURRASCARIA BIG-SHOT-

CAMPO DE SAO CRISTÓVÃO N.o 44 (f

A GATA B0RRALHEIRA
¦

Dlr. Cen. • Fig.: NELSON MARIANI £

Produção: Thereia Barroca. ¦

Adminislra.ão: Edmundo Cortei Junier ¦

TEATRO ARENA DA GUANABARA • largo Carioca Jj¦
|j - Sábs. • domingos •• lóh — Reservai: 52-3550 ¦
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JJ CAMPO DE SAO CKISIOVAU _.- >' j
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5 /^_PLAYBOL é:g

m BOLICHE
RESTAURANTE AO AR J.1VRE

MÚSICA JOVEM

Venha tomar seu chopp ¦ ouvir música moderna
com som estereofônico

IO GRUPO OPINIÃO
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« 1964 - "Show" "OPINIÃO" g

£ 1*65 - "LIBERDADE LIBERDADE" ¦
1966 - "SE CORRER O BICHO PEGA, SE FICAR O BICHO COME" 5

I- A SAÍDA? ; I
s ONDE FICA A SAÍDA? i_.¦*¦
Jj Estríia dia 17 ès 21h30m - R. Siqueira Campes, 143 - Reservas: 37-531» ¦
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5 Um elenco delicioso ¦¦
Kl Carlos Eduardo Dolabella, Cecil Jhirí, Célia Biar, Emílio Dl Blasi, B

Jj Eva Wilma, Helena Ignes, Halo Rossi, Jujj, LafayeHe Oalvãe, leina a
Krespi, Mauro Mendonça, Napoleão Monii Freire, Othoniel Serra, ¦
— Paulo César Pere_io, Rosita Tomis Lopes • Sérgio Mambertl- J
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BOITE PLAZA
Av. frado Júnior, 258 — Tél.: 57-401»

Agora gerador próprio (AR REFRIGERADO PERFEITO)

CLUBE DA TELEVISÃO
Apresentação de BRAGA FILHO
Sem couvert i- sem consumação

Aberto diariamente desde as 15 horas

Hl-Fl BAR
AV PRINCESA ISABEL, 263 - TEI.. 57-6132

|] __S___tW»_«_Bfflllit e 3
As dolf etaf tías comidas do mor num \a
n.-3tour_ nin sobro as ondas. Único no \'\
Río. Amplo estacionamento. Menu S
especial para os almoços "rápidos". ^

AV, HESTOR MOREIRA, 11 - TEL. 4.152. g

IRESTAURANTE • BARI
¦_. cnri (iunto ao Yatch Club tio Rio de Janeiro)

Aberto diariamente até às 2 horas da manhS
Av. Nestor Moreira, 11 — Tel. 46-1529

,
Av. Nestor Moreira, 11 — Tel. 46-1529 Sxa w
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5 CORTE DO CANTAGALO - LAGOA |
B Estacionamento privativo: R. Gastão Baiana, 496 - Gerador próprio ¦
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"OH QUE DELÍCIA DE GUERRA"
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o Hoje, às 18h e 21h 15m no TEATRO GINÁSTICO u
p- Reservas: 42-4521 — Ar refrigerado m
S-IBBBflBBBBBBBBBBBBBBflBIBBBBHflBBflBBaHBBBBBBfl-i

RUY BAR BOSS*A
apresenta de terça a domingo

"UMA NOITE PERDIDA
COM TUCA E MIÈLE

um show Mièle & Bôscoli com o conjunto de Menescal

Rua Rodolfo Dantas, 91-B — Copacabana

Reservas: 25-0877 (ati as 22 horas)
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1 ARTE & DECORAÇÃO 1
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DECOR
CURSO DE TAPETES
Pontos, riscos, marcação do trabalho e
forração: aulas em pequenos grupos.

LA ESPECIAL - TAPETLON
Rua Toneleros, 356 — Tel.: 37-5917 — Guanabara

D
n

a_aa
m
w
a

m
a
ar

(P_
"-BBBBNBB_a_HHa_QHBan„_„_T.S___EEmEB__E_EB___!

|^:il_BBlB_iaBBBaflBBBflaHBBBBB_iaflBBaBBBnQBI_BHBflD_(
_ Bannnmnn "de um aspecto agra- _
_ __________________J-f--_--l DÃVEL AO SEU LAR, ã
iá m____M_MÊÊÈÉÊ&BaÈB__waa aproveitando o que _a NÃO E BICHO PAPAO! JÂ TEM" ¦

ELOISA LACE |

naa

rt
Hn
El
B

aaa

_

¦ss
_ÍB_IBaBBBrBBBBBBBBaBaBBBaBBBBBBB_IBBBBBBBBBBa

^IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBg

Consulta de Decorajão (em sua caso):  NCr? 25,00
Curso do Decoração, completo (também à noite): NCr$ 50,00

INSCRIÇÕES ABERTAS - Tel.: 47-2945

STÜDIO DE DECORAÇÃO DE INTERIORES
R. Sousa Lima, 363 - C/03 - Tel. 47-2945
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(GALERIADE
ARTE MODERNA)

REVISTA MENSAL DE ARTES PLÁSTICAS

Artigos de Mário Barata, Flávio de Aquino, J. R.
Teixeira Leite, Clarival Valladares, Sérgio Ferro,
Frederico Morais, Antônio Bento, Marc Berkowitz

e Mário Pedrosa.

Daoiaa
NAS 'BANCAS, LIVRARIAS E GALERIAS £
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AGORA! você
TAMBÉM PODE VENCER NA
VIDAI CONQUISTANDO PRESTf.
GIO E ORDENADOS ACIMA DE

CR$ 500 MIL MENSAIS
Venha fazer o CURSO DE EFICIÊNCIA PESSOAL Equivalente t

Técnico ds Administração de Empresa. Seii matérias básicas, racional-
'mente subdivididas em fundamentais ramos do Conhecimento Humanos

INGLÊS - FRANCÊS - PORTUGUÊS - CULTURA GERAI - TÉCNICA
PUBLICITÁRIA - ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA.

Basta saber ler e escrever para fazer o CURSO DE EFICIÊNCIA PES-
SOAL. Mestres categorizados • competentes. Mensalidades ao alcance ds
todos. DIPLOMA oficializado no fim do curso. Duração: 6 meses. Turmas
limitadas. Matrículas abertas. Garanta o seu futuro, matriculando-so ainda
hoje.

PREPARAMOS VOCE PARA QUALQUER CONCURSO, FEDERAI
OU ESTADUAL

ACADEMIA REAL
PRAÇA TIRADENTES N.° 9 - 12.» ANDAR - TEL.I 22-5291

(bem ao lado do Cinema São José) tf*
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JT £ yázigí
Ed. Av. Central - 22.° ani. • sala 2.237-tel. 52.0530 '
Rua México, 1t - 9.» andar - sala 903-tel.32-5285
Tijuca- Rua Marquês ds Valenca, 35 - tei. 28-8816

.nn .un ni 11 i i ¦ ' " "

\

-_ _. A
K*^'i»..r>*-»fl(3if7f^(.;»^- -¦.



' fi — Oad. B, Jornal do Brasil, domingo, 12-3-67

TATI E O ABANDONO DO TRABALHO POR AMOR
MÍRIAM ALENCAR

Em uma área conheci-
da como Campo dos Ca-
nadenses ergue-se um
grande estúdio que ao
ser visto faz com que se-
jam lembrados os gran-
des estúdios americanos.
Imenso, ocupando vários
hectares, com um' pia-
tô coberto de ruas de
verdade, pavimentadas,
possuindo até rede de es-
gotos, e prédios altos com
divisões em vidro. De
Moscou, Los Angeles e
Londres sai gente para
visitá-lo. Mas, o futuro
dêsse ultramoderno es-
túdio, está ameaçado. Fa-
Ia-se mesmo em ser de-
molido."0 responsável

por tudo isso? Jacques
.Tati.

Embora com uma ba-
gagem cinematográfica
relativamente pe-
quena Jacques Tati já
deu uma das maiores
contribuições para a co-
média, não apenas fran-
cesa, mas mundial. Utili-
zando a imagem com
grande intuição, pro-curando colocar sempre
em termos visuais a solu-
ção de um problema de
ritmo, Tati demonstra
grande capacidade de as-
similação do recurso do
gag. A influência chapli-
niana é visível em suas
obras, sem dominá-la,
sendo sua linguagem

mais elaborada. Éle ex-
piora o detalhe de uma
situação, encadeia com a
seguinte e traça uma li-
riha que se torna sensível
ao espectador. O maior
exemplo está em As Fé-
rias de M. Ilulot, onde o
diálogo vem em segundo
plano e a imagem é colo-
cada em toda a sua evi-
dência para mostrar as
atividades dos persona-
gens.

Nascido em Le Pecq. a
9 de outubro de 19Ò3,
com o nome de Jacques
Tatischeff, é de origem
russa. Sobressaiu-se no
esporte como campeão de
rúgbi e a partir de 1933
trabalhou em teatros de

music-hall. Ator princi-
pai e cenarista de vários
curta-metragens comi-
cos, tais como Oscar,
Champion de Ten nis
(1931); On Demande

Une Brute (1934); Gai
Dimanche (1935); Soignc
Ton Gaúche (1937). Féz
pequenos papéis em Syl-
vie et 1c Faníôme (1945)
e Le Diablc an Corps
(1946), de Claude Au-
tant-Lara.

Em 1947 Jacques Tati
dirigiu o seu primeiro fil-
me, um curta-metragem,
L'École dcs Facteurs. Em
1948 estreava na longa
metragem com Jour de
Fête. Só em 1953 realiza-
va Les Vacances de Mon-

sieur Hulot e cinco anos
depois Mon Oncle.

Para Georges Sadoul,
Jacques Tati é o melhor
cômico francês depois da
Max Linder. "Êle possuium raro senso de obser-
vação, de gags, da atmos-
fera e da poesia."

Foram precisos oito
anos para que Jacques
Tati voltasse à direção.
Êle o quis fazer de forma
suntuosa, mandando
construir um grandioso
estúdio para realizar
Playtime. Terminado o
flime, Tati encontra-se
em dificuldades financei-
ras. Fala-se mesmo na
demolição do estúdio, ao
que Tati é contrário. Êle
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Um gigantesca estúdio para contar a história de um juncionário que dorme à sua mesa de IrabaVio

Filmes de Jacques Tati:
Oscar, Champion de Ten-
ais — 1931; On Demando
Une Brute — 1934; Gal
Dimanche — 1935; Soigne
Ton Gaúche — 1937; Re-
tour à la Terre — 1936;
École des Facteurs — 1947;
todos de curta metragem;
Jour de Fête (Carrossel
da Esperança) — 1918;
Les Vacances de M. Hu-
lot (As Férias do Sr. Hu-
lot) — 1953; Men Oncle
(Meu Tio) — 1958; Play-
time — 1966167.

Lan vê "Todas as Mulheres do Mundo"

gostaria que as instala-
ções pudessem ser apro-
veitadas para os alunos
do I.D.H.E.C. ou utiliza-
das em outras produções.
Mas o que é Playtime?

Playtime é o filme
de minha preferência
porque é o mais recente.
O povo vai duvidar, ao
vê-lo, que se trate do mes-
mo autor que realizou os
três primeiros filmes.
Playtime é um filme mui-
to nôvo, muito simples.
Usar o formato grande é
maravilhoso. Até aqui
tem sido utilizado para
filmes de grande espeta-
culo com estrelas despi-
das, pista de corrida de
cavalos, palácios gigan-
tescos. Ora, trata-se de
um formato espantoso
para filmar um funcio-
nário que dorme sentado
à sua mesa de trabalho,
ou faz passarinhos de pa-
pel. Playtime é história
de alguns estrangeiros
que desembarcam em Pa-
ris. Descobrem uma Pa-
ris u 11 r a-moderna quenão tem diferença de
Munique ou Dusseldorf.
A arquitetura é interna-
cional. Nessa Paris quetem alguns toques brasi-
leiros esses estrangeiros
vão encontrar outras pes-soas e em particular, Hu-
lot, que em tal cenário,
desempenha um pouco o
papel do pele vermelha.
Percebe-se que os parisi-enses, à despeito dos pré-dios, de Orly, das âuto-es-
tradas, continuam pari-sienses. Meu filme será
um pouco a defesa do in-
divíduo.

Eu tinha escolhido
inicialmente para êle o
título francês Recréa-
tion. Porém logo me dei
conta de que as donas-de-
casa estavam indo ao
super market, que à
noite havia os ííigth
clubs. Notei também que
a Régie francesa do fu-
mo criara uma nova mar-
ca de cigarros, o Flash.
Há também uma revista
que se chama Twenty
há bebidas como Veri-
goucl etc. Ora, como se
trata de uma paródia da
vida parisiense, eu disse
a mim mesmo que chega-
ra o momento de esco-
lher um título inglês pa-ra realizar um filme
francês...

Disseram que o meu
filme é uma sátira à ar-
quitetura. Isso é falso. Eu
me contento em fazer um
filme cômico sobre, nossa
época. Quando Charles
Chaplin rodou Em Busca
do Ouro, podia-se sair à
procura de ouro nas
montanhas. Mas hoje queo povo está habituado a
ir ao esporte de inverno,
com um equipamento
completo, não se vê Char-
les Chaplin com seu cha-
péu de coco e sapatos
enormes. É necessário
pois pensar em efeitos
cômicos nesse gênero de
cenário. Não vou, por
exemplo, em Playtime,
me insurgir contra a
criação de enormes esco-
las ensolaradas para cri-
ancas. Tento apenas fa-
zer um pouco de humor
com Orly.

Dificuldades eu ti-
ve, e muitas, para reali-
zar meu filme, embora
alguns achem que isso
não deve acontecer por-
que eu me chamo Jac-
quês Tati. Outros são de
opinião que eu deveria
prosseguir as aventuras
de Monsieur Hulot. Acei-
tando isso eu teria, com
certeza, o dinheiro que
quisesse e Madame Tati
estaria instalada com as
crianças em um palácio.
Eu filmaria essas histó-
rias em preto e branco,
sem qualquer risco. Mas
o fato de me lançar a al-
guma coisa mais impor-
tante, o fato de partir
para Playtime, de utili-
zar pela primeira vez as
quatro faixas magnéticas
e de ter construído um
estúdio, aterroriza os
bancos. Acontece tam-
bém que Monsieur Hulofc
envelheceu e eu nada
posso fazer contra isso.

Para Jacques Tati o ci-
nema é um trabalho de
equipe, embora o autor
se encontre sempre só,
porque jamais é compre-
endido e nunca está cer-
to do resultado final. Na
maioria das vezes os téc-
nicos comportam-se como
funcionários. Êle difere o

autor do realizador e con-
sidera grave a diferença
não ser notada. — Pode-
se ser autor mesmo co-
metendo erros de orto-
grafia. É um pouco como
o pintor, que confecciona
êle mesmo a sua tela. Mas
não é a mesma coisa quecopiar a tela de um mes-
tre, em um museu. Para
ser cineasta não basta
apanhar um romance quetenha feito grande suces-
so e submetê-lo a uma
mise-en-scène técnica.
Quando Fellini realizou
Oito e Meio, não foi com-
prar um best-seller. Creio
que em nossos dias será
necessário defender o ci-
nema de autor a fim de
permitir que se expresse
uma nova geração de ci-
neastas.

Conseguir intérpretes é
sempre o grande proble-
ma de Jacques Tati. Para
êle a palavra não tem
muita importância: ¦—
Eu não penso que um
ator possa cortar um pe-daço de ¦carne com per-feição. Para cortar um bi-
fe ainda é melhor um
açougueiro.

Tati não ambiciona di-^
rigir estréias famosas
pois acredita-se intima-
mente ligado aos seus pe-
quenos personagens. Sua
vedete é o cenário, que
mais uma vez êle utiliza
da melhor forma em
Playtime.

Cineasta inquieto, mas
ligando essa inquietude
à profissão dè cineasta
quando exercida com sin-
ceridade, Tati considera
extraordinário poder ro-
dar seu quarto filme,
Playtime. Até agora sen-
te alegria em rever seus
outros trabalhos, corno
Jour de Fête, Meu Tio,
As Férias de Mr. Hulot.
Para êle o fato de já ter
quatro filmes bem reali-
zados o satisfaz plena-
mente: — No fundo, será
que se tem muita coisa
para contar da própria
vida?

Quando sei que urn
realizador vai rodar um
filme que custa 350 mi-
lhões em menos de dois
meses, eu não acredito.
Não se pode em tão pou-
co tempo contar uma his-
tória que tenha sentido,
uma história importante.
Está errado comparar a
indústria cinematográfi-
ca com a indústria auto-
mobilística. Repito que,
para fazer um bom filme
não basta usar um best-
seller, o melhor adapta-
dor, o. câmara mais bem
dotado e o montador ge-
nial. Isso é válido para
um automóvel. Mas o ci-
nema é outra coisa, intei-
ramente diferente.

O que devemos fazer é
facilitar o trabalho de
um Bresson, por exem-
pio, permitir que êle fil-
me. Êle é um dos'raros,
junto com Fellini, que
defende a liberdade artís-
tica. Não é necessário que
jovens realizadores, os da
onda que sobe, adquiram
o hábito de copiar. Cer-
tos cineastas realizam
hoje filmes cômicos que
se faziam há 25 anos. Ou-
tros passam o tempo to-
do na cinemateca ano-
tando os gags de um Kea-
ton ou de um Chaplin.

Definir Playtime e
situá-lo em minhas obras
é difícil. Obra é uma pa-
lavra muito grande. O
tempo se encarrega de
colocar tudo isso nas de-
vidas proporções. Creio
que o simples fato de dei-
xar alguma coisa, mes-
mo pequena, já é muito
importante. Não procuro
também seguir os conse-
Ihos dos críticos. Se isso
acontecesse, ninguém fil-
maria. Prefiro não pensar
neles. No momento tenho
muitas preocupações. Ca-
da manhã que chego ao
estúdio tenho a impres-
são de ir ao front de com-
bate. Felizmente eu me
treinei fisicamente. Um
autor cômico deve ter
saúde perfeita. É por es-
sa razão que deixei de fu-
mar.

Apesar de todo o suces-
so mundial obtido com
seus filmes, Jacques Tati
não se considera um ho-
mem feliz:

Não me sinto feliz,
pelo menos nesse momen-
to, porque não me sinto
encorajado. Estou aban-
donado. O povo não gos-
ta que se faça um traba-
lho por amoí*.
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TERROR PELO FACILITÃRIO
ELY AZEREDO FAZ A CRÍTICA DE "O TÚMULO SINISTRO"

"íí

:«fe B

Em vão procuramos uma proposta
amável para o domingo: Missão Secreta
em Veneza {The Venetian Affair) e
Jogo Perigoso são menos que medíocres;
e se O Túmulo Sinistro (The Tomb of
Ligeia) é, às vezes, bem-feito, só pode
agradar aos que não viram, em outras
adaptações de contos de Edgar Alian
Poe, os truques que Hoger Corman re-
pete despudoradamente de terror em
terror.

Enquanto as amadas precocemente
falecidas e eternamente adoradas em
Poe (Morella, Ligeia, Madeleine Usherj
refletem em maravilhosas variações sô-
bre o mesmo tema — a posse absoluta
na morte, a idealização estética da be-
leza não mais disputada pelo tempo, a
invulnerabilidade do tabernáculo sepul-

**** *:

cral — as obsessões cotidianas que o au-
tos destilava em literatura, em piio»™--

._.aü^-Ji£iihJH_-3r-^i--aãErn pode ilustrar,
as versões do produtor-diretor Roger
Corman (Muralhas do Pavor, O Solar
Maldito etc) se repetem em retratos
convencionais, raramente compostos
com certa inteligência, rebaixando as
personagens ao nível de múmias e
jrankensteins da produção mais comer-
ciai. Poe era motivado, entre outras
coisas, pela impotência e o alcoolismo.
Corman, suficientemente esperto para
não se embriagar com o culto das re-
vistas cinemaniacas (especialmente
francesas) reincide na obra de Poe por
impotência de imaginação e cobiça de
produtor que descobriu uma linha in-
telectual, sofisticada, para faturar com

o gênero de terror tü" dsg-aáaãs
—i;i_üay.u.i;ú.

Sintomático: o mais realizado Cor-
man é O Gato Preto (segundo episódio
de Muralhas do Pavor), transformação
do terror em comédia negra. Talvez
suas melhores seqüências estejam em
Tlie Masque of tlie Red Death, mas
aquele episódio humorístico, sendo seu
trabalho mais equilibrado e seguro, fri-
sa que Corman vê em Poe (como deu
a entender em entrevistas) um atalho
para seus objetivos de showman. O ci-
neasta realmente merece elogios pelas
soluções cenográficas que costuma en-
contrar com orçamentos relativamente
muito modestos. (Superprodução no
terror é impensável, dada a limitação
do consumo da espécie). O emprego sen-

sivei aa cor,"com clímax em The* Masque
of the Red Death, também valoriza seus
íilmes. Mas os recursos de atmosfera —
gatos pretos silenciosamente premoni-
tórios ou ruidosamente aloprados, ima-
gens oníricas embaçadas, teias de ara-
nha supertricotadas, chamas emoldu-
rando personagens etc. — refletem um
arsenal cansado, são mais poeris do que
poeanas.

Nesta versão do conto Ligeia, na qual
Roger Corman—repete prestidigitações--
cadavéricas de sua Morella (episódio de
Muralhas do Pavor), mais uma vez a
explicação ocupa com impertinéncia o
lugar que, em Poe, pertence por direito
à sugestão alucmatória. Como vemos na
tela, quando Rowena (Elizabeth She-
pl.erd) a segunda esposa 

'do 
protago-

nista, morre em conseqüência de sua
busca da verdade, é Ligeia tnesmo que
surge sob sua mortalha; e não, como
exprime o conto, a obsessão de Ligeia
sôbre o marido, a vontade de Ligeia
vencendo — aos olhos febris do marido
— a Morte. Procurando ver na litera-
tura de Poe um drama concreto, dotado
de começo, meio, fim, Corman perde ir-

-remediàvelmente a altura da tragédia
e se faz melodrama barato. Sempre com
algumas compensações, como, em The
Tomb of Ligeia, a expressividade de
Vincent Price e a revelação poeana —
em carne e intensidade nervosa  de
Elizabeth Shepherd.
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Renato Salvatore t Anouk Aimée nos Grandes Caminlioi Rosalind Russel e suas péssimas alunas iYí/10 Manjredi, o adúltero

OS FILMES QUE ESTREIAM
Sam sombra dê dúvidas, a sa-

mana que ae inicia poda ser
considerada uma das mais fra-
«as do ano. Pouco ou quasa
nada se aproveite entre os lan-
famentos.

Os Grandes Caminhos vam
anunciado como um filma da
Roger Vadtn, mas tem direção
da Christian Marquand, do qual
pouca coisa há para ser desta»
cado. Os italianos atacam com
As Pistolas Não Discutem, o qua
á óbvio, e Supcrseven-Agenta
Para Matar, como diz o nome,
é. um policial. Dois nacionais:
Senhor dos Navegantes, cuja fi*
cha técnica nada *íix para qua
possamos informar, e um do*
cumon tário Do Brasil Para o
Mundo, que apresenta a viagem
do Marechal Costa e Silva em
corei. Hayley Mills vem d» Anjo
Rebelde • quem tem que atura-
la 4 Rosalind Russel. rom uma
sábia paciência.

Nas reapro-ont-içõcs, O Beijo,
de Flávio Tambeiíni..

Continua o festival de filmes
japoneses inéditos r.o Alasca.
Embora anunciado na «emana
passada, só «gora entra em car-
taz Adultério à Italiana, de Pas-
quais Fesla Campanile. í só.

Para hoje temos o filme de
horror ds Roger Corman. O Tú-
mulo Sinistro (qua Eli Azeredo
critica acima); um western rnvi.
vendo as aventuras de heróis fa-
mosos (Buffalo Bill, Cnlamity Ja-
na, Wild Bill Hicoclc), Respon-
dendo à Bala, alam do muito co-
mentado Tôdas as Mulheres do
Mundo.

Para quem ainda nio viu, ou
deseja rever, estão sendo reapre-
sentados o western da John
Sturges, Duelo de Titãs, com
Kirk Douglas e Anthony Quinn
nos principais papéis e A Se-
nhora e Seus Maridos, uma sá*
tira à vida americana em qus
Shirley MacLiine- é a senhora •
Gene Kelly, Robort Mitchum, Dean
Martin figuram entre os maridos,

r
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OS GRANDES CAMINHOS
Les Granas Chemins

Francis viaja com seu jipe de Nice
a Grenoble. A viagem torna-se longa pe-
los estranhos e imprevistos que surgem
em seu caminho. Üm deles é o apareci-
mento de Samuel, desocupado e jogador,
que mudará tôda a vida de Francis. Ou-
tro é Anna, por quem o jovem se apai-
xona. e que tem a sua parcela na longa
caminhada.

Ficha técnica: Co-produção franco-ita-
liana. Produção dc Kaymond Danou. Dire-
çáo de Christian Marquand. Extraído da
obra dc Jean Giono com adaptação de Chris-
lian Marquand e P. de la Salle. Fotografia
de Andrcas Winding. Diálogos de Paul Cc-
ííauff. Cenários de Jean André. Franscopc-
Eastmancolor. Com Robert Hossehi, Ttcnaio
Salvatore, Anouk Aiméc. Dist. Fox. No CA-
FITÓLIO, AMÉRICA, COPACABAXA.

ANJOS REBELDES
The Trouble With Angels

A Madre Superiora da Academia de
São Francisco recebe a penosa missão de
educar e transformar em jovens sensatas
Mary Clancy e Rachel Devery, suas alu-
nas mais peraltas. A luta.é grande mas
a Superiora consegue a vitória.

Ficha técnica: Americano. Produção de
William Frye. Direção de Ida Lupino. Ro-

teiro de manche Hãnalls, baseado numa no-
vela de Jane Trahey. Fotografia de Llonel
Lindon. Música de Jerry Goldsmlth. Som de
Josh Wesrmoreland. Columbiacolor. Com
Rosalind Russell, Hayley Mills, June
Harding, Binnie Barnes, Gypsy Rose Lee,
Camilla Sparv, Mary Wickes. Dist. Colum-
bia. No SAO LUÍS, STA. ALICE

AS PISTOLAS NÃO DISCUTEM
Le Pistole Non Discutono

Dois mascarados assaltam o banco
da pacata Cidade de River Town. O xeri-
fe Pat Garret decide enfrentá-los sozinho
e dá inicio à caçada.

Ficha técnica: Italiano. Direção dc Mi-
ke Perkins. Com Rod Cameron, Dick Pai-
mer, Angel Aranda, Vivi Bach, Kai Fischer,
Horst Frank. Dist. Condor Filmes. No REX,
ROXI, CARIOCA, LEBLON.

SUPERSEVEN — AGENTE
PARA MATAR
Superscvcn Chiama Cairo

¦ Uma substância atômica, o Baltônio,
é roubada de um laboratório de Liver-
pool. Na tentativa de'escondêlá o. lá-
drão a coloca na objetiva de uma cama-
ra fotográfica, que é vendida a um tu-
rista.

Ficha técnica: Italiano. Direção de Um-
berto Lcnzi. Roteiro de Umbcrto Lenzi e

Piero Plerotti, baseado no livro II. Humbcr-
ti. Eastmancolor. Cinemascopc. Dist. Ja-
maica. Com Andrew Ray, Diana de Santis,
Antony Grandwell, Rosalba Neri. No RIVIE-
RA, PLAZA, OLINDA, MASCOTE.

SENHOR DOS NAVEGANTES

Drama tendo a, Bahia como cenário.

Ficha técnica: Nacional. Produção e di-
reção de Aluísio T. dc Carvalho. Com Gessi
Gessc, Antônio Sampaio, Diná Sker, Fred
Chakler, Machado Gumcs, Lidio Silva. Dist.
TJCB. No ODEON, R1AN, MIRAMAR, TI-
JUCÁ.

ADULTÉRIO À ITALIANA
Adultério ali italiana

Marta descobre que é traída pelo
marido com sua maior amiga. Não há
cenas nem escândalo, mas a vingança
não tardará a cair sôbre a cabeça do in-
feliz marido.

Ficha técnica: Italiano. Produção da Fair
Film. Direção de Pasqualc Festa Campanile.
Fotografia de Roberto Gcrardi. Música de
Ennio Morri cone. Tcchniscope-Tccnlcolnr.
Com Calherinc Spaak, Nino Manfredi, Maria
Grazia Buccella, Vittorio Caprioli, Mario Pl-
su, Akim Tamiroff. Fama Filmes. No ÓPE-
RA e RIO.

DO BRASIL PARA O MUNDO
Documentário em cores da viagem

do Marechal Costa e Silva. Filmada por
Jean Manzon em Tecnicolor-Technisco-
pe, passa por Portugal, Alemanha, Fran-
ça, Bélgica, Itália, Tailândia, Bancoc,
Japão e Estados Unidos.

No BRUNI FLAMENGO ç SCALA.

REAPRESENTAÇÃO

O BEIJO — Nacional. Direção e ro-
teiro de Flávio Tambelini. Fotografia de
Rudolf Iczen. Com Reginaldo Farias,
Betty Faria, Jorge Dória. No PAIS-
SANDU.

CINEMA EXTRA
E. A.

A AVENTURA (VAvventura), de Mi-
chelangelo Antonioni, 1960. Decisiva al-
teração de estilo para o cineasta de O
Grito, UAvventura foi, a princípio
muito mal compreendido. No Festival de
Canes, exibido sob vaias, conquistou o
Prêmio Especial do Júri. Antonioni pro-
curou refletir nesse filme' "a fragilidade
das relações humanas, a instabilidade
moral, politica e mesmo física do mundo
contemporâneo." N° elenco: Monica
Vitti, Gabriele Ferzettl, Lea Massari.
Quarta-feira, 21h30m, Cineclube Canal,
no Colégio André Maurois.

EUROPA 51, de Roberto Rossellinl,
1952. Uma americana da alta burguesia
(Ingrid Bergman), chocada pela morte
do filho, procura um sentido para sua vi-
da repudiando seu habitat social. In-
grid empresta convicção à personagem.
Com Alexander Knox, Ettore Giannini.
De quinta a domingo próximos, Museu
da Imagem e do Som, sessões contínuas.

OS GUARDA-CHUVAS DO AMOR
(Les Parapluies de Cherbourg), de Jac-
ques Demy,. 1964. Charme poético (la-
borioso) e brilho de produção no musical
inteiramente cantado de Demy, aprendiz
de Minnelli. Com Catherine Deneuve,
Nino Castelnuovo, Anne Vernon. Sexta-
feira, Paissandu, apresentação da cine-
mateca.

CURTOS PREMIADOS — Toute la
Memoire du Monde e Gauguin, de Res-
mais; Lonely Boy, de Kroitor; e outros
documentários. Sessão com debates.
Amanhã, no Teatro Carioca, 21 horas.

MÃE, o clássico de Pudovkin, 1926,
complementado por The Savings of Bill
Blewitt, de Harry Watt, 1937. Sábado, à
meia-noite, no Paissandu, em apresenta-
ção da Cinemateca.

ONEMA
ESTRÉIAS _.
MISSÃO SECRETA EM VENEZA
(The Venetian Affalr), de Jerry
Thorpe. A aventura não sai da
rotina: os chineses são oi vilões.
Com Robert Vaughn, Elke Som-
mer, Karl Bohem, Boris Karloff.
Cores. Metro-Copaeabana, Metro-
Tij-jca, Pathé, Pax, Axteca, Para-
lodo» e Mauá: 13h 30m - 15h
40m - 17ii50m - 20h - 22hl0m.
Pathé a partir de llh20m. (18
anos).
O TÚMULO SINISTRO (Th. Tomb
of Ligeia), de Roger Corman.
Outro assalto h obra de Poe
(o conto Ligeia) produzida c
dirigida pelo especialista Corman.
Com Vincent Price, Elizabeth
Shepherd, John Westbrook. Cores.
Art Palácio-Copaeabana: l<Jh —
15h40m - 17h20m - 19h -
20h40m — 22h20m. Ari. Palácio.
Tiiuca, Ari Palácio-Méier, Pala-
cio-Higienópolis, Matilde, São
B.nto (Niterói), Kelly, Bruni-Bo-
tafogo. Alfa, Bruni-Pi.dada. (18
«nos).

RESPONDENDO À BALA (Thi
Plainsman), de David Lowell Rich.
Western revivendo as figuras le-
gendárias de Wild Bill Hickock,
Buffalo Bill c Calamity Jane, Com
Don Murray, Guy Stú.kwell, Ab-
by Dalton, Bradford Dillman, Hen-
ry Silva; Cores. Odeon, Roxy:
14h - lóh - 18h - 20h - 22h.
Botafogo, Leopoldina: 15h — 17h

19h - 21h. Éden, 17h - 19h
21h (18 anos).

COMO FAZER O AMOR (Com-
menl Reunir an Amor), de Michel
Boisrond. Comédia com Dany Sa-
vai, Jean Poiret, Jacqueline Mail-
lan, Michel Serrault. Condor-Copa-
eabana: 14h - lóh - 18h - 20h
22h. Império: 14h - 15h40rn -
17h20m — 19h — 20h40m -
22h20m. Capitólio (Petrópolis)
(Livre).
JOGO PERIGOSO (Juego Paligro-
so), de Arturo Ripstein e E.
Eichorn (1.° episódio, cômico na
intenção), • Luís Alcoriza (ten-
tativa de comédia negra, sem
CÜma — segundo episódio equi-
valendo a um média-metragem}.
Produção mexicana filmada no
Brasil. Com Silvia Pinai, Leonar-
do Vilar, Eva Vilma, Milton
Rodrigues, -Missa, Leila Diniz. —
São Lula, Rian, Palácio, Lablon,
Amárica: 14h - lóh - 18h - 20h

22h. Santa Ali»: 15h - 17h -
19h - 21h. Outros: Coliseu: 14h

15h40m ¦- 17h20m - 19h -
20h40m. Cantral: 14h - lóh -
18h - 20h - 22h. Cascadura:
14h50m - !óh30m - 18hl0m
19h50m - 21h30m (18 anos).

UMA LOURINHA ADORÁVEL (Bil-
lie), de Don Weiss. Comédia mu-
•ical. Com Patty Duke, Jim Backus,
Jane Greer, Warren Berlinger. Cô-
rei. Capitólio, Copacabana, Mira-
mar. Carioca: 14h — 15h40m —
17h20m - 19h' — 20h40m -
22h20m. Imp.raton 14h50m -
lóh30m - 18hl0m - 19h50m -
2lh30m. (Livre).
O AMOR COMEÇA NO VERÃO
(Prod. tcheca), de Ladislav Rych-
man. Comédia musical. Com Via-
dimir Pucholt, Milos Zavanil, Iva-
na Pavlové. Cores. BritSnia —
(Livre).
O COLT i A MINHA LEI (Prod.
italiana), de Al Bradley. Weslarn,
com Anthony Clark e lucy Gilly.

Cores. Plata (desde 10 horas da
manhã), Olinda, Flórida o Masco-
to. (14 anos).
JURAMENTO DE OBEDIÊNCIA -
Japonês, de Todashi Imai. Com
Kín-Nosure Nakamura, Inako -Ari-
ma. Em preto e branco. Hoje
e amanhã no Alaska a partir
das 14h, até meia-noite. (18
anos).

REAPRESENTAÇÕES
DUELO DE TITÃS (The Last Trans
from Gun Hill), de John Sturges.
Westarn em cores, Com Kirk Dou-
glas, Anthony Quinn, Caroly Jo-
nei e Earl Holliman. Colorido. —
Coral: 14h - lóh - 18h - 20h

22h. Rio (Tijuca). (14 anos).
A SENHORA E SEUS MARIDOS
(What a Way to Go), de J. Lee
Thompson. Comédia-passatempo.
Cores. Com Shirley MacLain,
Paul Newmann", Robert Mitchum,
Dean Martin, Gene Kelly, Bob
Cummlngs. Dick Van Dyke. Co-
lorido. Riviera: 14h — lóh - 18h

20h 22h. (18 anos).

A ESPIA DE CALCINHAS DE REN-
DA (Tha Spy on Laço Panli.s), de
Frank Tashlin. Comédia — uma
das menos interessantes de Tash-
lin. Com Doris Day, Rod Taylor,
Arthur Godfrey. Colorido. Rica-
mar: 14h - lóh - 18h - 20h -
22h. (Livre). 
O PAGADOR DE PROMESSAS, de
Anselmo Duarte. Comunicativa
adaptação da peça de Dias Go-
mes, valorizada peta convicção de
Leonardo Vilar no protagonista.
Com Glória Meneses, Dionisio
Azevedo, Norma Bengell, Geral-
do d'EI Rey. Cin*. Lagoa Drivo-
In: às 21 h e 23h (14 anos).

CONTINUAÇÕES
TÔDAS AS MULHERES DO MUN-
DO, de Domingos de Oliveira.
A primeira comédia do cinema
brasileiro com personagens au-
tênticos: revelação de um jovem
diretor, estréia (cinematográfica)
de uma atrii, Leila Diniz, de gran-
des possibilidades. Também um
filme de bom clima carioca e
numerosos charmes femininos (Jo-
ana Fórrim. Isabel Ribeiro, Vera
Viana, Irmã Alvarez e muitas ou-
tros). Ópera: 14h — 15h40m —
17h20m - 19h - 20h40m -
22h20m. Caruso-Copacabana, Paris-
Palace, Bruni-Saánz Pena, Bruni-
Méier, Regência, São Pedro, Pa-
raiso. Festival e Scala: 14h —
15h40m - 17h20m - 19h -
20h40in - 22h20m. (18 anos).

ADEUS GRINGO (Adios Grin3o)~
de George Finley. Western cu-
ropeu. Com Giuliano Gemma,
Evelyn Stewart, Peter Cross. Cô-
res. Bruní*Flamengo: 14h —
16h - 18h - 20h - 22h. (18
anos).

007 CONTRA A CHANTAGEM
ATÔMICA (Thunderball), de Te-
renco Young. O quarto filme da
série James Bond, reabilitando-o
do passo meio em falso que foi
007 Cont» Goldfing.r. Um bom
espetáculo no gênero. Na lu-
ta contra o arquicriminoso Adol-
fo Celi, 007 (Sean Connery) tem
horas de recreio com Claudine
Auger, Luciana Paluzzi, Martino
Beswick, Molly Peters. Cores. —
Venaii: 14h - lóh30m - 19h-
21h30m. (18 anos).
DOUTOR JIVAGO (Doctor Jivago),
de David Lean. Superprodução ba-
soada no romance de Bori» Pas-

0 gue há para ver
terna!:. Com Omar Sharif, Julie
Christio, Geraldine Chaplin. Cô-
res. Vitória: 14h — 17h30m -
21 h. (ló anos).
O GRANDE-GOLPE DOS SETE
HOMENS DE OURO (II Grando
Colpo dei 7 Uomini d'Oro), de
Marco Vicario. Segunda aventura
da quadrilha comandada por Phi-
lippe Leroy. Com Rossana Po-
desta, Gastone Moschin, Gabriel-
le Tinti. Cores. Exclusivamente no
Condor-Largo do Machado: \4'n
-lóh - 18h - 20h - 22h. (14
anos).

A SOMBRA DE UM REVÓLVER
(AlTombra di una Colt), de Gian-
ni Grimaldi. Western Italiano.
Com Stephen Forsyth, Anne Sher-
man. Cores. Coral: 14h — 15h
40m - 17h20m - 19h - 20h
40m - 22h20m. Bruni-Copacaba-
na. Rio-Palace (14 anos).
MARK DONEN AGENTE Z-7 (Mark
Donon Agent Z-7. Título da ver-
são americana), de Giancarto Ro-
mitelli. Aventura. Com Lang Jef-
fríes, Laura Valenzuela, Cario
Hinterman. Cores. Reis (Anchie-
Ia), Santa Ros» (Iguaçu). (14 anos).
VIAGE/iTÃO" mundo" dos^pra;
ZERES (Canioni n.l Mondo), de
Vittorio Sala. Filmc-show. Com
Dean Martin, Gilbert Bécaud, Pep-
pino di Capri, Juliette Greco, Ge*
orges Ulmer, Marpessa Dav/n. Cô-
res. Rlvoli, Marrocos, Rio Branco.
(21 anos).
O TROUXA (lo Cornlaud), de
Gérard Oury. Apesar da direção
medíocre, o ex-coadjuvante Louis
de Funès (justificando sua pro-
moção) e o invariável Bourvil ga-
rantem o bom humor ao longo
do percurso turístico (e crimino-
so) Nápoles-Bordéus. Com Beba
Loncar, Daniella Roca. Em cores.

Icarai (Niterói): 14h50m -
17h - 19hl0m - 21h20m -
(Livre):
CEM MIL DÓLARES PÁR/Cr.NGÒ
(100 000 Dollarí per Ringo), de
Alberto de Martino, Western íla-
lo-espanhol. Cores. Com Richard
Harrison, Fernando Sancho, Eleo-
nora Bianchi. Cachambi: 15h —
17h - 19h - 21h (14 anos).
TÔDA DONZELA TÉM UM PAI
QUE I UMA FERA - brasileiro,
dirigido por Roberto Farias, ba-
seado na comédia teatral de Gláu-
cio Gil. Tentativa de comédia so-
fisticada, razoável em algumas
cenas, Com Reginaldo Faria, Vera
Viana, John Herbert. Rex: 15h —
17h - 19h e 21h, (14 anos)/
Ò PADRE E A MÔÇA - brasi-
leiro, dirigido por Joaquim Pedro
de Andrade, baseado no poema
de Carlos Drumond de Andrade.
Seqüencial de grande beleza, em
filme, realizado com sensibiltda-
de, mas em grande parte frustra-
do pela -fragilidade do roteiro. —
Com Paulo José, Helena Ignez,
Fauzi e Mário Lago. P?!:$andu:
lBh - 20h - 22h. Sábado e do-
mingo a partir das 14h; t Alvo-
rada: I4h - lóh - 18h - 20h

22h (21 anos).
A DESFORRA, de Gino Palmisa-
no. Melodrama brasileiro. Melo-
drama de juventude transviada, a
um passo da pornografia decla-
rada. Com Jacqueline Myrna, Isa.
bel CrisVina (Guy Lupe), Mara di
Cario, Rildo Gonçalves e Tarcf-
sio Meira. Madureira: 14h50m —
lóh30m - 18hl0m - 19h50m -
21h30m (18 anos).
COMO ROUBAR' um milhão de
DÓLARES (How lo Sleal • Million),

de William Wyler, Comédia so-
fisticada, muito bem realizada.
Audrey Hopburn, filha de um ge-
nial falsificador de obras de ar-
te, planeja roubar de um museu
parisiense uma de suas obras-
primas antes que os peritos des-
cubram a fraude. No elenco: Pe-
ter 0'Toole (detetive e cúmplice
de Audrey), Hugh Griffith (o
falsificador), Charles Boyer, Eli
Wallach, Fernand Gravey, Dalio.
Panavisíon & De Luxe Color.
Madrid: 15h - 17h50m - 20h40m

(Livre).

RINGO E SUA PISTOLA DE OURO
(Ringo and his Golden Pistol),
de Sérgio Corbucci. Western ita-
liano, em cores, dublado em in-
glês. Com Mark Damon, Valeria
Fabrizi, Franco de Rosa Giulia
Rubini, Estore M-.nni. Odeon (Ni*
lerói): 14h - 15h40m - 17h20m

19h - 20h40m - 22h20m.
VIAGEM FANTÁSTICA (Fantastic
Voyage), de Richard Fleischer.
Uma equipe de médicos mi nia tu-
rizados viaja "pelo corpo de um
cientista, com objetivo cirúrgico.
Com Stephen Boyd, Raquel Welch,
Edrjiond 0'Brien, Donald Pleasan-
ce, William Redfield, Arthur
Kennedy. Cores. Floriano: 15h —
17h - 19h - 21h (10 anos).

PESADELO AO SOL (Nightmare in
the Sun), de Marc Lawrence. Dra-
ma na fórmula caça ao homem,
corretamente narrado, sem trazer
novidades. Com John Derek, Ur-
sula Andress, Arthur 0'Connell,
Aldo Ray. D» Luxe Color. —
Presidenta: 19h50m o 21h30m -
(18 anos).

êspFciais
SESSÕES PASSATEMPO - Atuo-
lidades, dòãenhos, filmes cullu-
¦•ais, comédias, documentários.
$e>Í_5á_i írntf.nuas desde as ''O
da manhã. Cine Hora (Etí.ricio
Avenida Centrai,t subsolo). Aos
domingos e feriados, »>clusiva-
mente programas infantis.
UMBERTO D, de Vittorio de Sica
(argumento e roteiro de Zavantti-
ni). Um dos pontos culminantes
do neo-realismo italiano, documen-
tando o drama da velhice e an-
tecípando-se à moda do tema da
incomunicabilidade. No Museu di
Imagem e do Som. Até domingo,
em sessões contínuas.
DESENHO ANIMADO í. Somente
hoje às 18h30(T) sessão infantil
com exibição de desenhos ani*
mados. Cine Lagoa Drive-ln.

TEATRO
UM AMOR SUSPICAZ - Comédia
de Bill Manhoff. Uma moça de
vida fácil invade o apartamento
de um rapaz metido a intelectual.
Dir; de Maurice Vanéau. Com
lona Magalhães e Carlos Alberto.
— Copacabana, Av. Copacabana,
327 (57-1818, R. Teatro). 21h30m
sáb, 20.i e 22h15m; vesp.: quinta
feira, lóh e domingo, 17h /
OH,- QUE DELTCIA DE: GUERRA^
Musical de Charles Chilton e
Joan Llttlewood: Primeira Guerra
Mundial vista com bom humor.
Espetáculo original de rara ali*
gria e vitalidade. Dir. de Ade*
mar Guerra (melhor diretor de
1966 em São Paulo com êste es-
petáculo). Com Napoleao Moniz
Freire, Eva Vilma, Célia Biar, Ro*
sita Tomás Lopes, Helem Inês,
Mauro Mendonça, Ítalo Rossi e

outros. — Ginástico. Av. Graça
Aranha, 187 (42-4521;, 21hl5rn;
sáb., 20h e 22h30m; vesp., 5..,
17h e dom., 18h.

AS CRIADAS - De Jean Genét.
Dua; criadas que tentam, dentro
de um cüma tragico-poético, li-
bertar-se do domínio da patroa.
Dir. de Martim Gonçalves. Com
Carlos Vereza, Érico de Freitas
e Labanca. Bolso, Rua Jangadei*
ros, 28-A • (27-3122): 22h; sáb.,
20h30m e 22h30m. Vesp. 5.a, 17h
e dom., Iflh'.
RASTO ATRAS - Pe;a de Jorge
Andrade premiada no recente con-
curso do SNT. Um homem mer-
gulha no passado para compreen*
der melhor o presente e saber
preparar-se para o futuro. Uma
das mais sérias tentativas da nova
dramaturgia brasileira, numa mon*
tagem de grando força e imagi-
nação. — Direção de Gianni
Ratto. Com Leonardo Vilar, Re-
nato Machado, Iracema de Aten-
car, Isabel Teresa, Isabel Ribeiro
c grande elenco. TNC. Av. Rio
Branco, 179. (22-0307). - 21h
Vesp. dom. 18h. Até 15 de
maio.
FAMÍLIA AT- CERTO PONTO -
Comédia (anteriormente apresen-
túda sob o lífulo Família Pouco
Família), de Gerald Savory, edap-
tação de Marc-Gilbert . Sauvajon.
Dir. de Antônio de Caboa Com
Renata Fronzi, Rubens de Falco
e outros. Serrador. Rua Sen.
Dantas, 13 (32-8531); 21h30m;
sáb,, 20h e 22h30m; .Vesp. 5a.,
lóh e dom., 17h;

ARENA CONTA ZUMBI - Come-
dia hístórico-musical de G. Guar-
nieri e A. Boat, música de Edu-
Lôbo. Apresentação do Grupo de
Ação. Dir. de Milton Gonçalves.
Com Jorge Coutinho, Ester Mel-
linger, Procópio Mariano, Maria

irtrlfl Harnlrln --.a Oliveira 0

Martínez Correia. Com Ítala Nan-
dl, Renato Borght, Dirce Migliac-
cio, Francisco Martins e Etty Fra*
ser. Maison de Franca. Av. Pres.
Anlonio Carlos, 58 (52-3450);
21hl5ni! sáb., 20h e 22hl5m;'
vesp. 5a. 17h e dom. 18 h.

REVISTAS
ELLA'S & OUTRAS BOSSAS -
revista com texto o direção de
David Conde e Gilberto Brea.
Con; Nália Paula e outros. Mi*
guel Lemos, 'Rua Miguel Lemos,
51 (47-7453); 21h30m.
DF. COSTA A COISA VAI - Re-
vista de Colo e Silva Filho. Car-
los Gomes, Rua Pedro I, 2. (Tel.
22-7581); diariamente, 17h30m,
20h e 22h, 2Afeira - Bonecas de
Miní-Sala, espetáculo de travesti,
escrito e dirigido por Jean-Jac-
ques.

MUSICAIS

-Apacficij

A FINA FLOR DO SAMBA -
Show de música popular, organi-
zado por Sérgio Cabral e Tete-
xa Aragas. Com elementos dai
Escolas de Samba Mangueira, tm-
pério Serrano, Portela e Salguei-
ro — Opinião — Siqueira Cam*
pos n. 143 (3Ó-3497) - Somente
às segundas-feiras, 21 horas.

MUG.IIFICO SIMONAl - Show
de Mièle e Dõscoli apresentan-
do o cantor Wilson Slmonal —
Teatro Princesa Isabel, Avenida
Princesa Isabel, 186 (37-3537) -
21h30r.i; sáb., 20hl5m l 22h
30m; vesp.: quinta, 17h a do-
mingo, ISh.

ROSA DE OURO — Remontagem
do bem sucedido espetáculo de
música papular, com Clementina
de Jesus — Jovem — Praia de
Botafogo, 522: 21h30m; sáb., 20h
e 22h; vesp. 5a., 17h e dom.
18h. Últimos dias.

Dulcina. Estréia sábado de Ale-
lu!ú, dia 25.
ÚLCERA DE 

~ÒÚRO "-"Comédia

musical de Hélio Bloch, com mú-
sica de Oscar Castro Neves, Ro-
berto Menescal e Edimo Krieger.
Dir. de Léo Jusi. Com Flávio Mi-
glaccio, Cláudio Cavalcanti, Ro-
sana Ghessa e outros. Santa
Rosa. Estréia em abril.

PARA CRIANÇAS
DONA LUA OUER CANÇÃO -
Musical de Paulo Afonso Lima —
Pelo grupo Reslajo — Miguel La-
mos (27-7434) - sábs. 17h e dom.
lóh. Só até amanhe.

CHAPÈUZ1NHO VERMELHO - Dl-
reção de Mário Prieto. Com
Margot Baírd, Ana Rita, André
Valli, Luís Mário e Chri-i.a Des-
¦e. - Teatro da Bolso (27-3122)

— sáb. lóh e dom. 15h.
Ã~GATA BORRALHEIRA - De Te-
resa Barrocas — Arena da Gua-
nabara — Largo da Carioca —
(52-3550), sáb. e dom., às lóh
30n l.
O CHA DAS ABEIHINHAS - Mu-
sical de Paulo Afonso Lima — MU
guel lemos - (27-7434) - Sáb.
lóh e dom. 17h — Só até ama-
nhã.
O ÔVO DE OURO FALSO - De
Pedro Tornan — ApresentaçSc
do Teatro de Bonecos de Ito e
Pedro — Pax — R. Visconde Pi-
raia, 351 (27-2230), sábs. e dorns.
às 17 horas.
ALICE NO PAIS DAS MARAVI-
l.HAS — Com Tânia Shel, Margot
Baird, Matosinho, André Valli, e
outros. — Teatro da Bolso — sá-
bado às 171. e dom. às lóh.
CÃpTtAÕ"FURACÃÕ - Conta his-
tórias do mar. Produção do Gru-
po Ação. Dir. de Haroldo de Oli-
veira. Com Válter Tobias, Mário

Graça • Sebastião Robalinho —
Couvert - NCrS 1,80 - Fechado
às segundas-feiras. — Rua Santa
Clara n.° 292 - Tel. 37-4210.
EL CORDÕBES - Show de ¦
qo-go de. meia em meia hora. —
Rua Miguel Lemos, antigo San
Sebastión Bar — Consumação
NCrS ó,40.

PANTERAS A GO.GO - Show d*
meia em meia hora a partir dai
23 horas — Rua Baaux Arls —
Rua Rodolfo Dantas — Sem cov*
vert e consumação: NCr$ 5.

HELENA DE LIMA - Show ¦
meia-noite e meia. la Candélabra.
- Couvert NCr$ 8,00 - de 2a. ã
sáb. Dir. de Sérgio Vasquez.

Ãs pus!y, pussyTTJssyTT!
CATS — Texto de Sérgio Porto.
Com grande elenco, à lh — Cou*
vert: NCrS 12. Consumação: NCrí
3. — Frad'5 — Av. Atlântica.

MÚSICA J~^
COMPANHIA NACIONAL DE BAÍ.
LET — Bailados de Krieger, Stra-,
v/insky, Bach e Webern. Munici.
pil, dias 17, 19 e 20, às 20h45m.

O.S.B. - I. Concerto Sin.ónt-
co de Assinatura — Municipal,
dia 25 às 16h30m. ,
ORQUESTRA DE CÂMARA DO
CHILE — Concerto apresentando
Albinoni, Tetemann, Vtvaldi, Bach,
Mozart — ABC Pró-Àrta — Muni*
cipal, dia 27, às 21 h.
DISCOTECA PÚBLICA 35 ESTA.
DO DA GUANABARA - Música
e.udlta. /berta das 9 às 19 ho.
ras. Avenida Alm. Barroso n.°
81 — 7.° andar. Filmes: sextas*
feiras, às 17 horas*-

RÁDIO

Carlos Negreiros. Carioca, Rua
Sen. Vergueiro n. 238, (25-ÓÓ09).
21h30m. Sábado: 20h c 22h:
Vesp. 5a. 17h e dom. 18h.

DE BRECHT A STAMSLAW PON-
TE PRETA — Espetáculo com poe-
mas de Brecht, trechos de Sérgio
Porto e a peça A Ercecão « •
Regra, de Brecht. Dir. de Anta-
nio Pedro. Com Jaime Barcelos,
Mílton Carneiro, Camila Amado
e Aldo de Maio. Inauguração do
MIni-Ttatro, Rua Figueiredo Ma*
galhães, 28ó (57-6651). 21h30m;
sáb., 20h e 22h; vesp. dom. 18h.
cThÕMEM DO PRINCIPIO AO
FIM — Volta da bela seleção de
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 Vise. Pirajá, 22 (Tei.
47-864]). - 21h 30m e sábs.
20h SOm e 21 h 30m; dom. vesp.
18h e-quinta às lóh. últimas se-
manas.
MULHER 0 KM - de Edgard G~.
Alves. Com André Villon, Dayse
l.ucidi, Agnes Fontoura, Ayrton
Valadão e Luís Carlos de Morais
— Rival, Rua Álvaro Alvim, 33/37
(22-2721), 21h; sáb. 20h e 22h;
vesp. 5a. e dom., 16 horas.
QUATRO NUM QUARTO -. Come-
dia de V. Kataiev sôbre proble-
mas da juventude. Prod. do Tea-
tro Oficina. Dir. de José Celso

EU CHEGO LA - Musical, apre-
sentacão do grupo Levante. Com
Marinês, Sílvio, Aleixo, Marta
Luisa Noronha — Arena da GB —
Largo da Carioca, esq. da Av.
Chile (52-355Q).

PRÓXIMAS ESTRÉIAS
A SAÍDA? ONDE FICA A SAÍDA?

Peça documentária de Ferreira
Gui lar, Armando Costa e Antônio
Carlos Fontoura, sôbre o perigo
de uma nova guerra mundial. Dir.
João das Neves. Com Célia Hele-
na, Oduvaldo Viana Filho, Luís
Linhares, Echio Reis e outros. —
Ofíinião. Estréia dia 17.
O VERSÁTIL MR. SLÕÃNÈ-^

Comédia de Joe Orton. Dir.
de Carlos Kroeber.. Com Maria
Fernanda, Paulo Padilha, Adria-
no Reis e outros. Praça Gláucio
GilI. Estréia dia ló.
A PENA E A LEI - Três como-
dias em um ato, de Ariano Suas-
suna. Direção de Luís Mendonça.
Com Uva Nino, Rafael de Car-
valho e Emiliano Queirós. Figu*
rines de Echio Reis. Teatro Jo-

' vem. Estréia em abril.
A CASACA — Comédia de Zuleí-
ka Melo. Dir. de Pernambuco de
Oliveira. Com Jorge Paulo. Arena
da Guanabara. Apenas às segun-
das-feiras. Estréia amanhã.
5 NOVÇO, de Marlins Pena.
Produção da FBT, com a cola-
boração do SNT — Com Dulcina,
Manuel P ê r a, Cléber Macedo,
João Benian, Ivan Sena, Sônia
Morais, Bruno Neto, Matozinho,

Mnnjirdim, Emanuel Sluuu, Cjm- RADIO JBrado 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 DAMÃ~DÉ
COPAS — Adapiação de Jean
Arlin do famoso conto de Levis
Carroll. Apresentação da Com-
panhia Carioca de Comédias a
cio Grupo Destaque. Teatro Gi-
nÁstico — Av. Graça Aranha n.
87 (42-4521) - Sáb. lóh . dom.
15h 30m.

CAMílIA E A FERA - De En-
rique Amoedo e Luís Henriqufc_
Dir. de Enrique Amoedo. Apre-
sentacão do Teatro de Maríone-
tes c Fantoches do Parque do
Flamengo. Parque do Flam.ngo
— Altura do n. 300. Sabs. às
16h30m e dom. às llh e 16h30m.
"SHOW"
OS 3 DE PORTUGAL - e Maria
Josó Vilar — Lisboa à Noi-
le — Rua Cinco de Julho n.«
305. Tel.: 36-4453 - Show com
A^aria José Vilar e Florência Ro-
drigues — Dir. de Joaquim Sa-
raiva, às 21h30m e 22h30m
- Couvert - NCrS 2,50 - Fe-
chado às quartas-feiras.
ANTÔNIO MESTRE" E MAR.À"Tt
RESA. No Fado - Show - Rua
Barão de Ipanema n.° 296. Te-
lefone 36-2026 - Couvert - NCrS
2,50.
MÃRÜTÍ>A~ GRAÇA" -~Ãd.ga .da
Évora — Show — Com Maria da

JB Informa - 12h30m, 18h30m.

Repórter JB - 8h30m, 9h30n%
10h30m, Hh30m, 13h30m, 17.K
30m„ 20h30m, 21h30m, 23h30m,
0h30m.

Informativo Agrícola — 6h 3Òm,
diariamente.
Música Também i Notícia — das
10h às lóh de hora' em hora.
Marca do Sucesso — 12h25nv
!8h25m, 21h25m, diariamente.
Você i Quem Sab. - 9h, 17h,
Slh, diariamente, de 2a. a 6a.
Pergunta ao João — de 1Íh05m
às 12h — diariamente, da 2a. a
óa.-felra.
Bolsa da Valôr-c — 18h45m —
diàrlamènfs,
PROGRAMA PRIMEIRA CLASSE -
Hoie: às 22h05m: Triana, do Ibé-
ria de Albeniz " 5u la iponda
dei tabro — cantata — de Scar-
lalti " Concerto para violino •
orqusstra. Amanhã: às 13h05m:
Valsas de "O Cavalheiro da Rosa"
de Strauss * Dança Brasiltira do
Guarnicri * Serenata Italiana da
Wolf * Abertura Leonor» n.° 3
opus 72a de Beethoven * Con*
vil. à Valsa de Weber * Minueto
de Bolzoni. As 22h05m: Modi-
nha — Prelúdio das Bachlanas
Brasileiras n.° 1 de Villa-Lobos
* Noturno am dó menor, opus
48, n.° 1 de Chopin * Sinfonia
n.° 78 de Haydn * Sinfonia
índia de Chavez.
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PANORAMA
DA SEMANA

Recomendamos para hoje
uma visita ao Museu de \r-
te Moderna para uma lar-
ga visão da obra de Heitor
dos Prazeres, um de nossos
mais importantes pintores
primitivos. A mostra é fei-
ta como uma homenagem
ao artista e, como tal, além
de' quase meia centena de
telas, apresenta os instru-
mentos musicais usados por
Heitor que,, como sc sabe,
foi também um' nome res-
peitável de nossa música
popular.

Os quadros pertencem a
coleções particulares e gran-
de parte à viúva do artista,
estando alguns à venda, En-
tre eles encontram-se tam-
bém os que dependem de
uma açáo judicial, entre o
Itamarati e a família Fra-
zeres, por terem feit. par-
te de uma exposição no ex-
terior e haverem voltado
depois da morte do pintor.

Na parte de inaugurações,
a semana mostra-se fraca.
Registramos apenas a aber-
tura da individual dc Luci
Calenda, na próxima quin-
ta-felra ãs 2_li30m, na Ga-
leria Giro (Bua/Francisco
Sã, 35, s/1201). Luci é pin-
tora carioca, autodidata, que
começou a pintar em 1954.
Fêz sua primeira exposição
individual em 1956, na
Bahia. A partir de então,
tem exposto em diversas ci-'dades do Brasil e, em suas
viagens pela Europa e pelos
Estados Unidos, nunca dei-
xou de mostrar sua arte.
Regressou recentemente dc
Nova Iorque, onde também
expôs, e o que veremos na
Giro é sua produção mais
recente.

Frederico Morais prosse-
gue com seu curso sobre
História da Arte no Museu
de Arte Moderna. Amanhã
a aula será sobre a Grécia,
com a projeção de um fil-
ine sobre escultura grega, e
na quarta-feira falará sô-
bre a Idade Média. No que
se refere a tapeçaria medic-
vai, será rodado o filme
Lé Mlstère dé la, Licor ne:

.'. :,',vh:_í.

O erotismo sempre foi um
dos temas dá arte. Porque é
um dos componentes do amor

— que pouco se modifica ape-
sar da bomba atômica ou dos
cosmonautas.- Nas artes plásti-,
cas iniciou-se com timidez, a
-milhei escondendo seios com
os cabelos, soltos como que por
acaso; Adão e Eva com provi-
denciais ramos de. "arbustos

ocultando o fruto (ou os fra-
tos) proibido; Cristo ou São Se-
bastião com. uma tan g a ria
realidade inexistente etc. Até

/ qúe aconteceu o advento da fô-
lha de parreira, segundo dizem
por imposição de um pudico
Papa que resolveu banir dò Va-
ticano a crua imagem' dá ver-
dade. Que o preconceito foi de
ordem religiosa nãó há dúvi-
da, pois na arte antiga — gre-
ga, egípcia etc.—não existia.
Nem Miguel Ângelo conseguiu
escapar a êle: sé o violento Da-
vid aparece em toda a sua in-
tegridade, na Pietà de Palestri-
na, pov exemplo, a-indefectível
tanga comparece para cumprir
sua missão de venda. Quanto à
folha de parreira, acreditamos
que só o Menino Jesus conse-
guiu furtar-se a-ela, como se a
maldade fosse apanágio da
maioridade. Nu, sem oculta-
mento de qualquer espécie;
apenas de co s t a s — solução,
convenhamos, um tanto anor-
mal para o puritanismo.

Conscientemente ou não,
por imposição ou voluntária-'
mente, artistas de todas as na-
ções e todas as tendências ado-
taram o mesmo procedimento.
Aqui no Rio estão confirmando
nossas palavras, por um lado, o
Monumento à Juventude, de
Bruno Giorgi, nos jardins do
Palácio da Cultura, ou o injus-
tificável São Sebastião da Praia

do Russel, ou ainda o atleta
colocado à entrada da sede do
Flamengo; ou. outro, o Mane-
quen-piff, mais cohhecido por

. Manequinho, que, por ser cri-
anca, pode fazer pipi livremen-

• te na Praia de Botafogo, quan-
do lá se encontra, pois costuma
desaparecer e reaparecer miste-

. riosámente. (Segundo Eneida,.
ele agora anda desaparecido

. por falta de água;..).
Até que os americanos resol-verám acabar comi "o véu diá-

fanò da fantasia"., Quem nos
.fala sobre isto é o crítico fran-

v cês Pierre Restany, num artigo
•intitulado UÉcole de 1'Érotis-': me, aparecido non.0 74 de Arts

..... Lúisirs. A revista apresenta o
assunto com o maior destaque,
com foto e única chamada na
capa. E diz quedep:ois da.
action painting e da. pop-art a
América acaba de descobrir a
arte erótica, que a Europa ain-
da ignora. É pergunta: "Será a' arte de amanhã?" ..

Restany, depois dé dizer que
o erotismo está em toda par-
te — cinema, imprensa, litera-
tura, teatro, publicidade e até

, na moda — depois de falar nos
seios de Jane Mansfield e na
boca rubrica de Brigitte Bar-
dot, depõe:

— Como não sou nem um
maníaco da navegação interior '
nem ura raio de livros raros,
esta difusão do erotismo den-
tro do real me deixa otimista.
Vejo nisto uma reconquista de
sensibilidade na vida cotidiana
e o sinal de um fenômeno' re-
volucionário, a destruição do
grande tabu a que nos subme-
temos durante séculos: o códi-
go sexual de nossa sociedade,
a estética da moral. Conhece-- mos a contradição interna do
dogma. A nudez implica a ob-

jetivação do-corpo. Seja mas-
cuíina ou feminina, a beleza é
casta; mas o homem, seu mo-
dêlo, não o é. Submetido à fôr-
ça cósmica do sexo, sua lingua-
gem natural é o erotismo: uma

•linguagem sem fronteiras.
Vê-se, nestas palavras,, a

linguagem de um homem do
nosso século, um homem inca-
paz de, por exemplo, apreender
uma edição de Realidade por-
que tenta mostrar à adoles-
cência o comportamento nor-
mal de todos os seus órgãos.

A reportagem de Restany,
ilustrada com trabalhos de
Bertini, Segai, Lindner, Rol-'dan, Buffet, Berni,• Klasen e
Wesselmann, faz um iretrospec-
to da noção do belo e do eróti-
co através dos tempos e con-
clui que "o erotismo, como a
arte, mudou de plano e de
perspectivas: passou da estéti-
ca à ética. A verdade do pra-
zer, fundamento absoluto da
linguagem erótica; forma a.ba-
se de uma nova moral".

No Brasil, a arte erótica
tem seus maiores adeptos nas
correntes jovens. O nome mais
representativo talvez seja o de
Antônio Dias, que só não teve
um de seus trabalhos retirados
do último Salão de Arte Mo-
derna por ser artista isento de
júri. É que muita gente pensa
que a vulgarização de certas
visões acarreta a vulgarização
de sentimentos correlates. O
que é uma tolice. Para sermos
realistas (ou materialis-
tas),'consideremos o amor, ou
o prazer, como uma necessida-
de fisiológica. Todas elas pou-
co se modificam — repitamos
— apesar da bomba atômica e
dos cosmonautas.
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Reencontro com Heitor, no samba pintado
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O SAMBA COLORIDO BE
HEITOR DOS PRAZERES

MôNICA BARRETO
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Um discreto olhar, para o lado, diante da Lenda de Lot de Segai

Pintor e sambista, Heitor dos Praze-
res, aquele sujeito alto, sempre com seu
colete muito bem-arrumado, costumava
dizer que era mesmo da música: "Pin-
tura foi máscara que me botaram."

Com êle não concordaram os juizes
da Primeira Bienal de São Paulo de
1951, nem os críticos europeus que.lhe
premiaram, e, muito menos, os diretores
do MAM que recentemente inaugura-
ram uma exposição de seus frevos e se-
rões coloridos, ocupando três salas do
Museu.

UM PINTOR BEM CARIOCA

Heitor pinta o povo, a gente de côr.
São cerca de 40 os quadros expostos e
todos falam do nosso folclore, da nossa
gente, tudo em colorido vivo e seco, per-
tencente, na sua maioria, a sua esposa,
Nativa. Ela não foi à inauguração, quem
representava a família era Heitor dos
Prazeres Filho,, que, conversando com os
adidos culturais dá Polônia e da Espa-
nha e diretores do Museu, explicava:"Eu sou da música." Heitor pretende
lançar um disco só com músicas do pai.

i Òs quadros expostos são os primiti-
vos, a macumba, o frevo, o lundu, o fa-
zedor de esteiras, os serões musicais e as
feiras, faltando o que Heitor denomina-
_va_"abstracionismo à minha moda"
o quadro intitulado À. Mulher Abstrata.

A ingenuidade e a simplicidade de
quem.pinta a sua gente sem maiores ar-
tifícios, estão presentes' nos quadros, as-
sim como nos dois pratos pintados, na
tapeçaria de flores, e nas fazendas que
pintou para uma indústria têxtil. O tema
é sempre o folclore e o morro. As favelas
coloridas e a_rmoças dançando. Dlferen-
te é a cornucópia amarela da qual saerii
flores grandes e pequenas.

Heitor dos Prazeres era conhecido
pelo mundo. Ao lado de seus quadros em
exposição estão algumas fotos do 1 ére
Mondial des Arts Nègres, do qual parti-
cipara com 16 telas, consagrando-o in-
ternacionalmente. Na mesma pratelei-
ra, no salão do Museu, estão ainda três
dos seus discos com sambas como Mm-
lher de Malandro, Lá em Mangueira e
Sou Eu Quem Dou Oràens, além da Taça
da Justiça, oferecida pelo público a Car-
tola, Prazeres e Portela, que formavam
a Embaixada do Samba Carioca; alguns
diplomas de associações de sambistas e

compositores,- um manuscrito seu sobre
o Nôvo Método Prático de Banjo, um
bandolim, um cavaquinho e um reco-
reco, e, fotos no seu atelier em Bonsu-
cesso.

BOSSA E BRIGAS DE MALANDRO

Heitor dos Prazeres, nascido em pie-
na Praça 11, na Rua Presidente Barroso,
malandro muito elegante, citado até em
coluna dos 10 mais, considerado um dos,
grandes da velha guarda, morreu no ano
passado, mas deixou quadros e sambas,
documentos da vida de malandro e da
gente simples aqui do Rio.

Também na música Heitor fêz arte .
popular. Começou-muito cedo, pois aos
sete anos seu pai, clarinetista de. circo,
lhe ensinava a tocar o cavaquinho. En-
tre suas primeiras composições estão O
Limoeiro, Limão e Adeus e Oculó.

Como compositor tudo corria muito
bem até o dia que entrou em desavenças
com Sinhô. Cada um dizia que Cassino
Maxixe e Ora Vejam Só eram de sua au-
toria, terminando tudo com sambas corí-
tando o caso. Sinhô veio com Segura o
Boi, Heitor respondeu com Cuidaão com
Éle.

Gosto Que ine Enrosco. Um nôvo
samba, riová briga. Heitor não se cala,
é a vez de O Rei âos Meus Sambas. Oü-
tros sucessos vieram, sem causar nenhu-
ma briga: Estás Farta âe Falar ãe Mi-
nha Vida, Canção de Jornaleiro e Lá em
Mangueira!

Mas foi em 37, quando morreu sua
primeira esposa, que êle começou a pin-
tar. Morava num quarto pobre na Rua
do Lavradio e pintava para enfeitar pa-
redes. Ateliers, não freqüentava. O in-
centivo vinha dos amigos.

Quem descobriu sua pintura foi
Carlos Cavalcanti que publicou uma
ilustração sua em comemoração ao dia
13 de maio de 1937. Antes Heitor já fa-
zia ilustrações pax%a suas Rancheiras'
lançadas em partitura musical pelas an-
tigas lojas de música.

Heitor dos Prazeres morreu mas fi-
cou. Tanto o pintor que hoje ganha
uma grande individual quanto o sambis-
ta, preferido por quem gosta do bom
samba e que ainda no ano passado teve
uma de suas músicas incluídas no long-
play de Maria Betânia.
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procura-se uma jovem
Que seja carioca de berço ou

ãe morada. Què tenha entre 17
e 21 ánós. Que seja graciosa no
andar e no vestir. Que seja inte-
lectúalizaáa é simples. Que seja
jovem eni todos os sentidos. Que
leia sempre o JORNAÈ DO BRA-
SIL: Se você preenche todos ês-
ses pontos, não deixe de comprar
o JB no próximo domingo, quan-

do será lançado o concurso jinè-
dito JB-FÂENZA destinado a en-
contrar a jovem ideal, segundo
um a-bê-cê que será divulgado
neste suplemento. O concurso
destina-se somente às jovens do
Rio e será encerrado com gran-
de festa ém maio no Clube Costa
Brava.

JORNAL DO BRASIL - dominga, 12, é segundarei, a, 13 da marcai de 196.7
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REVISTA DE

OMINGO

ffiEIlSísanasas, Agora também em
Niterói - Rua da Conceição, 125

É MUITO MAIS FÁCIL
COMPRAR NA

CELITE
'<T

.;.;.¦.

Conjunto Cilite Clássico L-51 - Altamente Bco. Apenas NCf$ 8,46 mensais
vltrlficado, 13 peças.- Várias cores: UPp<_ 410 i9

J. Còr Apenas l.ui$ tCflC mensais

Lojas também em: CAMPOS, Vl-
Mbana."^' C^Â^sUtarbana! TÚRIA' SA0 PAUL0' G0IANIA' JUIZ
2341 D R. Domingos Lopes, 795 DE FORA, BELO HORIZONTE E RI-
D R. Conda de Bonfim, 571-A BEIRÃO PRETO.

Agora para seu maior conforto, entregamos em Petrópolis e Teresópolis
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conjunto demantô e vestido em jêltro
branco com gola clássica, botões dou-
rados e longas mangas; ò vestido é
em jérsei listrado ãe branco e amare-
lo, levando a. etiqueta de tiktiner

o charme conservador
do "iirêt-à-iiorter" 67
^B^gy^i^y^^

Para as mulheres que não
aderem às mini-saias de Mary
Quant, as camisolonas de Cardinj
ou os vestidos geométricos de
Courrèges, as coleções de costu-
reiros como Star, Schiaparelli e
J. Tiktiner, para a primavera eu-
ropéia de 67, vêm muito a calhar,
pois mantêm-se num certo con-
servadorismo.

A moda criada por Tiktiner
é especial para a mulher prática
que simplifica o guarda-roupa
com o único objetivo de não se
encontrar na situação de ficar
sentada, esperando a inspiração
para escolher com que roupa vai
sair. Sim, a linha.seguida por êle
é bem definida: para as compras,
cineminha ou visitas, os vestidos
são muito esportivos e simples.
Não são cinturados e os bolsos en-
viezados, decòtes redondos rentes
ao pescoço e corte central na fren-
te são os detalhes que marcam
sua etiqueta. • • y

Para passeios à noite, sessões
de teatro e esticadas em boate, a
coleção de Tiktiner lança (ou me-
lhor^ insiste), no conjunto de três
peças: tailleur com blusinha de
côr bem contrastante. A bossa da
saia-calça faz sensação.

As cores laranja, amarelo,
branco, violeta e muito azul são
usadas pelo famoso costureiro em
suas criações para esta têmpora-
da européia.

I Star é ditador de moda, quan-
do se fala- em taüleurs. Para 67,
êle joga em cortes enviesados, a
lãzinha listrada de azul, verme-
lho e branco, conseguindo efeitos
geométricos sensacionais. A gola
chinesa, a carreira dupla dos bo-
toes e o comprimento iun pouco
acima dos joelhos são constantes
em sua coleção. Para as saias,
Star faz retornar as grandes pre-
gas que saem da altura dos qua-
dris. Os mantos possuem corte
alto, na altura do busto, fechado
com botões duplos, ou então são
arrematados com quatro bolsos
colocados com muita bossa. O
twéed mesclado de branco e pas-
tel, o crepe verde alface e a lãzi-
nha listrada são as fazendas maia
usadas.

A boutique Schiaparelli lan-
ça uma coleção primaveril que
oscila entre a'novíssima e antiga
moda. Os vestidos-mantôs são le-
vemente evasées com bolsos bai-
xos e mangas longas. Geralmen-
te têm uma prega macho na fren-
te enfeitada com algum detalhe*
Essa roupa é própria para a jew
ne-fiUe de rosto romântico. O
tailleur cinturado, com gola elas-
sica e bem aberta para deixar
aparecer a blusa que o acompa-
nha faz o gênero mais específico
para a mulher adulta e segura de
si. As cores exploradas são o ver-
de-ácido, o amarelo-limão e o
aaul-marinbo eav contraste com
o yènhèiho.,
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. robe-mantô ãa boutique schiaparelli,'. 
em gabardina vermelha, com movi-
mento evasé, longas mangas e
bolsos co loc a do 8 bem embaixo
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saía-caZça e?n conjunto ãe três peças,
é a grande bossa lançada por tiktü
ner para a primavera-67; a côr é
violeta em tecido ãe pique cotelê
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fome yersus
vontade de comer

Das 400 crianças doentes que pro-
curam diariamente os ambulatórios do
Hospital Jesus, 70% é por doença de-
corrente de carência alimentar ou com
ela, intimamente, relacionadas. Tra-
diluindo, numericamente, a porcenta-
gem acima anunciada, conclue-se que
280 delas, apresentam um desvio dos
seus padrões de normalidade organi-
ca, tendo a subnutrição crônica como
fator deséncadiante do processo mór-
bido à que as mesmas possam estar
sujeitas.

Longe de melhorar, -a situaçSovem
sé agravando progressivamente, de
acordo com um inquérito & que pro-
cedi com o Dr. Gentil Senra de An-
drade (mio confundir com Gentil de
Castro), tendo a elevação periódica do
salário mínimo em um periodo de dez
anos, como Índice primordial da in-
vestigação. Pelo que apuramos à pro-
porção que se eleva o salário minimo,
diminui acentuadamenteo poder aqui-
sitivó, com reflexos acentuados sobre
os gêneros de primeira necessidade,
por cuja aquisição permanente, se re-
sume a vida. do pobre. Desta maneira,
passa-se a comei* pior, qualitativa e
quantitativamente, ficando-se a mer-
cê do que der e vier.

* A carência c as doenças
! A primeira das doenças que logo

surgem, é a chamada distrofia pluri-
carencial hidropigênica, que como o
nome está Indicando, é uma cnfermi-
dàde "decorrente de carências alimen-
tares múltiplas, tendo as vitaminas
essenciais, os sais minerais e as pro-
téínas (carne, ôvo, leite), como fatores
dos mais importantes e, que consti-
tuem por si só a base de iun bom de-
«envolvimento. Clinicamente a doente
eé apresenta muito edemaciado, os-
ténico, anoréxíco (com íalta de ape-

tite porque êle desaprendeu a comer),
apático, com perturbações oculares
que podem evoluir rapidamente para
a segueira, queda dos cabelos, que de
inicio, se apresentam quebradiços .e
de côr acobreados, anemiá-de intensi-
dades variadas, ulcerações da mucosa
bucaLpor avltaminose do complexo vi-
tamliilco B e manchas escuras dape-
le, que se rompem no mais leve atrito,
deixando o denna (2.1* camada da pe-
le) exposto aos mais variados tipos de
infecção, a agravar, sobremaneira, um
paciente Já tão intensamente expo-
liado,

O quadro que acabamos.de escre-
ver, é prato de todo o dia nos hos-
pitais inrantis das grandes- cidades
do Brasil, sendo fácil de imaginar^ o
que não ocorre no interior'do nosso
Norte e Nordeste, onde a "fome àcam-
pou e o diabo ainda, inora.'.

Essas crianças, quando, hi .vaga
(mais de metade dos. leitos são ocupa-
dos por elas), são Internadas e, com
um regime alimentai: adequado, èü-
pleraentado por vitaminas, sais mine-
rais, transfusão de sangue e plasma,
desinfestação das parasitoses iritestl-
nais, de que normalmente s&o porta-
doras e um pouco de calor humano,
rapidamente se recuperam a ponto de
alguns de seus pais, -tal a transforma-
ção que se processou em poucos dias,
chegarem a afirmar que o seu .filho.:
foi trocado.

* Falta de recursos , ;;:
Assim que elas se recuperam, por-,

que a necessidade de uih leito vago
é sempre . premente, .* têm a sua, alta.
efetivada, sendo dada aos responsa-
veis das mesmas, pelo médico que ori-
entoii o tratamento da criança, no-
ções higieno-dietéticas. para uma me-
lhor orientação íami-W' posterior. ,;

Quando n, doença que motivou a
interração anterior, era mais por ig-
norância do que por miséria, é prova-
vel que a criança não volte para uma
segunda internação. Mas, quando pre-
domina. mesmo, a falta de recursos
financeiros, que a mantenha em pa-
drão tun pouco semelhante com o do
hospital, é certo que cln voltará em
tempo mais ou menos curto e, mui-
tas vezes, em condições orgânica
piores.

Essa doença por fome, quando não
convenientemente tratada, acarre-
ta uma série de outras, que vão desde ;
o agravamento das_ doenças peculiares
à infância (sarampo, cntapora, coque-
luche) áté a tão temida tuberculose.
Com relação n esta, é bom esclarecer
que os seus Índices vêm aumentando,
no contrário do que.possa supor o lei-
go, apesar dos métodos modernos.de
tratamento.

Tudo o, que foi dito, é sem pessl-
mlsmo, o grande retrato do Brasil, on-
de os falsos Índices de prosperidade
fazem supor o contrário.

Todas essas considerações sobre
fome, me vêm à propósito, tendo em
vista a maior queixa dos consultórios
particulares de pediatria: a falta de
apetite dos crianças, que com a gra-.
ça de Deus, sempre tiveram, o que
comer. Por mais que se doutrine as
mães, depois de um acurado exame
clinico, de que o seu filho não come-
porque não' quer e, que ninguém*mor-
re de fome por não querer comei-, mas
só quando n&o tem - o qué comer, co-
mo as crianças que ilustraram o qua-
dro anterior, eu chego a pensar se
valeu a pena estudar tanto para apll-
car tão mal os meus conhecimentos.

Vingo-me n&o receltaiído remédios
para abrir o apetite, porque eles na

dr. pauio raposo

realidade não existem, de vez que a
fome é um sinal positivo e ninguém
desperta o apetite de ninguém, quan-
do a causa é psigogência, como o é
nas clnsses média e superior, segun-
do o grande neuro-psiquiatra infantil,
Prof. P. Escardó, mestre argentino dos
mais conceituados.

* Mortalidade infantil
Para documentar melhor a nossa

exposição, gostaria de recordar para
os otimistas e os demagogos, que o
Brasil apresenta um dos maiores in-
dices de mortalidade infantil do mun-
do, o qual anda pela casa de 170 mor-
tos por 1 000 nascimentos.

Paralelamente,, para avaliarmos o
quanto nós estamos distantes de iun
mínimo ideal, há nações de economia
estabilisada (os países nórdicos por
exemplo), onde a mortalidade infan-
til é de 3,7 por 1 000 nascimentos, in-
cluindo nessas mortes, além de doen-
ças adquiridas, defeitos congênitos,
qüe independem de uma programa-
ção racional de saúde pública.

Vejam que pontencial humano'pre-
cioso, se perde dia a dia e, que tribu-
to se paga com a morte, por tão más
condições de vida.

— Pilho no nordeste, nos disse um
nordestino sofredor, numa de nossas
viagens de inspecção In loco, é reser-
va dé morte. Ê preciso tér uns que
substitua os outros.

Os governos, pré e post-revolucio-
nários, cruzam os braços e ficam co-
mo simples expectadores. í; por isso,
que segundo lemos num vespertino há
dias a definição dada por um nordes-
tino, sobre o qüe êle entendia por as-
sistente social.

£ uma mulher, que o Governo pa-
ía para ter pena dai gente.
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PERSIANAS D£ ALUMÍNIO
Fabricadas em laminai de eço com fraiamenlo
especial contra a maresla ¦ a corrosão. Inslo-
lação • complementos gratuitos,

Pre.o Mesbla Cr$ 24.900 o rr.2
NCr$ 24,90
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PÁSSADEIRA DE IA
TABAC0W
Aproveite as vantagens de lançamento da
passadelra de lã "Tabaco.." • decore seu Lar.

¦fabrlcada-com esmero ••15 dé ..** qualidade.
Orçamento grdtls pelo fone'22-77Z0.lt. 841.

fraco Matblo Cr$ 29.900 e m2
NCr$ 29,90

Tamanho 137 x 200. Fabricado
com lã de ótima qualidade.
Ideal para dormitórios e am-
bientes de requinte.

Pelo Crédi-Mesbla
mensais

Cr$ 8.134
NCr$ 8,13

^^^^^K/
CAPACHO LISO -
UNIÃO

tamanho 30 x 40.
Fabricado com fibra
de piaçaba.. De gran-
do durabilidade. .„.'¦¦..,.,'¦¦. .

Pre.* MisUa Cr$ 3.250
NGrf-3,25
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Tamanho 200 x 300. Padrões ¦ orientais.
Fabricado, com lã de 1.* qualidade. Ideal
para ambientes de bom gosto.

Pelo Crídi-Mesbla
mentais

Cr$ 16.856
mentais NCr$ 16,85

JS! 11111;! |lÍ CORTINAS
f S j ||| It II JAPONESAS

IIIBL-M»-e-i<'wii--™i'5'*:"»J|'*'*

Fabricadas còm madeira de
1.* qualidade, envèrnlzada.
De grande .efeito decora-
tivo. Grdtls Instalação e.
seus cor-plementos.

PreiaMesUa Cr$ 15.900 o m2
NCr$ 15,90

CORTINAS PRONTAS Aí ^ ^
Tamanho 300 X 300. Confeccionadas em.
cínhamo, com gravatas* boria de madeiro.
Grdtls - instalação e' seus complementos.','':':_

feio Crádi-Me-bla Cr$ 8.820
H mentais NCr$ 8,82,
Afniêmot m imarfi hi «ed/da. Orje-
melo frffff. Feeer aa-7730 - *• 422
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TAPtTE CHENILLE -
CHENIIRA
Tamanho 150 x 200. Fabricado
em algodão dveludado, lová-
vel, cores firmes.

Pelo Crídi-Meibla Cr$ 51194
mensali NCr$ 5,19

TAPlTE 0E lOUC-lr «ÍO CARLOS
Tamanho 130 x'200. Fabricado em boucíé
de lã. üe fácil limpeza e gronde durablli-

'dade... ''.'/•'.:

Pelo Ciédl-Metbla Ct% 4.312
mensais NCr$ 4,31
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FÉRIAS

Use o Crédi-Mesbla Feminino onda a. mu/her encontra a$ maiores facilidades fWANCUÓASExeuriõei nacionais |I • «nternaeionois.
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TEMOS GERADOR PRÓPRIO

inodêlo da semana

ainda verão
Vestido quase retinho,

folgado no corpo. Cos-
turas angulares reta-
lham tanto a frente
quanto as costas, que-
brando a monotonia de
um corte inteiriço. Abi-
nhas abotoadas se pren-dem na costura inferior,
como se houvesse bolsos
embutidos. Gola roulée,
perto do pescoço e cavas
entradas. Como-o modê-
lo é esportivo, escolha
um bom linho para fa-
zê-lo.

O molde completo
dêste modelo, no' mane-
quim 4'4, pode ser eh-
contrado na página cen-
trai dêste Caderno, com
todas as indicações n*
cessárias à sua boa exe-

. cução.

ESQUEMA DO MOLDE

MANEQUIM 44 (bysto
96 e quadris 102)

OBSERVAÇÕES
— Copie os moldes se-
paradamente em papeltransparente — ou em
papel opaco com a"car-
retilha — e leve-os parao tecido, reproduzindo-
os com lápis, giz ou ali-
nhavos. No momento de
cortar, deixe uma mar-
gem de 2 a 3 cm paraas costuras e de 6 cm
para as bainhas, uma
vez que as peças do moi-
de são traçadas has me-
didas exatas. Os nume-
ros servem para melhor
orientação na monta-
gem dás peças, bastan-
do para isso fazê-los co-
incidir. As setas indicam
o fio da fazenda com o
número correspondente
ao da peça, orientando
assim a posição dos
moldes sobre 6 tecido.•Quando uma peça fôr
cortada duas vezes, não
se esqueça de que o cor-
te se faz em sentidos
opostos.

1. PARTE SUPERIOR
DA FRENTE — Cor-
te duas vezes. Tire o
arremate das cavas
pela linha traçada
no molde.;

2. PARTE MÉDIA DA
FRENTE — Corte
nma vez com a fa-
zenda dobrada pelo
meio da frente.

3. PARTE INFERIOR
DA FRENTE — Cor-
te uma vez com a f a-
zenda dobrada pelo
meio da frente.

4. PARTE SUPERIOR
DAS COSTAS —
Corte duas vezes.
Tire o arremate das
cavas pela linha tra-
cada no molde.

5. PARTE MÉDIA DAS
COSTAS — Corte
duas vezes.

6. PARTE INFERIOR
DAS COSTAS -r-
Corte duas vezes.
Depois de costuradas
as partes das costas,
monte um fecho-
éclair, de 50 cm de
comprimento na cos-
tura central.

7. GOLA — Corte duas
vezes com a fazenda
dobrada pelo meio
da frente em pleno
viés. Entretele e
monte no decote.
Junte as bordas nas
costas com colchetes

síveis.

8. APA — Corte duas
vezes. Dobre ao
meio, entretele
e monte nas costu-
ras inferiores da
írente. Prenda o-bo-

¦ tão bem no meio da"costura 
da aba.
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CASTELO 0E ALVEAR

PSICOLOGIA
CÜRS0 SARTRE

Pré-vestibular
Especializado!

Manhí — Tarde — Noite

TEL: 23-4256
Av. P. Vargas, 529 - 8.°

Garanta sua vaga (P
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mesas de centro c de cantos em tora, sofás e poltroninhas tipo senzala dão muito conforto e bossa
luz baixa de pendente art-noiivcmi e cortina cnm
detalhes em couro e contas, são boas idéias

rande solução para o pequeno es
ilustrações de janete santos

Atualmente, morar em casa é sonho ou um gran-
de luxo, infelizmente possível a muito poucos. A
maioria das famílias tem mesmo que se arranjar
num pequeno apartamento de poucas comodidades,
ajeitando daqui, arrumando dali, até.conseguir um
resultado prático e habitável.

Com esta situação, já bastante antiga, muitos
são os arquitetos e decqradores especializados no as-
sunto. Neste caso está Janete Santos, da Escola de
Decorações de Niterói. Estudou muito, pesquisou,olhou, experimentou, provou e aprovou. Agora tem
uma série de opiniões e sugestões, especiais paraos habitantes de pequenos espaços >:

PROBLEMA EM FOCO

O apartamento tipo cachimbo parece ser o
maior problema em matéria de decoração. É aquê-
le que tem logo na entrada, um corredor estreito e
comprido que vai desembocar em sala quadradinhae não muito grande. O formato é de L ou de cachim-
bo mesmo. Em geral possui mais um quarto apenas

| além do banheiro, uma cozinha diminuta e as mi-
nimas dependências de empregada.

É quase sempre habitado por um casal sem fi-
lho, ou com um filho somente. Janete tem para o
caso uma série de coordenadas que, colocadas em
prática, dão resultados excelentes tirando um má-
ximo de bom gosto e aproveitamento de cada can-

% tinho. Vejamos:
Para a sala uma mesa de centro em tora

cortada no sentido longitudinal. Uma mesinha de
canto também em tora, mas cortada no sentido trans-
versai e queimada com maçarico. A fuligem é reti-
rada logo a seguir com umá escova de aço. Encera-
se bastante;

H uma mesa em azulejo também é boa pedida;um estradão com alrnofadas soltas e joga-
das displicentemente para encosto;
— cadeiras e poltronas tipo senzala e uma ban-

queta antiga (Savonarola);
cortina feita de contas e pedaços de couro-

sola;
para o quarto do rapaz, móvel com portasde correr ou estante feita em madeira queimada cor-tada em fatias, prateleiras embuchadas na parede,fazendo composição com cartazes etc;
colchão de espuma de borracha, com aimo-

fadas coloridas;
abajur de pé;
peça de madeira para correr cortina, isolan-

i do assim o quarto do garoto;
divisão com montante que pode ser revesti-do em tecido, feltro, cortiça ou couro.

• • s
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o sorriso
Pois como vocês devem estar lembrados,

Nando despertou, sentando na cama. Viu as
três-serpentes:

Quem são vocês?
Somos ministros da rainha lagarta, sc-

nhora do mundo. Obedeça.
O pobre menino que já estava enfeitiçado,

respondeu com doçura:
Obedeço. mm "m:'

Então "venha conosco.
O' menino foi. Atrás de sua orelha o griloXisto esperava o momento de interferir.

. Lá. se foi o menino, em plena noite, parao meio do terreiro. A lagarto silvava de ódio.
Quando viu o menino- eriçofi as escamas e o
menino viu que debaixo delas saia uma luz fos-
forescente. A lagarta ficou iluminada e linda,
tão linda que o menino sorriu.

A lagarta gritou:'— Não sorria! Não gosto de sorrisos!
Eu estou infeliz e não quero que ninguém sor-
ria! s;

O grilo soprou no ouvido de Nando: "Con-
tinue a sorrir".

Nando continuou, e a lagarta inflou mais o

peito: "Que menino insolente! Amordacem êle!"
As três serpentes no mesmo momento tira-

ram do bolso de sua jaqueta de couro de cobra
três lenços muito brancos, c amordaçaram Nan-
do para que não sorrisse.

A lagarta suspirou aflita, e continuou:Agora diga: onde está meu pente azul?
Mas Nando estava amordaçado e não po-dia falar. Apenas sacudia a cabeça em sinal

negativo, a conselho de Xisto, o grilo seu ami-
go.

As serpentes então falaram em coro:
O menino não pode falar, está amorda-

çado.
E as três serpentes curvaram-se ao mesmo

tempo, numa moleza clássica.
A lagarta pigarreou contrariada e deu ou-

tra ordem:
Desmordacem o menino!

As serpentes desamordaçaram e lá estava
o sorriso irritante de Nando, porque Xisto, de-
trás de sua orelha ia mandando: "Sorria, sor-
ria..." E a lagarta irritada bateu com a cau-
da no chão, e do chão saiu uma fumaça pretae logo após um fogo. A lagarta falou:

(continua)

na guerra contra o crime

quem manda é a mulher,

poucos móveis, ambientes lem divididos e confortáveis S ________
máximo que se pode conseguir de um apartamento tipo cachimbo fiel Lakey Jr., de 29 anos,

(UPI — exclusivo para o JORNAL DO
BRASIL) — Londres deixou de possuir o
monopólio dos crimes sinistros. Os estran-
guladores de 7nulheres indefesas atacam,
desta vez, as velhotas americanas, provo-
cando uma onda ãe protestos, pavor, ter-
ror. público e até mesmo verdadeiras obras
literárias.

Obras literárias como o livro âe Ge-
rald Frank Estrangulamentos de Boston,
que está sendo lido não só por ser o autor
jornalista e escritor conceituado — são
conhecidas as suas biografias ãe Lillian
Roth,'Zsa Zsa Gabor e Sheilah Grahan —
como também por ter como hobby o es-
tudo de crimes escabrosos.

¦Várias cidades americanas foram aba-
ladas por estranguladores e, áepois de vl-
sitar todos os locais ãos crimes, Fra7ik es-
creveu o seu livro..Mais -um manual de
conselhos do gue propriamente uma obra
de arte; o lançamento foi rumoroso. Em
Cinçinnati, na véspera do acontecimento,,
uma solteirona de 81 anos, a Srta. Lulu,
Kerrick foi estrangulada com uma meia
de nylon por seu inocente empregado, o.

A propósito, o autor diz em seu livro
que um assassitio tem sempre um ar an-
gelical e sugere as seguintes precauções:Nunca abrir a porta para desconhe-
cidos, até mesmo um frade deve ser colo-
cado sob suspeita.

Nunca dar trela a um trote tele-
fônico. Desligue e não diga desaforos: o
engraçadinho não precisa saber que você
ficou com raiva.

Quando entrar em casa nunca es-
quecer as chaves do lado de fora da porta,
o que é um convite ao ladrão amigo.

Ao sair à noite, deixar sempre a
luz acesa, principalmente a ão hall ãe en-
traãa, isto assusta os ladrões menos ex-
perimentados.

Um cachorro em casa é a melhor
proteção contra ladrões, tarados e ini-
7tiigos.

Um marido fictício, se você não tem
um real, é outra boa solução. Quando, ba-
terem a campainha à noite, e vcfcê estiver
só em casa, fale aos gritos: — "Alguém
está tocando, querido, vou ver quem él"

VocêÇ^está convidada a participar da festade elegância^promovidapelaT5oxb^aT5Sk^
para comemorar o fim de verão 10Í%
Voce compra tudo em nossos departamentos (Moda. Tecidos,Cama e Mesa. Móveis, Brinquedos ete.) eom descontos que vão até (JOl_ voce terá descontos excepcionais na venda íinal decopa e cozinha, aparelhos elétricos e armários de aco.
Não é uma simples liquidação! Mas um desfile de elegânciaa preços muito mais baixos!

^^ ^j Rua Gonçalves Dias, 52
ifírlfl T TTOl iTíbk Av- N-S- de Copacabana, 709VVV^ | J\JZA_4\AJQ esquina de Sta. (Iara.Onde o nôvo Facilltário facilita muito mais. Aberta sis 3as. e Gas. ate às 22 hs
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o que «ei/a civelli pensa sôbre o mundo está implícito em seus boneco*

^elia civelli
a moça que dá alma aos bonecos

Não há pessoa, no mundo, adulto
ou criança, que não fique fascinada
quando vê um boneco • dançar," pular
ou bater papo. As.bonecas de louça,
os fantoches, as marionetes têm o
capacidade de nos transportar para
um mundo de sonhos e fantasia. Mas
em geral, bonecos, só são bonecos.
Ora estão largados num canto, ora
ganham vida através de brincadeiras.
Por que limitá-los a uma existência
tão dependente de nossa vontade'.?;

Pensando assim, é que Velia" Ci-
velli, 'jovem artista argentina,...que
está em férias no Rio, resolveu dar
alma aos bonecos. Com sua ..grande
sensibilidade, aprendeu de imediato,
o que um indivíduo caniega de mun-
do interior, camuflado a t r a v é s de

•uma aparência que engana a muita
gente. Portanto, passou a retratar
tipos humanos, por fora e por dentro.

Velia faz bonecos há dez-anos.
Começou íazendo uma menina de
pano, ;de brincadeira, e a-coisa tor-
nou-se séria para elá, sendo hoje sua
forma de expressão artística. Foi no
Brasil que expôs pela primeira vez.
Em 64 veio fazer o Curso de Arte na
Educação, na Escolinha de Arte do
Brasil', e lá expôs lima série de boné-
cos, desde o a"tor do coro grego, ao
pierrô, arlequim, a dupla-;Çlown e
Tony até Carlitos/ numa mostra de-
nominada O Palhaço Através ão Tem-
po. Todos, feitos em feltro colorido.

Regressando a Buenos Aires, onde
reside, Velia formou-se como profes-
sôra e atualmente leciona pára riórr
malistas especializadas em jardins de
infância, além de pintar a óleo e em
fazendas (principalmente a lã).

Com Eduardo Bernard Levi, que
íaz murais de mosaicos, e SaraCalvi-
no, ceramista cujas formas mais ex-
pioradas são as dos pássaros e gatos,
Velia iorma o grupo Três Artesanos,,
que sempre expõe .junto, embora tra-
balhe com materiais diferentes. Em
outubro de 66 apresentaram traba-

Ihos na Galeria Lirolay e o sucesso
íoi grande:

Cinco bonecos de 1,20 m de com- .
primento, imediatamente reconheci-
dos pelo público, foram apresentados
por Velia. Lá estavam a dona-de-ca-
sa, o chofer de caminhão, um esqiier-
da-festiva, o burguês e a vaidosa. Por
¦fora, não havia dúvidas: Mas por den-
tro, como seriam? Para satisfazer
essa curiosidade bastava-se abrir uma
fechadura, localizada, na altura de
seus corações. Duas portas se abriam,
e então, surgia o mundo interior de
cada um deles. Quais seus sonhos, re-
miniscências, valores. .-.'•

A técnica usada pela artista é a
seguinte: os-membros e a cabeça são
feitos em papel maeché (massa de
papel molhado misturado com fari-
nha) e o corpo é uma caixa de ma-
deira.

Para 67, os Três Artesanos vão
levar a cabo uma idéia há muito pia--
nejada; Vão reconstituir dentro de
uma galeria de arte, uma praça públi-
ca. Eduardo fará as fachadas das ca-
sas e o sol, Sara está encarregada de
arborizar o jardim exfazer os biches,
enquanto Velia criará (eni tamanho
natural) as pessoas pitorescas e es-
senciais a qualquer praça que se pre-
ze —- a vehinha que tricota, o casal
de namorados, as crianças vigiadas
por babás, o guarda ciclista.e tantos
outros tipos humanos.

"A juventude argentina — nos
diz Velia — é: muito-preparada e está
em busca de novos valores- Lá exis-
tem muitos beathiks, mas eles não são
tão cabeludos quanto os brasileiros.
Em compensação vestem-se mplto
mais extravagantemente. Usam cami-
sas floridas, com gravatas de estam-
pados loucos, calças justas e botas de
saltos. As meninas.fazem vestidos de
plásticos, curtíssimos, enfeitados com
frutas ou figuras geométricas. Podem
ser encontrados no Museu di Telia,
onde os reis da pop-tírt apresentara

seus últimos trabalhos em artes piás-
ticas e teatro."

. Godard, Fellini, Antonioni e
Bergam.são considerados geniais por
eles. Sartre, Henry Muller, Lorca,
Jorge Luís Borges e Sabato (argehtl-
nos) são os mais lidos. Dos brasilei-
ros todos, ds mais conhecidos são
Cecília Meireles, Dorival Caími e Ro-
berto Carlos.

O cinema novo brasileiro é com-
pletamente desconhecido pela gran-
de maioria dos jovens argentinos.
Nossos últimos filmes lançados lá, fo-
ram Orfeu Negro e Pagador ãe Pro-
messas.

A boate mais badalada é a Mao-
Mao que possui diversos planos, é
muito iluminada, tem esculturas lou*.
quíssimas e uma enorme lareira no
centro. Os ritmos trepidantes são ln-
tercalados pelos tradicionais tangos.

— Palito Ortega é o rei do iê-iê-iê
argentino. Parecido com o nosso,, pos-
sul muitos carros, inclusive um Mer-
cedes, única no país. É do gênero
triste, canta músicas líricas e é alto
e magro. Era vendedpr de café de
uma emissora de TV, até que desço-
briu sua vocação (ou fórmula para
enriquecer). Hoje é um dos homens
mais ricos de seu pais.

Tudo isso é contado por Velia,
com muita graça. Ela fala muito, às
vezes pára e reconta a história com'
mais detalhes. Sua consciência sôbre
as coisas faz com que, sem querer,
ela omita comentários meio críticos,
meio sarcásticos, que, é evidente, es-
tão implícitos em seus bonecos.

Eles fascinam pela beleza èsfcéti-
ca e sensibilidade com que são feitos.
Mas são muito mais que isto. Repre-
sentam a visão de uma jovem que
vive num mundo controvertido, onde
milhares de pessoas podem ser en-
quadradas em poucos tipos huma-
nos, que possuem os mesmos sonhos,
ambições e valores. Aí está a vsua
critica. Sua participação.
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a vaidosa'iiê mais rfo que a *> mesma?

Do lado de lá* » »- . •

Françoise Hardy e Eve-Marie Saint são as he-
roínas de um filme que faz furor em Paris. Trata-
se de Granã-Prix, que conta a história e os. amores
de^grandes automobilistas europeus; -«V.E por falar
em França e sucesso, a cantora, Petula CÍark foi•eleita favorita pelos programadores de rádio,.e te-
levisão. Seus discos também estão vendendo aos
milhões; * Ursula*Atídress retomou sua mais antiga
paixão: a fotografiaVfe vista agora, eni todos os lu-
gares, com uma Leika pendurada ho ombro. O mo-
tivo mais fotografado é' Belmondo; * Pela primeiravez Anna Karlrça faz cinema com longos cabelos
louros. Exigénqia de: Víscoiitípara seu. papel em
O Estrangeiro, extraído do romance de Camus; * À
jovem cantora Sheila foi a primeira a" responder
ao espetacular inquérito que a IBM e a revista
Elle estão lançando entre. as mulheres francesas.

De artes e outras

Uma coleção de moda foi todinha Inspirada na
mulher ciue dirige.-Os vestidos são práticos e visam
a absoluta comodidade. Os tecidos são sintéticos e
o carro Chevrolet Camaró serviu de complemento,
para o laçamento desta bossa do figurinista David
Crystal; * Leina Krespi, Rosita Tomás Lopes, Eva
Vilma, Helena Inês e Célia Biar preparando Via-
gem para a Bahia, onde vão estrear o Teatro Castro
Alves com a peça Oh, que Delicia de Guerra; ¦*• Nara
Leão agora tôdàs as noites jantando no Le Relais;

Helena de Lima em temporada de apenas trinta
dias no Candelabre; • Vanda Lacerda é quem vai
substituir Isabel Ribeiro que deixa o elenco de

Rasto Atrás. A peça teve que ser prorrogada e Isa-
bel já havia assumido o compromisso de encenar
Éãipo Rei, cuja estréia está marcada para dentro
de pouco tempo; -k Odete Lara lançou dia 8 último
seu novo LP Contrastes. Foi na Drug Store da La-
goa; * Clementina de Jesus e Araci Cortes, de volta
ao Teatro Jovem, são aplaudidas de pé e durante
vários minutos todas as noites. Sábado último todas
as músicas cantadas por Araci tiveram que ser bi-
sadas. . T .-., '..

.'As últimas 71 ..--'¦

* Dia 4 de março último, foi inaugurado em Co-
pacabana um novo Instituto de Beleza què tem
também sua: bouíigwe. Isto facilita demais a tare-:
fa das .mulheres que enquanto secam o cabelo ou
as unhas podem também escolher roupinhas novas.

¦ Margarida's é o nome de mais êste; * Outra de; lan-
çamento também acontecido neste mês. Uma nova
revista de modas da Rio Gráfica. Leitoras de para-
bens; * A gravadora chilena Maria Esther Ealll-
vlan, doou três excelentes gravuras para o acervo
do Museu de Arte Moderna; * Zuzu Angel muito fe-
liz com o sucesso do filme Tôãas as Mulheres do
Mundo. Acontece que foi ela a responsável por gran-"
de parte dos figurinos; * Adelina Capper informa
que virá ao Brasil o Presidente Internacional da
L'Oreal dé Paris. Deve vir especialmente para co-
locar a pedra fundamental na nova fábrica no
Brasil; *¦ Maria Teresa Vieira vai expor seus dese-
nhos na G4 a partir de 26 de abril; * A arquiteta
Janete Santos vai lançar, em Recife, no próximo dia
20, sua nova linha de móveis. Será na Xiko Deco-
rações..
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as viagens, conhecimentos e experiências não abalaram
a ingenuidade nata da personalidade de Luci calcada

arte de luci Caleitda
gira em mundo

primitivo
A pintora primitiva Luci Calendá fará exposição de seus

últimos trabalhos na Galeria Giro, a partir do próximo dia 16.
Os quadros da conhecida artista carioca primam pela leve-

za de seus traços delineados em cores fortes e quentes, que
transmitem uma visão poética e ingênua do mundo atual.

Luci pinta profissionalmente-.- desde 1934. Durante dez anos
consecutivos participou dos. Salões Nacionais de Arte Moderna.
Sua primeira exposição' individual foi na Cidade de São Salva-
dor, em 1957. Nesses anos todos, tem mostrado suas telas, em
exposições individuais e coletivas, nas Cidades de São Faulo,
Rio, Buenos Aires, Madri, Livorno, Roma, Paris e Nova Iorque.

A possibilidade de expor em Caiena (Guiana Francesa),
Paramaribo (Guiana Holandesa), Caracas (Venezuela) e Hous-
ton (Estados Unidos), surgiu quando em 65 percorreu todo o
Continente americano, numa maravilhosa viagem feita por terra.

Anatole JakovsW, "considerado na Europa a maior autori-
dade em arte primitiva, íêz.questão de fazer a apresentação de
Luci, quando de sua exposição na Capital francesa. Escreveu:,"Ela pinta como' se dança e canta em sua terra natal. Quero
dizer, com espontaneidade, pureza e sinceridade incontestáveis."

Os olhos do poeta Jofio Cabral de Melo Neto vêem a pintura
da artista como sendo "não a expressão de uma mentalidade
primitiva, mas de- uma realidade, que exige, para ser captada,
formas primitivas de expressão".

Luci Calendá faz parte da corrente de pintores primitivos,
que por conceito nâo exigem (obrigatoriamente) a ignorância e
baixo nível cultural, como. fatores indispensáveis para sua rea-
lização.

A expressão artística, livre por excelência, pode manifes-
tar-se sob inúmeras formas. Sendo assim, a pintura primitiva
deixa de ser exclusiva dos incultos e puros, para ser íeita tam-
bém por pessoas que possuem conhecimentos eruditos mas quenão perderam a. Ingenuidade nata de .suas personalidades.
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a verdadeira sublimação
ofélia boitson cardoso

Fora do Jiabitat natural, em cori-
dições artificiais e hostis, o homem,
desde a infância, se vê frustrado em
seus intentos. Sendo instintivo, como
qualquer animal, é impelido a satisfa-
zer necessidades fisiológicas, tão logo
elas se manifestem.

Devendo integrar-se nos grupos,
todavia deve submeter-se a suas leis
e. princípios éticos; desta sorte, não
pode satisfazê-las; de outra parte, nem
sempre encontra o apoio de que care-
ce para conformar-se, ou desviar a pri-
mitiva intenção num sentido social-
mente aprovado.

A história, teoricamente, começa
a partir do nascimento: a criança de-
ve habituar-se a uma determinada ro-
tina, que inclui dormir à noite e ficar
acordada de dia; deitar-se em camas,
cestos ou berços; ter os movimentos
relativamente tolhidos por envoltórios
e roupas; alimentar-se e tomar banho
a horas determinadas...

Sofre o primeiro trauma ao aban- .
donar o paraíso, que é o ventre ma-
terno, onde tudo é adequado a seu
bem-estar; onde se supõe estar prote-
gida de choques de toda espécie (al-
guns acreditam que, ainda na vida in-
tra-uterina, pode o feto ser atingido
por traumas mais intensos, de ordem
emocional, sobretudo). A verdade, po-
rém, é que, dé um modo geral, ela se
aôha ao abrigo da maior parte das
ameaças que podem interferir em sua
evolução psicossomática.

Já no ambiente extra-uterino, por
suas condições psíquicas e físio-anatô-
micas, ela ainda pertence, no entanto,
ao organismo materno. Sendo-lhe im-
possível viver fixada a êle, como os
parasitas ao hospedeiro, há de confor-
mar-se às leis do grupo e passar sem
a presença da mãe um grande período
do dia.

A APRENDIZAGEM
Além disso, há todo o capítulo da-

aprendizagem, que inclui não só aqui-
sição de hábitos, como de conheci-
mentos.'

As exigências, na vida social, po-
dem ser mais ou menos severas, de-
pendendo do tipo de sociedade. Hoje,
observa-se evidente transformação nos
valores éticos; nota-se uma tendência
para afrouxar os costumes...,(Êste é.
assunto que deve ser discutido mais
profundamente, dada sua enorme im-
portància para a felicidade humana).

De qualquer forma, no entanto,
para sobreviver espiritualmente e con-
viver em bons termos, o homem tem
que aprender a controlar impulsos, a
ceder, a adaptar-se enfim. Contribuem
para atingir èsse objetivo os mecanis-
mos psicológicos, que têm por fim re-
solver a situação, quando se apresenta
com certa premência. ;

L Não só a criança utiliza-êsses me- - -
canismós, que são de vários tipos; o
adulto também. Alguns satisfazem
provisoriamente, ou melhor, diminuem
a tensão ocasionada pela frustração;
outros têm efeito mais duradouro.

Um dos mecanismos observáveis
na infância é o de projeção. A crian-
ça projeta no outro o desejo que, sabe
por experiência própria, não será aten-
dido. É o caso de um menino de sete
anos que quer um sorvete; está certo
que à mãe não lho dará; diz-lhe en-
tão: "F. quer sorvete". P. é o irmãozi-
nho de quatro anos; talvez, assim, êle
o consiga...

Outro é o de inversão; êste é tão'
freqüente nà infância como na idade
adulta; consiste em inverter o desejo,
tratando pelo avesso aquilo que se ai-
meja; a fábula da raposa e as uvas
ilustra bem êste mecanismo: ela as
achava apetitosas; mas estavam fora •
de seu alcance; então, fêz pouco caso:"Estão verdes, não prestam; só cães
as podem tragar." O rapaz, apaixona-
do pela moça que o despreza, ou não
toma conhecimento de sua existência,
pode usar esta forma, dizendo dela jus-
tamente o contrário do que sente. Car-
los Estêvão, o esplêndido humorista e
ainda melhor desenhista, ilustra esse
mecanismo em sua seção sob o título:
Frases que Consolam.

Realmente, êle funciona com o
objetivo de consolar; diminuindo o va-
Ior do objeto, o indivíduo se conforma
de perdê-lo: êle vale tão pouco...

RACIONALIZAÇÃO
Outro mecanismo freqüente é o de

racionalização; trata-se de organizar
um raciocínio, com boa lógica, mos-
trando a nenhuma importância do
que se pretendia e o alto valor do opôs-
to.Naturalmente, é forma empregada
pòr pessoas de melhor nível intelec-
tual (se o raciocínio é perfeito).Hoje, vou tratar do que me pare-cè talais eficiente, desde que usado com
bom equilíbrio psíquico — a subli-
inação.

: Sublimação —¦ Todos conhecem
esta forma: é o caso da mulher quenão conseguiu ser mãe e sublima o
instinto maternal, dedicando-se a uma
obra de assistência à infância. Neste
caso, o desejo realiza-se; num outro
plano, porém. sHá os que acreditam que a cirur-
gia representa a sublimação de um for-
te instinto heterodestruidor, isto é,
homicida... , ' <¦¦

Nada posso afirmar, porque ja-mais analisei um cirurgião. A julgar,entretanto, por um que conheço inti-
mamente, tenho dúvidas; êle é tuna
das pessoas mais humanas e serenas
com quem tenho privado. É verdade
que, em todo ser humano, há uma
agressividade voltada para fora, parao mundo e que ela, normalmente, im-
pele a destruir. A criança confirma
isto: énaturalmente destruidora, como

destruidor foi o homem primitivo, sem
o que não teria sobrevivido. Alguns
possuirão um potencial mais elevado;
nesse caso, para socializar-se, hão de
sublimá-lo, não só na prática da cirur-
gia, mas de uma série de atividades
que requerem o exercício da agressi-
vidade. O lenhador, de machado em
punho, a abater árvores gigantescas,
deve ser tão heteroagressivo como o'
cirurgião...

MECANISMOS
PSICOLÓGICOS

Os mecanismos- psicológicos não
se manifestam só na infância; nela
são claros e freqüentes, porque a crian-
ça é mais espontânea, além-de ser
frustrada e decepcionada mais.vezes
que o adulto. 'Ela há de submeter-se
à ação educacional e aprender a con-
trolar os impulsos; é mais' indefesa
também, e teme perder o. amor dos
pais; não pode, assim, defender posi-
ções, enfrentar situações, discutir ou
insistir. Se o fizer, será tida como in-
disciplinada, mal comportada ou tei-
mosa e, então, ver-se-a sujeita a cen-
suras e punições; experimentará o te-
mor dé não ser amada, o que, para ela,
é a maior tortura.

Na vida cotidiana; principalmentena que se processa na mtimidade dos
lares, entre os componentes da fami-
lia, esses mecanismos se desenvolvem
com grande freqüência. Os mais usa-
dos sao: racionalização, inversão e su-
blimação.

É normal que a mãe racionalize
com o filho, ou a mulher com o ma-
rido, levando-os a libertarem-se da má-
goa ocasionada por uma decepção e
conduzindo as coisas de tal maneira
que, ao cabo, filho ou marido ache que
até foi bom não se ter realizado seu
desejo.

Lembro-me de uma senhora que
lutou, ao lado do esposo, ná campanha
que êle fêz para ser eleito deputado.
Não o conseguiu; ficou triste, deprimi-
do. Ela levantou-lhe o ânimo, dizendo
coisas como estas: "Se você tivesse si-
do eleito, não poderia terminar a casa
que estamos construindo em Petrópo-
lis... teríamos que permanecer a
maior parte do tempo em Brasília.. .t
os filhos estão bem no colégio; ajus-
tados, rendendo nos estudos; deveriam
ser transferidos... sua pressão é alta;-
em Brasília talvez você não tivesse
saúde. Veja F. que tinha pressão alta,
morreu lá de derrame..."

A inversão se processa nos termos
que o caso ilustra: o rapaz gostava, de
uma jovem que nunca lhe deu aten-
ção. A mãe, vendo-o triste e abatido,
falou-lhe: "Não vale a pena você so-
frer por isso; você já percebeu que ela .
não tem moral? Só namora homem
rico. Não quer saber quem é; vai com
qualquer patife, desde que tenha di-
nheiro. E nem ao menos é nenhuma
beleza! Felícia cohtou-me que a viu
chegar a altas horas da madrugada,
num Mercedes, com um homem..;,
Isso lá é mulher em que se pense!" :

Pode ser tudo verdade; e pode não
ser também As uvas que a raposa
cobiçava eram maduras e apetitosas;;
apenas, estavam fora de seu alcance.

Semelhantes mecanismos chegam
a satisfazer parcialmente; como queacalmam a inquietação, produzida
pelo desejo irrealizado. O de sublima-
ção, contudo, quando desenvolvido nos
devidos termos, soluciona em defini-
tivo o problema.

UM EXEMPLO
Analise-se esta vida e se perceberá

como, sublünando tudo quanto não
pôde alcançar, ela chegou a uma auto-
realização plenamente satisfatória.

Mariana pertencia a família nu-
merosa, oriunda do interior do Brasil;
fora a segunda de sete irmãos. Viviam
numa casa enorme, de fazenda. Era
sensível, delicada, amando toda ex-
pressão de harmonia e beleza. Deseja-
•va ter um quartinho limpo, arrumado,
claro, com cortininhas leves, cheio,de
flores e bibelôs; irias fora obrigada' a
dormir com a irmã mais velha que era
o oposto: desarrumada, rígida, menta-
lidade científica, distraída; pouco se

(importando com arte ou beleza em''volta dè si. ,v':
Mariana viu-se, desde cedo, diari-

te de uma opção: ou entrava em luta
constante còm a irmã, que era de gê-
nio difícil e tida como nervosa, ou ce-
dia, passava por cima, fazia ò que fôs-
se possível.

..... Ela amava também a tranqüilida-

.de. Optou pela segunda solução: dei-
xou o quarto para lá e fêz tudo para

. que a desordem não fosse completa.
Organizou, para si mesma>eóm a aju-
da da niãe que a. compreendia,'um;pé-
quenino estúdio, num quarto abando--.;
nado; adornou-o a seu gosto; ,e nele'
estudava, pintava e ouvia música dás-
sica, no pequeno rádio portátil. Assim
passou infância e juventude, sem trau.
mas nem. frustrações maiores. .'•'.¦'

Aos dezoito anos conheceu o rapaz
com quem casou, contando ela vinte e
êle vinte e nove. Foi êlè ótimo marido
e pai bom, afetuoso, inteiramente de-
dicadOjà mulher e aos filhos.

Logo de começo, contudo, Maria-
na percebeu que, casada, jamais reali-
zariâ o que sonhara. vEm menina e
mocinha, dizia a si mesma: —não faz
mal. Agora não vivo como desejo;
quando casar, arrumarei tudo a meu
gosto: em minha casa haverá ordem
beleza e harmonia.

O marido, porém, eni questões de
ordem, era uma espécie da irmã mais
velha, sob certos aspectos pior; além
disso, quando se lhe entrava uma idéia

na cabeça, não a modificava, não
cedia.

Jamais fechava portas ou gavetas;
abria-as e deixava-as escancaradas;
nunca punha um objeto no devido lu- .
gar. Mariana cansava-se procurando as
coisas e ia encontrá-las sempre nos lu-
gares mais improváveis.

Filho de um homem autoritário,
êle ansiava por impor sua vontade:
passara infância e juventude numa
casa em que havia obsessão de ordem .
e limpeza; agora, opunha-se-lhes, cain^
do no extremo oposto.

Na escolha e decoração do aparta-,
mento e na construção e mobiliário da
casa de campo, ela pouco interferiu.'.;
Êlè não agia com hostilidade, não pre-
tendia contrariá-la, nem agredi-la; e
muito menos magoá-la. Conversava
sôbre o assunto com ela; se a mulher
tinha opinião diferente, ficava quieto;
depois, procedia dé acordo com a pró- ,
pria vontade.

SUBLIMAR E AMAR
Mariana aprendera muito cedo a

arte de sublimar com autenticidade..
Olhou o problema serenamente: de
um lado, viu todas as qualidades po-
sitivas do companheiro; de outro, viu
a renúncia a que estava condenada.
Compreendeu que jamais teria um
ambiente, de acordo com seus gostos
onde a vida fosse facilitada para to-
dos, por uma ordem razoável; onde
ela, não por um momento, mas em
todos os momentos de sua intimidade,
encontrasse o belo eo conforto. Quan-
do escrevo ordem, refiro-me a algo que

simplifica a vida em comum. Pôr as
coisas nos devidos lugares é facilitar
a busca; a gente sabe onde encontra-
las, sem perder tempo e energia na
procura. Fechar portas e gavetas é
manter harmonia e estética. Nada pa-
rece mais ordinário e vulgar do qüe o
interior de armários e de gavetas ex-
posto, ainda que bem arrumado (o
que não acontece,-pois os que têm o
hábito de deixá-los abertos nunca os
arrumam; a desordem externa corres-

ipQteride Ji: interna^ , . ' •"
Não me refiro & mania; à preo-cupação obsessiva de que nada se des-

vie um centímetro do lugar marcado; .
de passar o -dedo nos móveis, a todo
instante, vendo se há pó. Esse é o ex-
tremo Oposto que, ao invés de facilitar,
perturba-a vida em comum. * •

Mariana, contudo, não era obses-
siva nem maníaca. Era harmoniosa
intimamente; por isso, queria sentir a
sua volta.â mesma* harmonia. Não o
conseguiu, é claro. As reações dò ma-
rido tinham raízes na infância. Só.
uma análise demorada as modificaria.
Ela compreendeu isso. Realizou-se,
educando os filhos, contribuindo., ati-
vãmente para fazê-los felizes e integra,
dos na sociedade; realizou-se também -
na arte; é uma pintora de grande sen-
sibilidade. Sublimou, assim, os dese-
jos qúe não pôde satisfazer.

O leitor pensará, com certeza, que
Mariana vive mal com o companheiro,
ou que lhe é indiferente; que, no fun-,
do, não é feliz. Engana-se. Ela dei-
xou-lhe o campo livre, no sentido de
fazer aquüo que o satisfizesse. Em ma-

teria de senso artístico, êle o tem, em-
bora de natureza diferente: ela é mais
sensível à côr e ao movimento; êle à,
forma. Eles se amam; apenas as ma-
nifestações num e noutro diferem. Má-
riana cede, porque não sentiria prazer.,vendo-o frustrado e infeliz. Comparou
valores e achou que aqueles não eram
tão importantes. Êle a coloca acima de
tudo; ama-a o máximo quei, em seu .
egoísmo, é capaz de amar alguém.¦ As vezes, talvez lhe doa a cons-
ciência: vem pedir-lhe opinião, quer
qúe ela.aprove. A Mariana nada custa
dá-la e aprová-lo: èla o faz sincera-
mente.

Esta mulher pôde sublimar, sem
mágoas nem ressentimentos, primeiro
porque sabia amar; segundo porquecompreendeu o marido, vendo?ó com
suas qualidades e defeitos.'; Valorizou
as primeiras, que eram importantes
para ela, tão importantes que chega-
ram a apagar o lado.negativo da per-sonalidade do- companheiro.

Construíram juntos uma grandeobra: á felicidade dos filhos. O resto,
ela considerou detalhe; pequeninascoisas, sem grande significação espi-
ritual. Por: isso o processo de subli-
mação foi perfeito, e permitiu-lhe rea-
lizar-se plenamente.Creio que ninguém podesá sentir-
se feliz se^ não aprender a arte de su-
blimar com autenticidade, o que im-
plica em ceder. Mesmo porque toda
existência é uma trama de dor e pra-zer: "Quem passou pela vida em bran-
ca nuvem... só passou pela vida: não
viveu." : ¦
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utilidades indispensáveis ao tar

Barbeador Remington
Valor Real Cr$ 46.900

NCr$ 46,90.
Preso Mesbla Cr$ 39.900 -

NCr$ 39,90

Grill Suam de Luxo
Pelo Crédi-Mesbla Cr$ 19.500

mensais NCr$ 19,50

Chuveiro Lorenzetti|ü§$
PreSo Mesbla A/V CrS 28.000 -

NCr$ 28,00

5-Sfcr -St!' Novo Arno
Pelo Crédi-Mesbla

Cri 6.900

mensais NO$ 6,90

À visia CrS 39.900
NCrS 39,90

Vibratic
Valor Real Cr$ 240.000*'' 

NCr$ 240,00 .'-I

Pelo Crédi-Mesbla -
* Cr$ 23.500
mensais NCr$ 23,50
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Ferro de Engomar Electric
Preço Mesbla Gr$ 4.850 -

NCr$ 4>85

Secador Profissional
Champion |íl

Pelo Crédi-Mesbla

J;; Cr$ 19.800
mensais NCr$ 19,80

¦ 
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Nova Batedeira

flrno

A. visla

Prejo, Mesbla

CrS 75.000
NCr$ 75,00

Pelo Crédi-Mesbla
Cr$ 10.800

mensais NCr$ 10,80

^ *^\fi - »

Secador de Cabelo
Brito

Preço Mesbla
CrS 58.900

vi.ta NCrS 58,90
¦»

Pelo Crédi-Mesbla

Cr$ 8.260
mensais NCr$ 8,26

s/Acréscimo

h$T?!> ¦ ¦ í /^
¦ 

\

.':-¦ -\>

-. .. *

J^Wsi Mãtic Spam
Valor Real Cr$ 21.900

^^. NICr$.21,90

Preso Mesbla Cr$ 19.900
NCr$ 19,90

Use o Crédi-Mesbla Feminino onde a mulher encontra as maiores facilidades KfANCIADAS
-Excunõej nqcionaii ,e internacionais,
arfreos, morflin,as
é rodoviárjas.

sobreloja
do Magazine Mesbla i

%là estacionamento
M GRÁTIS

durante o período de stm. umpris t
almfite ou «hi no Restaurante Mesbl*.
Entrada pela Rua Evaristo da Veiga, 63.
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Cinelândia: Rua tio Passeio, 42/54
Tijuca: Rua Conde de Bonfim, 254
Méier: Rua Dias da Cruz, 155
Niterói: Rua Visc. Rio Branco, 521/3
Volta Redonda: Av. Amaral Peixoto, 228/32
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culinária
myrthes paranhos

Minhas receitas de hoje são dedicadas a alguns
amigos paraenses que me receberam quando da l.a
Conferência Nacional da Castanha do Pará.

"Mignon" à Coronel Jurandir da Silva Wolf
— 1 pessoa

Ingredientes:
1 filé mignon — sal — 1 copo de vinho tipo Pôr-

to — 1 cebola ralada — salsa — margarina o quanto
baste — 1 pitada de aç ícar — 1 colher das de sopa de
creme de leite — 1 ít tia de bacon picado — 1 fatia
(bem fina) de muzarella.

MODO DE PREPARAR
1.° — Corte o filé, salgue e reserve.
2.° — Leve uma frigideira (de preferência de

ferro) ao fogo, junte o filé e o açúcar, deixe dourar
de ambos os lados. Acrescente então o vinho e deixe
reduzir um pouco. Junte a cebola, a salsa, o bacon e
o creme de leite. Cubra com a fatia de muzarella e
leve ao forno pré-aquecido até derreter o queijo. Na
falta do forno, tampe a frigideira. Sirva' com arroz.

Camarões à Aclélia Wolf pessoa
Ingredientes:
6 camarões grandes — 1 limão — sal — alcapar-

ras o quanto .baste — queijo parmesão o quanto bas-
te — 1/2 xícara das de chá do caldo obtido com a
íervura das cabeças dos camarões —margarina o
quanto baste — í cebola — 1 tomate.
MODO DE PREPARAR:

1.° — Descasque, lave e tire as tripas ;dos cama-
rões. Esprema limão, salgue e reserve.' ;

2.° — Leve as cabeças dos camarões ao.fogo com
o tomate é a cebola; deixe ferver 15 minutos, passe
tudo pelo liqüidificador e a seguir por peneira.

3.° — Leve uma frigideira ao fogo coin a mar-
garina, junte os camarões a 1/2 xícara do caldo, as
alcaparras e o parmesão ralado. Deixe mais alguns
minutos e sirva com arroz branco.

Papos de Anjo à Rcnée —• 6. pessoas
Ingredientes:
14 gemas — 1 litro de água — 700 g de açúcar —

1/2 vidro de baunilha — 250 g de chantilly — 150 g
de castanhas do Pará.

MODO DE PREPARAR
l.° — Leve as gemas à. batedeira, bata até es-

branquiçarem. -.Y,.'..
2.° — Leve uma panela ao fogo com água, açúcar

e baunilha. Deixe reduzir à metade, obtendo assim
uma calda em ponto cie'fio. ,.

3.°—Passe ás castanhas do Pará pela máquina
de moer carne, misture-as ao chantilly e leve à ge-
ladeira durante aproximadamente 15 minutos.

4.° —.Pincele, duas fôrmas redondas com óleo,
derrame á mistura de gemas, e leve ao forno quente
e pré-aquecido para assar. Quando os Papos de Anjo
estiverem-dourados, retire do forno e deixe 'esfriar.

5.° — Desenforme sobre um prato de cristal um
dos papos, derrame um pouco dé calda,' rècübra com
o cremeMe castanhas e chàütilly. Sóbre este,'coloque
o outro papo, derrame a j calda restante;erecubra
com o creme restante. Lévè-â''geladeira durante umahora. . ""m..

Pouca gente na V Feira do Cou-
ro. Parece que a mulher paulista
não entendeu a importância ' do
couro na moda e deixou a feira,
livre, para inglês' ver. Mas a falta
da público não está .sendo proble-
ma para os expositores. Vender,
claro, é o mais importante e, nesse
aspecto, a Feira tem sido um su-
cesso.

BOM DE VER

Os stands com peças de arte-
sanato. Uma moça, Kerstin Weins-
chenk, .tem uma vitrina realmente
sensacional: sandálias quase* inís-
ticas, o couro incrivelmente sofri-
do, a' forma paulista despojada.

O estilo de Eduardo, .do Porão
70, é diferente: bolsas, brincos e
pulseiras trabalhadas em cores e
desenhos; rosáceas; motivos geo-
métricos, quase sempre nas tonali-:
dades da terra, com algumas infu-
soes de lilás e limão.

Mazda, garota ultra-atualizada
em têrmòs de moda, sabe que moda
em Paris agora é navy stylé. Por is-
so bolou uma graça de conjunto:
bolsa e cinto marinho e vermelho,
com as estrelas, e as lapelinhas ça-
racterísticas dos uniformes da Mà-

.rinha..
Ainda algo a ser visto: a vitrina

de Eveline. Nada menos dó ;que
uma mesa de almoço, com acesso-
rios de couro: argolas de guarda-
napoi descaiisa-talher e apoio para
copos,-tudo muito bem coordenado,
lindo mesmo.

HUGO A CARÁTER

Como a feira é do couro, Hugo
Castelana fêz questão de aparecer
a caráter rconí-uma-calça__Lee^ gelo,
de lã, paletó roxo-batata~e~coIête-
côr de vinho, ambos de camurça.

SORRISOS IRÔNICOS

Com exceção da alta costura, o
desfile de moda nacional é um tan-
to triste de ver. Principalmente a
apresentação das bolsas. Algumas
moças vestidas de malha preta (de¦ballet), dançando algo que preten-
dia ser sexy, para lá e para cá sóbre
a passarela. Erika, manequim da
Maison Webe, que veio com Paul
Bignon, não conseguia disfarçar:
ria. E comentava, tentando ser de-
licada: "Engraçadinha, a maneira
de apresentar moda no Brasil. Mui-
to diferente de Paris.;."

APARÍCIO Ê O MÁXIMO

Nem a moda da Maison Webe
supera a classe da apresentação de
Aparício: um tailleur charuto do
camurça suede (último lançamento
do Curtume Carioca), um vestido
chemise tíôr de tijolo e um casaco
longo, de lézard ouro-opaco .(sóbre

ruaugusta
regina guerreiro

OS

artesãos
do
couro

alça comprida e curta num só modelo

um vestido de tela dourado), que é
olhar e morrer.

COMO É O HOMEM PAUL BIGNON

—-Solteiro^grisalho, olhos verdes e
simpático, o què^éTnuito^-impoxtan^
te. Veio da França íouco para co-
nhecer tudo do Brasil. E tudo qué-
ria dizer comer vatapá, ver roda de
samba, macumba e coisas do gene-
ro. Ora, êsse tudo aqui em São Pau-
do,não é muito fácil. Assim mesmo,
Leila, a guia simpática, fêz o que
pôde: levou Paul até o Embu, provi-
den;iou comidas típidas, comprou'saquinhos de amendoim excl

Paul, diante de sua moda, fica
sério, diz que-ela é três elassique.
Tabaco é definitivamente a sua
côr favorita. Jaquetinhas tipo cow-
boy, inflação de tachas, pespontos,
fechos de mala, correntes, coleiras,
ilhosés com soutaches em zigueza-
gue fazem a bossa Bignon.

O QUE É NOTÍCIA

%: Para êle: os lançamentos Sa-
mello: o cebolão (bico redondo, bem
alto, com detalhe de florão lavra-
do), o le bateau (totalmente imper-
meável, flutua como um barqui-'
nho), o gold line (um sapato de

ouro, todinho feito a mão), o Jet
(com sola vulcanizada), e o stand
da Samello ganha em disparada
dos outros. Todo em mármore, com
um jardinzinho tropical repleto de
orquídeas e de gente, digamos, co-

jno a gente.

% para ela: o sapato-botinha de
pellca prateada, brilhando no stand
da Forte, e a bolsa de Nobuck (um
couro acamurçado) marinho, com
listras impacto de verniz, uma
branca outra cereja. As cores são da
bandeira francesa;- mas o modelo é
italiano. A criação de A & A: os cin-
tos que são dele, mas que ela pode
roubar, e as pulseiras rústicas da
Mundial Artefatos de Couro S/A.
Para a garota: uma bolsinha jovem
guarda na base do plaft, ding e
dowig-. Outro lançamento da A & A.

^í Outra para êle: o porta-níqueis
de couro rústico, moldado, o único
que cabe naquele bolsinho da calça
masculina, lançamento dos mais
simpáticos da Mundial Artefatos
de Couro.

;]í Outra para ela: um livro enca-
dernado por Zelina Castelo Bran-
bo, com barras de metal e ágatas
incrustadas.
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MILHÕES!""§EUS TALÕES VALEM
OPERAÇÃO - CEMIGUA • COMUNICADO N-° 2

I
i'''S

As lojas integrantes da
"OPERAÇÃO-CEAAIGUA",

relacionadas abaixo, já receberam pára ,
distribuição ao público as CÉDULAS
MILIONÁRIAS DA GUANABARA.

20NA SUL ¦

AUA VOLKS - PEÇAS ACESSÓRIOS LTDA
Rua Real Grandeza, 238 — loja — A

AU BON MARCHE - COMESTÍVEIS
Rua Francisco Sá, 32-A

AUTO PEÇAS ELETROCAR LTDA
Rua Barão do Flamengo, 35 — loia — N

BAMBINA AUTO PEÇAS LTDA
Rua Bamblna, 4

BAMBINA AUTO PEÇAS LTDA
Rua Marque» da Olinda, 87-B "a C

BAZAR PAULISTA
Rua. Siqueira Campoi, 55-A ' '

BAZAR 606
Av. Copacabana, 722/24 '

BAZAR 606
Rua Viscond» de Piraiá, 625-E

CABRAL 1 500
Rua Bolivar, 8-A

CADEIRAS CAMPANILB COSMÉTICOS
Praça Demétrio Ribeiro, 99-A

CAMAFEU MODAS
Rua São Cletnente, 164. — Loia B

^U^jC/WIS^IA.;PBIMpR:.1v!.,.:' . ••-•'¦-'-B^rv,..By-.,-';-..'¦ vir*1"."'.Ruã "Sáo 
João Batista, 13

CAMISARIA SOBRAL
Rua Voluntários da Pátria, 247

CAMISARIA VULCÃO
" Largo do Machado, 20-A

CASA CARVALHO COMESTÍVEIS
Rua Barata Ribeiro, 502-F

CASA MINISTRO TAVARES LYRA - CONFECÇÕES
Rua Tavares Lyra, 15-A

CASA MINISTRO TAVARES LYRA
Rua Tavares Lyra, 133-A

CASA OSÓRIO
Rua Visconde de Piraiá, 128

CASA OSÓRIO
Rua Barata Ribeiro, 402-A ,

, • CASAS LIMA - TECIDOS E CONFECÇÕES
Rua Ministro Viveiros de Castro, 122-A';."¦ 

• CASAS LIMA - TECIDOS E CONFECÇÕES
Rua Ministro Viveiros de Castro, 123-B

CASAS LIMA - TECIDOS E CONFECÇÕES
Av; N. S. Copacabana, 98-G

CHURRASCOS TÍPICOS NABRAZA
Rua Tavares Lyra, 39-A

CONFECÇÕES DE CALÇADOS AV1LIAMO
Rua São João Batista, 21 .

CONFECÇÕES VANGUARD
Largo do Machado, 2

CONFECÇÕES VANGUARD
Rua Figueiredo Magalhães, 236-A

CONFECÇÕES VOUGA - CAMA E MESA E ARTIGOS MASCULINOS
Rua da Passagem, 25 e 25-A

DANDY ROUPAS
Rua Marquês de Abrantes, 219-C

DROGARIA PIRAJÁ .. '

,-. Rua Visconde de Piraiá, 525-B
fXPRESSA FARMÁCIA

Rua Barata Ribeiro, 184-D .
FARMÁCIA ALVORADA

Rua Voluntários da Pátria, 402-A .
FARMÁCIA CANADÁ

Rua Marquês de Abrantes, 110-C ¦'• '

FARMÁCIA CARLOS SILVA
Rua São João Batista, 14

FARMÁCIA DUBAIRRO " ,
Rua Barata Ribeiro, 560-C

FARMÁCIA MOURA
Rua Voluntários da Pátria, 244

FARMÁCIA PRIMAVERA
Rua Marquês de Abrantes, 88-B

FARMÁCIA RIVELLO
Rua Voluntários da Pátria, 160 — loja B

FARMÁCIA SANTA JOANA LTDA
Rua Miguel Lemos, 44 A/B

FARMÁCIA SANTA JOANA DO LIDO
Av. N. S. de Copacabana, 162-A

FARMÁCIA SYLVIO
Rua São Clemente, 254-A

FERNANDO - .BELLINI - CALÇADOS
Av. N. S. de Copacabana, 581 — loja — 347

GALÃ CONFECÇÕES LTDA
Rua do Catete, 344-A

INFANTIL MODAS .
Av. Copacabana, 218-B '<

INFANTIL MODAS :.
Largo do Machado, 7-C '

LOJA DE SABÃO <¦'¦'¦.'.'.
Rua Voluntários da Pálria,. 336-B •

LUMIÊRE - (ABAT-JOURS, ARTIGOS PARA PRESENTES)
Rua Barata Ribeiro, .458 — loja — E

MADEMOISELLÉ MODAS .;
Av. Copacabana, 769-A• MADEMOISELLÉ MODAS
Rua do Catete, 317

MADEMOISELLÉ MODAS
Av. Copacabana, 906-A .'•'%.

MAGAZINE CABOUDY
Rua Voluntários da Pátria, 263

MERCEARIAS PHENIX LTDA
>'. Rua do Catete, 320

MERCEARIAS PHENIX LTDA
Av. N. S. Copacabana, 1376-A' ,'

MONTIEL MODAS
Rua São Clemente, 101-A

NOVEX - INFANTIL E ADULTO '•"'.,'''
Rua Barata Ribeiro, 764

O FIGURINO DE MODAS E DECORAÇÕES
Rui do Catete, 305 — sobreloja

O GARRAFÃO - BAR RESTAURANTE
Av. Pasteur, 520

PADARIA E CONFEITARIA BRAGANÇA
Rua Voluntários da Pátria, 318

PARQUE DA MODA
Rua.São Clemente, 17

PARQUE REAL (ARMARINHO - MAT. TAP.)
Rua Barão de Ipanema, 71-A

PERFUMARIAS CARNEIRO
Praça General Osório — Ipanema

PERFUMARIAS CARNEIRO
Av. N. S. Copacabana, 960-B

PERFUMARIAS CARNEIRO
Rua Barata Ribeiro, 471

PERFUMARIAS CARNEIRO
Rua Ronald'de Carvalho, 132-A

POSÀLO - ARTIGOS FINOS, PARA HOMENS .
Av. Copacabana, 245

ROGÉRIO DISCOS j
Rua Barata Ribeiro, 565-A

SAPATARIA CALDAS
Rua Voluntários de Pátria, 245 : . f'fe.íi^i^jí:

SAPATARIA REAL
Rua Camuirano, 153-A

SIMPATIA - TINTAS E FERRAGENS
Av. Copacabana, 30, B e C

SULAMAR - ARTIGOS MASCULINOS
Av. Copacabana, 584

TRIANA - TECIDOS
Av. Copacabana, 1004-A

CENTRO

A NOTRE DAME-DE PARIS -; B u^ ¦*. 'k&& '^.'l < á£j
TECIDOS - ARMARINHO' -'CAMA E MESA

Rua do Ouvidor, 182/186
» .ARTEFATOS DE COURO PEDRO SUCCOR LTDA.

Rua da Alfândega, 284
CAMISARIA OCTAVIO

Av. Rio Branco, 135 — Loja 1
CASA NUNES — MÓVEIS DECORAÇÕES

Rua da Carioca, 65
CASA.RACINE MODAS

. Av. Rio Branco, 157
DROGARIA DO POVO ...
Rua Primeiro de Março, 17

FARMÁCIA FENIX
Av. Mem de Sá, 11

GABRIEL HABIB & FILHOS LTDA. -
BRINQUEDOS - ELETRO-DOMÉST1COS - ARTIGOS INFANTIS

Rua da Alfândega, 297/301
GALERIA DAS CANETAS.

Av.'Rio Branco, 120 — loia 28
. JAM*S BAR

Av. Rio Branco, 157
KHALIL M. GEBARA - TECIDOS

Rua do Ouvidor, 135
LIDADOR - LÍQUIDOS E COMESTÍVEIS FINOS

Rua da Assembléia, 65
LIVRARIA FRANCISCO ALVES

Rua do Ouvidor, 166
LOJAS HELAL - BRINQUEDOS

Rua Buenos Aires,. 259/261
LOJAS HELAL - BRINQUEDOS

Rua da Alfândega, 322/324
LOJAS HELAL - BRINQUEDOS - PLÁSTICOS EM GERAL

Rua da Alfândega, 325
LOJAS HELAL - BRINQUEDOS j-

Rua Sete de Setembro, 147/149
MAGAZINROZYNTEX - ARTIGOS BAN-LON E NYLON

Rua Buenos Aires, 131
MERCEARIAS PHENIX LTDA.

Rua da Carioca, 41
NOVEX - SPORT

Rua da Alfândega, 223
NOVEX - SPORT

Rua da Alfândega, 268
NOVEX

Rua da Alfândega, 237
NOVEX INFANTIL

Rua Senhor dos Passos, 238
O FIGURINO DE MODAS E DECORAÇÕES

Rua Gonçalves Ledo, 39
PERFUMARIAS CARNEIRO

Praça Floriano, 31
PERFUMARIAS CARNEIRO

Rua do Ouvidor, 116
PERFUMARIAS CARNEIRO

Rua do Ouvidor, 138
POSALO - ARTIGOS FINOS P/ HOMENS

Rua São José, 90-B
POSALO - ARTIGOS FINOS1 P/ HOMENS 

'

.Av. Rio Branco, 40
ROZYNTEX - ARTIGOS DE BAN-LON E NYLON

Rua da Alfândega, 201
ROZYNTEX - ARTIGOS DE BÀN-LON E NYLON

Rua da Alfândega, 232/234

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

(Campanha de Estimulo a Prestamlstas)

CIA. PARQUE DA VÁRZEA DO CARMO
Rua da Assembléia, 63

várzea country club
vilar carioca .
vilar guanabara
vilar Araruama -
vilar ipitangas
vilar maricá
vilar grande
vilar dos coqueiros

ZONA NORTE
A CINTA ELEGANTE - MODAS FEMININAS

Rüa Luctdio Lago, 73-A — Méier
A GRACIOSA - LOUÇAS E FERRAGENS

Av. Democráticos, 825
A PAULISTINHA BRINQUEDOS LTDA - PAPELARIA

Av. Democráticos, 681-A

PLÁSTICOS EM GERAL

PLÁSTICOS EM GERAL

PLÁSTICOS EM GERAL

BAZAR DIAS DA CRUZ
Rua Dias da Cruz, 284

BRAGA MODAS
Rua Frederico Méier, 32-A

CLAUTEX MODAS - CONFECÇÕES MODAS
Rua Conde de Bonfim, 213-B

COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES GUARANY - TINTAS
Rua Cardoso de Morais, 507-C

COMÉRCIO DE TINTAS AGRON LTDA.
Rua Cardoso de Morais, 218-E

CONFECÇÕES VANGUARD
Rua São Luís Gonzaga, 151-B

CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO PAX LTDA.
Rua dos Romeiros, 211-B — Penha

CONFEITARIA SÃO SEBASTIÃO
Rua Conde de Bonfim, 430

e DROGANOVA
. Rua Conde de Bonfim, 25 — loja F

DROGARIA CRASHLEY
Rua Dias da Cruz, 255 — loia A

F. B. TECIDOS FINOS
Rua Cardoso ds Morais, 13

FARMÁCIA APARECIDA DO MÉIER
Rua Arquias Cordeiro,. 310

FARMÁCIA SÃO SEBASTIÃO
Av. Cônego Vasconcelos, 45 — Bangu

FARMÁCIA. ÚNICA
Rua Haddock Lobo, 350

FRANK'S MAGAZINE
Rua Dias da Cruz, .255 — lo|a l

INFANTIL MODAS
Shopping Center do Méier V

JOCI MODAS
»<„£> -.p iRuaiCondei de. Bonfim, 152.,.-;.' >.:.*...-.• . ..-v.-v.íu**;- . •••¦•¦',•••.¦..-"•• 

LATICÍNIOS (TAPEMIRIM
Rua Barão de Mesquita; 796-E — Graiaú

. LAVANDERIA E TINTURARIA SUMARÉ
Rua Conde de Bonfim, 652

LOJAS HELAL - BRINQUEDOS E PLÁSTICO EM GERAL
Rua Padre Manso, 180 — Madureira

MADEMOISELLÉ MODAS
Rua Conde de Bonfim, 301

MERCEARIAS PHENIX LTDA.
Rua Marquês de Sapucaf, 98

MERCEARIAS PHENIX LTDA.
Rua dos Romeiros, 62/66 -'íi

MERCEARIAS PHENIX LTDA.
Rua Major Ávila, 116-A

: • MERCEARIAS PHENIX LTDA.
Rua Dr. Augusto Vasconcelos, 87 .

MERCEARIAS PHENIX LTDA.
Rua Conde de Bonfim, 815 '¦ ¦ '¦'<'•"¦'

. ¦• l MERCEARIAS PHENIX LTDA.
Av. Cônego de Vasconcelos, 87

MERCEARIAS PHENIX LTDA.
Rua Dias da Cruz, 19 e 19-A

MERCEARIAS PHENIX LTDA.
Rua Campo Grande, 918

NOVA FARMÁCIA DE BANGU
Av. Cônego Vasconcelos, 201 A e B

ORGACEr - CELESTE CALÇADOS
Rua Barão de Mesquita, 1053

ORGACEL - GRAJAÚ CALÇADOS
Rua Farias de Brito, 7-A

ORGACEL - VILA ISABEL CALÇADOS
Rua 28 de Setembro, 330-A

PANIFICAÇÃO MATO GROSSO
Praça 27 de Agosto, 24 — Irajá

PAPELARIA BONSUCESSO
Av. Teixeira de Castro, 10 — loja B

PERFUMARIAS CARNEIRO
Rua Conde de Bonfim, 322-A

SAPATARIA ELITE -
Rua Cardoso de Morais, 15 — Praça das Nações

SPORT TICIANO - EQUIPAMENTO ESPORTIVO
Av. Suburbana, 10 100 — Cascadura

TEAR - TECIDOS E ARMARINHOS.
Rua Haddock Lobo, 386 — loja A

TINTAS PLANALTO LTDA.
Rua Bonsucesso, 404 — Loja I

As lojas assinaladas são novas integrantes da Operação-.
Cemigua, qüe começarão a distribuir cédulas a partir do dia
13 do corrente.

Aviso ao comércio é i indústria, patrocinadores da OPERA-
ÇÂÒ-CEMIGUA:
Em face do racionamento de energia elétrica e conseqüentes
dificuldades de entrega do material gráfico por parte dos
nossos fornecedores, a entrega das Cédulas.está sendo feita
por etapas. Nosso Departamento de Circulação está infor-
mando pelos telefones 32rl 182 e 22-9564 ou na Rua Manoel
de Carvalho, 16 — 3.° andar (atrás do Teatro Municipal).

A relação dos produtos que distribuem CEMIGUAS em suas
embalagens será fornecida ao público posteriormente.
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A FORMIGUÍNHA
NÃO PARÁ
Exija CEMIGUA.
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OBRIGAÇÕES REAJÚSTÁVEIS DO TESOURO - TÍTULOS PROGRESSIVOS DO ESTADO DA GUANA-
BARA - DINHEIRO EM CAIXA QUE RENDE JUROS E CRESCE TODO DIA.-

Letras
Imobiliárias

VERBA
¦ Ao portador ¦ Isentas de impostos

¦ Negociáveis ¦ Juros de 8% ao ano

mais correção monetária ¦ Rentabilidade trimestral

B VERBA SLA. M
Crédito, Financiamento e Investimentos.

Capitai e reservas: CrS 1.338.612.626 Carta de
autorização n? 207 de 29-9-64, do Banco Central

Carta de Autorização ne 12
do Banco Nacional de Habitação

Av. Amaral' Peixoto, 35 - 10? and.
Tel.: 7839, 3021e 6097 - Niterói

Uma empresa do grupo liderado pelo Banco Predial

Desejo receber lQfH°_V^tS_
caria econômica mensal «OI l|«/uCl
da Fundação Manoel João Gonçalves.
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Os Presidentes na
hora da Mtepúbiica
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En. 15" de iK)Vèmbiro de 1889, o,
Exército proclamava a República^ Do
Marechal Deodoro da Fonseca até ò
Marechal Castelo Branco, 24 brasilei-

• ros chegaram à Presidência da Repú.
blica, através de eleições diretas, .in;-
diretas; revoluções ou por linha suces-
sória.

Nestes 77 anos de regime repu-
blicano ocorreram duas revoluções que
depuseram Presiderites — Washington
Luís em 1930 eJToão Gifdláríf em..'Í96-
— além da deposição de Vargas.ém
1945 e do impedimento de CarlosvLuz
em 1955. ¦..¦'. ',"..'.'

Dois Presidentes morreram .no
cargo: Afonso Pena e Getúlio Vargas.
Dois renunciaram: Deodoro da Fonse-
ca e Jânio Quadros. Cinco Viçe-Presi-
dentes subiram à Presidência: Floria?
no Peixoto, Nilo Peçanha, Delfim Mo-
reira, Café Filho e João Goulart.

Quatro Presidentes não vieram
nem de eleições diretas, nem indiretas,
nem por revoluções: José Linhares, do
Supremo Tribunal Federal; Nereu Ra-
mos, Vice-Presidente"do Seriado; Çar-
los Luz e Ranieri Mazzilli, ambos-Pre-
sidentes da Câmara .áos.. Deputados.'/'

Dois Presidentes foram reeleitos:
Rodrigues Alves, que não chegou a to-,
mar posse porque faleceu; e Getúlio
Vargas, que voltou ao Poder. Somente
um Presidente da República não to-"
mou posse; Júlio Prestes de Albuquer-
que, eleito, proclamado mas não em-
possado devido à Revolução de 1930.

Dos 24 que chegaram à Presiden-
cia da Republicai 19 foram civis e cin-
co militares, todos do Exército (sendo
um general e quatro marechais). De '
acordo com a naturalidade, seis eram
mineiros, quatro paulistas, três gaú-
chos, dois alagoanos, dois mato-gros-
senses, dois fluminenses, dois.cearen-
ses, um catarinense, um norte-rio-
grandense e um paraibano.

Deodoro: eleição indireta
Na Praça Paris, próximo ao Palácio Mori-

roe, está o monumento de Manuel Deodoro daFonseca, o proclamador da República. Mon-
tado em um cavalo, êle acena com o chapéu,enquanto a inscrição em alto relevo assegura:"O Brasü ao Generalisslmo". De íato, o pri-meiro Presidente brasileiro ganhou o título doGeneralisslmo-de Terra e Mar e escreveu a
primeira pagina da moderna História do País.

O Marechal Deodoro da Fonseca, antes do
proclamar a República, havia sido Presidenta
dá Província dò Rio Grande do Sul. Mas nãoera gaúcho, pois nascera em Vila de Anadia,em Alagoas. Com 62 anos subiu à Chefia doGoverno Provisório que sucedeu a D. PedroII. Ficou no Poder durante dois anos, renun-ciando em conseqüência de crises políticas. OGeneralisslmo, segundo seus biógrafos, era mnhomem sereno e simples, mas que não soubeimpor-se, permitindo que seu heterogêneo mi-nistério,se demitisse e chegou* a dissolver oCongresso que o hostilizava.

Deodoro, um homem modesto e anticon-venclonal, entregou o Poder ao Vice-Presiden-te Floriano Peixoto. e - rétirou-se para a vida
particular, desgostoso com a política e a Re-
pública que criara. Antes de morrer dispen-sou qualquer .honraria oficial no seu sepulta-mento. .

Foi enterrado como paisano.

Floriano: "de ferro'9
Floriano Vieira Peixoto inscreveria seu no-me na História como o Marechal de Perro. Go-vernou de 23 de novembro de 1891 a 15 denovembro de 1894 mas os historiadores se re^cusam a considerá-lo como o segundo Presi-dente da República: êle íoi apenas o Vice-Pre- '

sidente que exorbitou de seu cargo. E, segundoalguns, teria .chefiado a conspiração que íor-çou Deodoro a renunciar.
O Marechal "de Perro, também alagoano,-assumiu a Presidência com a obrigação de con-vocar novas eleições, _onforme mandava' aConstituição. Mas reaberto o Congresso, Fio-riano demonstrou que não tinha chegado paracumprir esquemas e, sim, para traçar uma po-liticii pessoal. Para isso êle demitiu os gover-nadores das províncias e os substituiu por mí-litares. Mas o Marechal teve de enfrentar íor-te oposição; mandou encarcerar deputados daoposição, o que não Impediu o Congresso deconsiderá-lo como Presidente legal "e constitu-cional.
Em janeiro de 1892 as fortalezas _e SantaCruz e das Lajes se sublèvaram: Florianoesmagou o levante e mandou fuzilar o seu ché-íe, o sargento, Silvino Honório de Macedo, emPernambuco. Mais tarde enfrentou a revoltade Júlio de Castllhos, no Rio Grande do Sul.Uma crise diplomática levou-o a romper rela-

ções com Portugal. Êsse Marechal "impertur-
bável, inabalável, Irredutível t que não gosta-va de adversários", eegundo os historiadores,

governou-com firmeza e presidiu as eleições
presidenciais, de 1894, transmitindo o cargo a
Prudente José de Morais e Barros.

Prudente: primeiro civil

Prudente de Morais, paulista de Itu, foi o
primeiro .civil a chegar à Presidência da R»-
pública. Eleito com 276-583 votos na primeira
eleição direta, êle derrotou Afonso Pena, que
somente. obteve 38 291 votos e governou até
1898, conseguindo estabilizar as instituições re-
pübllcamas combalidas pelas divergências intery
nas. Seú Governo íêz timo. i.'._uv_. paclíijuçãó
nacional,.' euiuürc. "ilvissé enfrentado Um dos
episódios.mais sangrentos da velha República:
a campanha, dé Canudos, contra Antônio Con-
selheifó è seus seguidores.

Antigo deputado e Governador de São Pau-
lo, ex-Presldente da Constituinte de 1890 e
vice-Prêsídente do Senado, Prudente de Mo-
rais era um homem iritrospectivo, de multa
cultura' e simplicidade, metódico e organizado.
Diz-se qué remendava as próprias roupas. De
saúde fraca, teve de licenciar-se do Governo
para fazer uma operação. Morreu em 1902,
em Piracicaba.

Campos Sales: finanças

O quarto Presidente da República — Ma-
nuel Ferraz de Campos Sales — paulista de
Campinas, pôs todo o peso de seu Governo
na luta antiinflacionária e obteve algumas
vitórias importantes: uni empréstimo na Eu-
ropa, a moratória das dívidas brasileiras, a
redução do papel-irioeda em circulação,- o cor-
te das despesas públicas. Seu Ministro da Fa-
zenda, Joaquim Murtinho, íoi o braço, direito
desse Governo financista.

Campos Sales, que obteve 420 236 votos,
contra 38 929 votos do segundo colocado —
Lauro Sodré — era homem de caráter forte,
combativo, que se notabilizou anteriormente
na tribuna da Câmara e do Senado, além d*
artigos na imprensa. Foi o primeiro Ministro
da Justiça da República (no Governo Provi-
sório) e Presidente da Província de São Pau-
lo. Morreu em 1913, na Capital paulista.

Rodrigues Alves: grandes obras

,, .-Quem gostava de madrugar todos.os dias
para. fazer, ginástica, além de praticar o çi-ciismo nas horas vagas, teria de chegar aos
71. anos de idade ainda forte: Francisco de
Paula Rodrigues Alves, outro paulista a che-
gar à Presidência da República, deu ao Pais
grandes obras, graças a seu pulso enérgico,
sensato e progressista,

Ele foi eleito com 592 039 votos, contra
42 542 de Quintino Bocaiúva, agradecendo es-
ta esmagadora maioria com as seguintes rea-

. lizações principais: remodelação e sarieamen-
tó do Rio (Prefeito Pereira Passos e Ministro
de Obras Lauro Müller, além do médico Os-
valdo Cruz), criação do Instituto de Mangui-
nhos, grandes obras rodoviárias, ferroviárias
e de comunicações. Mas um dos pontos altos
de seu governo foi a atuação marcante do
Barão do Rio Branco, como Ministro das Re-
laçoes Exteriores, quando resolveu os proble-
mas fronteiriços e traçou a política interna-
cional do Brasil.

Rodrigues Alves morreu em 16 de Janel-ro de: 1919, sem poder tomar posse na Pre-
sidência da República para o segundo man-
dato presidencial que o povo lhe concedeu,

Afonso Peiw: o mineiro
Eleito em 1906 com 288 285 votos (der-

ro.tando Lauro Sodré), Afonso Augusto Mo-
reira Pena foi o primeiro Presidente da Re-
pública a falecer durante o mandato, em 1909,
quando faltava apenas um ano para ter-
miná-lo., •¦¦ ¦

Afonso Pena foi o primeiro de uma série
fie mineiros qúe chegaram à Presidência da
República. No seu governo êle reorganizou' o
Exército e a Marinha, ampliou as ferrovias,
manteve o Barão do Rio Branco no Itamara-
ti, atraiu imigrantes para o Brasil e reali-
zou uma longa viagem marítima por todos os
Estados litorâneos, a fim de conhecer pes-soalmente as necessidades nacionais.

"Minha politica será feita por mim" —
costumava dizer. E compôs um Ministério de
bom. gabarito, onde figurava como Ministro
da Guerra um futuro Presidente: Marechal
Hermes da Fonseca, Afonso Pena, que havia
sido Deputado, Ministro da Guerra, da Agri-
cultura e.da Justiça (na Monarquia) e Vice-
Presidente da República, homem austero e de
saúde precária, faleceu inesperadamente em
15 de junho de 1909.

Nilo Peçanha: o Vice
Nilo Peçanha tornou-se o segundo Vice-Presidente a chegar à Presidência, governan-do cerca de um ano. Êle havia sido Deputado.

e Senador pelo Rio de Janeiro e Presidente
do Estado do Rio por,duas vezes..

O curto Governo, de Nllo Peçanha ee ca-
racterizou; politicamente, pela preocupação de
dar cumprimento ao esquema que previa • a
eleição, do Ministro dá Guerra, Marechal. Her-
mes da Fonseca, como Presidente da Repú-
blica. Em oposição a essa candidatura, RuiBarbosa lançava a campanha civilista e per-corria ó Pais em amplos debates contra o su-
posto militarismo escondido por detrás da can-
didatura do Marechal Hermes.

Hermes: os conflitos

Hermes da Fonseca, gaúcho de São Ga-
briel, tinha 55 anos de idade quando se tor-
hoú Presidente da República, ganhando 403 867
votos contra 22 822 dados & Rui Barbosa, quenunca aceitou a honestidade dessa eleição, di-
rigindo uma cerrada oposiçS.o ao Governo.

O-Marechal Hermes teve um Governo atri-
bulado. Sua inexperiência administrativa e
sua falta de tato politico causaram sérias cri-
ses internas, uma revolta na Marinha (che-
fiada, por João Cândido), intervenção em di-
versos Estados do Nordeste e, no final dè seu
mandato, iniciou-se a Primeira Guerra Mun-
dial, trazendo ainda mais dificuldades inter-
nas e externas,

De.baixa estatura, grande resistência íi-
sica, sóbrio mas acessível, o Marechal Hermes
da Fonseca não conseguiu dominar a infla-
ção galopante, nem deter as emissões e a de-
terioraçãó das reservas cambiais do Brasil no
exterior e terminou governando em estado de
sitio.

Venceslau: declarou guerra
Venceslau Brás Pereira Gomes, o segundo

mineiro a chegai- à Presidência da República,
obteve 532107 votos contra 47 782 de Rui Bar-
bosa e começou seu governo enfrentando difi-
culdades herdadas da administração anterior
De temperamento calmo e simples, criterioso
nas decisões, cultivando a paciência (seu es-
porte favorito era a pesca), êle íoi 'pouco a
pouco assumindo efetivamente o controle da
situação.

Seu governo restaurou parcialmente a nor-
malidade financeira, declarou guerra à. Ale-•manha em virtude do afundamento de nossos
navios mercantes e enfrentou algumas dificul-
dades, destacando-se o assassinato do Senador
Pinheiro Machado, com suas conseqüências, e
a questão territorial entre o Paraná e Santa
Catarina.

Deixando o governo em 1918 Venceslau
Brás retirou-se para sua Cidade natal, Itajubá,
onde faleceu em 1966.

Delfim Moreira: transição

A morte de Rodrigues Alves, eleito Presi-
dente da República pela segunda vez, levou
ao Poder o mineiro Delfim Moreira, quê era o
Vice-Presidente. Seu curto governo foi de tran-
sição, pois durou apenas de 15 de novembro de
1918 a 27 de junho de 1919.

Nésse3 curtos meses, porém, o panorama
politico interno era agitado: a guerra estava
em seu último ano na Europa, o triunfo dos
bolchevistas na Rússia desencadeara uma onda
de agitações operárias em todo o Ocidente —
inclusive no Brasil, onde os sindicatos começa-
ram a organizar-se para defender suas reivin-
dicações.

Outra luta política desencadeava-se, tendo
Rui Barbosa como líder de Oposição e candi-
dato potencial á Presidência da República outra
vez.

Epitácio: crises e obras

Rui Barbosa, que havia recusado o convi-
te para chefiar a delegação brasileira à Con-
íerência de Paz, em Versalhes, acabou derro-
tado nas eleições de 13 de abril de 1919 justa-mente pelo homem que o substituiu nesta clie-
fia: o Senador paraibano Epitácio da Silva
Pessoa.,

Primeiro nordestino a chegar à Presidência
da República, Epitácio Pessoa íoi o único aser eleito quando se encontrava íora do Pais.
Êle obteve 286 373 votos contra 116 414 conferi-
dos a Rui Barbosa, que se recusara a deixar o
País temendo ser derrotado nas eleições.

O govêmo. de Epitácio Pessoa (1919-1922)
foi agitado mas, também, muito produtivo. Seu
caráter enérgico, sua noção de autoridade (em
parte herdada de sua formação nordestina),
levou-o a tomar medidas firmes e, também, a
enfrentar vigorosamente crises políticas e ml-
litares.

A mais famosa crise de seu governo íoi
o levante dos 18 do Forte de Copacabana, eni
julho de 1922 e das guarnições de Mato Grosso.
No plano de suas realizações estão a construção
de açudes no Nordeste, as comemorações do
centenário da Ind-pendèhcia e o incremento
das nossas relações exteriores, com as visitas
ao Brasil do Rei da Bélgica _ do Presidente de
Portugal.

Epitácio Pessoa, que havia sido Deputado,
Ministro da Justiça, Ministro do Supremo Tri-
bunal, Senador, Juiz da Corte de Haia, grandeorador e homem de notável cultura jurídica,faleceu em Correias (Estado do Rio), em íe-
vereiro de 1942.

Bernardes: estado de sítio

Os historiadores dizem que, no governo deArtur Bernades, o Brasil ganhou mais um es-
tado: o de sítio. Com efeito, herdando do Go-
vêrno anterior a critica situação provocada
pela revolta no Forte de Copacabana, ArturBernades sentiu-se obrigado a prosseguir uma
política de contenção e de natureza policial,
para tentar neutralizar as oposições e impedir
novos levantes.

Nâo o conseguiu, porém. A primeira su-
blevação ocorreu no Rio Grande dó Sul e o
Presidente enviou seu Ministro da Guerra, Ge-
neral Setembrlno, para tentar a pacificação.. O Ministro acertou com Borges de Medeiros
o chamado Acordo de Pedras Altas. Em 5 de
julho de 1924 irrompeu a segunda insurreição,
desta vez em São Paulo, que foi esmagada pelo
governo central. A Coluna Prestes que através-
sou o País .de sul a norte durante dois anos e¦melo, íoi outro problema do Governo Ber-
nardes.-

Apesar das crises, êsse mineiro de Viçosa,
ex-Deputado, ex-Governador e ex-Senador, con-
seguiu reformar a Constituição, reorganizar aJustiça e aplicar uma política que, em certosentido, era bastante nacionalista. Homemaustero e profundamente religioso, ganhara aseleições com 466877 votos. Faleceu em 1955. noRio.

Washington: a revolução

Washington Luís Pereira de Sousa, flumi-
nense de Macaé, nunca imaginou que termina-
ria seu govêmo' deposto por uma revolução eexilado na Europa. Homem enérgico.e até obs-
tinado, governou o Brasil num período difícil,
agravado pela famosa depressão econômica
iniciada em 1929.

Êle chegou ao Governo com 688 528 votos
para o quatriênio 1926-30 e escolheu o Minis-
tro da Fazenda que, mais tarde, chefiaria a
revolução que o'dcpôs: Getúlio Vargas. O Pre-
sidente pôs em liberdade os presos politicos
sem processo e construiu diversas rodovias den-
tro do seu famoso lema: "Governar é abrirEstradas".

Washington Luís, antigo Prefeito de São
Paulo, Deputado e Governador daquele Espado,
culto e auto-suficiente em matéria politica, eu-
frentou uma rebeldia que acabou se tomando
revolução até apeá-lo do Poder e dar início ã
segunda fase da vida republicana nacional.

A revolução começou às cinco horas da
tarde do dia 3 de outubro de 1930, em Porto
Alegre, estendendo-se à Paraíba e Minas Ge-
rais, ganhando depois todo o País, apesar de
algumas resistências. Na tarde de 24, Washing-
ton Luís resignou-se com a derrota e concor-
dou em partir para o Forte de Copacabana,
preso, tendo ao lado o Cardeal D. Sebastião.
Uma semana depoi» chegava Getúlio Vargas
para assumir a chefíá do Govêmo Provisório.

Washington Luís partiu para o exilio na
Europa, de onde retornou somente em 1947.

Vargas: Estado Nôvo

Chegando ao Poder na crista de uma revo-
lução, em 1930, Getúlio Vargas permaneceria
no Governo por 15 anos, graças a um golpe de
estado em 1937, até ser deposto pelo Exército
também por golpe. O seu longo período de go-
vêmo seria aumentado posteriormente, como
presidente eleito, tornando-se Vargas o homem
que por mais tempo ocupou" a chefia da Na-
ção, durante a República.

Gaúcho de São Borja, antigo Deputado es-
tadual c federal, Ministro da Fazenda o Sena-
dor, Vargas recebeu o Poder a 3 de .novembro
de 1930 das mãos da junta militar que sucedeu
a Washington Luís. Em 1934, graças a uma
eleição indireta pelo Congresso, passou a Pre-
sidente constitucional. Em novembro da 1937,
porém, dissolveu o Parlamento e decretou nova
Constituição, governando com meios ditato-
riais até outubro de 1945, quando caiu deposto
por um golpe incruento.

Os 15 anos de Vargas íoram movimenta-
dos, caracterizando-se principalmente pelo de-
senvolvimento econômico e por criação de le-
gislação social e iniciativas pioneiras em todos
os terrenos administrativos. Entre suas maio-
res dificuldades encontram-se a chamada re-
volução constitucionalista de 1932, eclodida etn
São Paulo, a insurreição comunista de 1935,
a tentativa de golpe dos integralistas em 1938.

Seu governo, que inicialmente era simpã- .
tico à Alemanha hitlerista e à Itália fascista,
evoluiu nara uma neutralidade, terminando em
franca hostilidade a partir de 1942, com o
afundamento de navios brasileiros. O BrasU
declarou guerra ás potências do Eixo e uma
Força Expedicionária lutou na Itália de 1944
a 1945.

Vargas caiu em 29 de outubro, derrubado
pelos generais que desconfiaram das Intenções
continuístas do Presidente.

LinJiares: a Justiça

Derrubado o Govêmo, o Exército entregou
o Poder no mesmo dia a um cearense, o Mi-
nistro José Linhares, Presidente do Supremo
Tribunal Federal, que governou até 31 de ja-neiro seguinte, quando entregou o Poder no
Presidente eleito em dezembro. Seu nome: Eu-
rico Gaspar Dutra. Seu cargo: antigo Ministro
da Guerra de Vargas.

Dutra: estabilidade

Eleito em dezembro de 1945 com 3 251 507
votos, a maioria dos quais conferida pelos
próprios trabalhistas, por recomendação de
Vargas, o General Dutra iniciou um governo
preocupado com a pacificação política e o de-
senvolvimento econômico com estabilidade.

Foi o consolidador do regime representa-
tivo reinstalado no Brasil em 1946, com a no-
va Constituição e o nôvo Congresso eleito li-
vremente. Entre suas grandes obras de govêr-
no figuram a Hidrelétrica de Paulo Afonso, a
Refinaria de Matarípe, a Rodovia 'Rio—São
Paulo.

Mato-grossense de Cuiabá, de hábitos sim-
pies, militar desde os 17 anos, enérgico mas
conciliador."Dutra vive hoje tranqüilamente
sua velhice em Ipanema, desfrutando ainda de
grande prestigio no Exército e nos meios po-
líticos. ¦

Vargas e Café Filho

Getúlio Vargas retornou ao Poder- em ja-neiro de 1951, depois do ter vencido seus ad-
versários nas eleições do ano anterior. Gover-
nou com grandes dificuldades, enfrentando
ainda políticos e situações decorrentes de sua
primeira passagem pelo Palácio do Catete. Oatentado ao Jornalista Carlos Lacerda, em

agosto de 1954, precipitou uma 6éria crise poli-tica cujo desfecho ninguém previa: na madru-
gada de 24, Getúlio Vargas suicidou-se com
um tiro no peito.

Seu sucessor, o Vice-Presidente Café Pilho,
nascido no Rio Grande do Norte, tomou passeautomaticamente no cargo e nele permaneceuaté novembro de 1955; quando passou o cargo
no Presidente da Câmara, Carlos Luz, por mo-
tivos de saúde. Por sua vez, o Sr. Carlos Luz
foi declarado impedido pelo Congresso, após
uma intervenção do Ministro da Guerra, Ge-
neral Teixeira Lott. Em conseqüência, o próprioCongresso empossou o Vice-Presidente do Se-
nado Nereu Ramos.

O Senador catarinense Nereu.Ramos per-mnneceu no Governo até 31 de janeiro de 1956,
quando passou o Poder a Juscelino Kubitschek,
eleito em outubro do ano anterior.

JK: desenvolvimento

Com o lema de "50 anos de progresso em
cinco de Governo", Juscelino Kubitschek, an-
tigo Governador de Minas, foi eleito por3 077 411 votos c recebeu o Governo numa lio-
ra de crise. Mas a tônica de sua administração
foi o desenvolvimento econômico — nos íamo-
sos Planos de Metas — do qual a indústria au-
tomobllística, rodovias, petróleo, construção na-
vai, Brasilia e novas leis sociais foram as maisimportantes,

O Governo Kubitschek, embora pacifico,
enfrentou duas rebeliões — Jacareacanga e
Aragarças — e desenvolveu uma política ex-
terna dinâmica, pregando a reformulação das
relações internmericanas.

Depois de passar o Govêmo a seu sucessor,
Juscelino foi eleito Senador por Goiás, soman-
do mais um título ao seu acervo de cargos. An-
teriormente fora Deputado, Prefeito de Belo
Horizonte e Constituinte de 1946.

Jânio: "forças terríveis"

Jânio da Silva Quadros, o mato-grossense
criado em São Paulo, chegaria ao Poder com a
maior votação já ocorrida no Brasil: 5 036 023
votos, mais do que a soma dos votos dados a
seus dois concorrentes imediatos nas eleições.

O ex-Prefeito de São Pado é ex-Governa-
dor do Estado, antigo Deputado estadual e fe-
deral (pelo Paraná), somente governou dúran-
te sete meses, pois renunciou a 25 de agosto
de 1961, alegando que forças terríveis o impe-
diam. de governar.

Em seu curto período de governo, Jânio
Quadros introduziu diversas modificações no
sistema administrativo federal, modificou a po-
lítica externa, restabelecendo relações com a
União Soviética e outras nações socialistas,
apoiou a posição de Fidel Castro no Continente
e procurou restaurar o principio federativo,
através de reuniões periódicas com os gover-
nadores.

Governou com Mhetinlios aos ministros, e
foi por um bilhete que comunicou ao Congres-
so sua renúncia á Presidência.

Jango: duas fases

Quando Jânio Quadr_s renunciou, o então
Vice-Presidente João Goulart estava em Cin-
gapura, retornando de uma viagem pela Ásia.
O regresso teve de ser apressado e, até que
íõssc empossado no Governo em 7 de setem-
bro, o País viveu à beira de uma guerra civil,
com o veto militar à posse de Jango e o mo-
vimento em favor de sua posse, eclodldo no' Sul.

Finalmente empossado, com regime parla-
menturista, Goulart teve duas fases principais
no Poder: a primeira foi até janeiro de 1962,
quando governava a quatro mãos, junto com
um Primeiro-Ministro; e a segunda a partir
daquela, data, quando mn plebiscito derrotou
o regime parlamentar e devolveu a Goulart os
podêres presidenciais.

O Govêmo Goulart íoi marcado por gra-
ves crises políticas e sociais, um relativo de-
senvolvimento econômico e o agravamento das
tensões até que, em 31 de março de 1964, uma
revolução toldada em Minas pelo Exército der-
rubou seu Governo, que, segundo os militares,
caminhava para o caos e para o comunismo.

Goulart, o fazendeiro gaúcho de São Bor-
ja, que Vargas nomeara Ministro do Trabalho e
que os coronéis derrubaram, em 1964, partiu '
para o exüio no Uruguai, encerrando com seu
Governo mn período da História republicana.

Castelo: a revolução

"A Revolução nâo íoi... ela é." Com essas
palavras o Presidente Castelo Branco sinteti-
zou, no preâmbulo do Ato Institucional n.° 2,
o espírito do seu Governo, que êle considera
apenas como uma delegação de podêres da Re-
volução de 1964.

Castelo Branco, mn militar que participou
da FEB, na Itália, respeitado no Exército como
intelectual e estrategista, foi indicado cândida-
to dos governadores à Presidência da Repúbli-
ca, pelas eleições indiretas de 11 de abril da
1964. Quatro dias depois era o segundo cearen-
se a tomar posse no cargo dando início a um
Governo que trouxe substanciais modificações
ao panorama político, econômico e social do
País.

A extinção de todos os partidos politicos,
a nova Constituição, as eleições presidencial»
indiretas e um volumoso acervo de leis trou-
xeram profundas reformas e deram início a
uma nova etapa republicana.
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Brasília (Sucursal) — Sob antipatia e res-
sentimentos da maioria da população brasileira
que habita, as grandes capitais, o Marechal
Castelo Branco deixa a Presidência da Repú-
blica ao íim de 1 065 dias de trabalho, con-
vencido de que cumpriu a sua missão revo- -
lucionária.

No seu período de Governo, entre 15 de
abril de 1964 e 15 de março de 1967, por ins-
piração pessoal ou do seus Ministros, o Maré-
chal cearense, de 66 anos de idade, revolucio-
nou todos os setores da vida nacional, fazendo
jorrar dos palácios presidenciais uma torren-
te de atos e decretos, cuja eficácia só será me-
dida ao longo dos próximos anos. Com' essa
massa de atos e mais cerca de 700 leis que íêz
aprovar no Congresso, Castelo lançou as bases
das Reformas Administrativa, Eleitoral, Ban-
caria, Tributária, Habitacional, Universitária,
Política e Agrária que o País reclamava e que
serviram 'de pretexto para a ação subversiva do
Govêmo anterior.

Em três anos. tôda a estrutura econômica
e financeira do Pais foi alterada de acordo com
as concepções de dois Ministros, sôbre cujos
ombros repousa ainda a sorte da Revolução
de 31 de março. Mil dias não bastam ainda
para avaliar em que medida os Srs. Roberto
Campos e Gouveia de Bulhões cometeram acer-
tos ou erros em suas decisões. A eficácia da
política que traçaram para o País com os pie-
nos podêres e a confiança concedida pelo Pre-
sidente da República depende em muito da
continuidade que lhe dê o próximo Governo.

Pela íôrça das cassações de mandatos e
direitos políticos e mesmo pela mobilização do
poder militar, Castelo superou todas as prin-
cipais crises da sua Presidência.

Para poder agir livremente, alijou da vida
• politica nacional todos .os principais lideres

pooulares — Jofio Goulart, Juscelino Kubl-
tschek. Jânio Quadros e Ademar de Barros. Vi-
tinia de uma cassação branca, quando teve
roubada sua oportunidade de atingir a Presi-
dáncia, somente nos últimos meses, o líder Car-
los Lacerda — o mais vigoroso adversário do
Presidente — busca reerguer-se através de uma
aliança absurda com o ex-Presidente Kubits-
chek.

Dentre todas as crises que atravessou, ape-
na-s num ponto o Marechal Castelo Branco
saiu derrotado: jamais conseguiu conquistar
em íavor da Revolução a simpatia das cias-
ses estudantis brasileiras, castigadas durante
longo tempo pela inabilidade e o despreparo
de um Ministro da- Educação. Conquistar essa
juventude das escolas e das universidades para
a causa da Revolução é, talvez, a mais árdua
missão que o Presidente Castelo Branco deixa
a seu sucessor, o Marechal Costa e Silva.

O militar
Ao longo desses três anos, o Marechal Cas-

feio Branco transportou para o seu próprio am-
biente de trabalho as concepções de disciplina e
de autoridade adquiridas na vida militar, na
caserna e nos comandos. Para manter a con-
vivência do dia-a-dia com o Presidente, até
mesmo os líderes parlamentares aprenderam os
hábitos militares do Chefe. Num só dia, inúme-
ras vezes, Daniel Krieger, Pedro Aleixo, Rai-
mundo Padilha, ou, eventualmente, Rondou Pa-
checo e Filinto Muller, ss sucediam em idas e
vindas ao gabinete presidencial, quer nas La-
ranjeiras, quer no Planalto, numa busca inces-
sante de instruções para orientar suas bancadas
no Congresso. Nas devidas proporções, repro-
duziu-se na cúpula do Govêmo a mesma me-
canica de um comando de Estado-Maior de
onde Castelo saíra em março de 64.

No seu relatório final do ano passado, o
Chefe do Gabinete Civil, Navarro de Brito, jus-
tifica êsse cunho pessoal imprimido pelo Ma-
reehal Castelo Branco ao funcionamento da
Presidência da República, dizendo:"Cada Presidente dá ao funcionamento do
Poder Executivo características que lhe são pe-
cullares. Enouanto uns se mostram inícnsos a
descentralização, outros resguardam com vigor
a autoridade e autonomia dos seus Ministros.
Muitos reconhecem precedência aos militantes
políticos e em outros avulta uma forte simpa-
tia tecnocrata".

Evidentemente, dentro dessa classificação,
Castelo se incluiu no segundo grupo. Sua con-
fiança na ação dos líderes políticos, com raras
exceções, foi sempre limitada em relação à des-
medida liberdade concedida aos técnicos. Es-
peclalmente ao Ministro Roberto Campos. Êste
sim, gozou do Presidente a mais absoluta fran-
quia para decidir e agir em nome do Governo.

Testado praticamente do primeiro ao últi-
mo dia do seu mandato, nem uma só vez Cas-
teio desautorizou ou desatendeu o seu Minis-
tro do Planejametno. Em relação às Pastas
técnicas de seu Ministério, incluindo-se então
também a da Fazenda, com Gouveia de Bu-
Ihões, das Minas e Energia, com Thibau, da
Viação, com Juarez Távora, e ainda a da Saú-
de, com Raimundo Brito, tudo se passou em
termos do carta branca. Como se o Presidente
no seu primeiro dia de administração houvesse
garantido a todos eles a mais ampla e irres-
trita liberdade de ação, com a promessa de um
apoio total de sua parte, fossem quais fossem
as dificuldades, fossem quais fossem as situa-
ções a enfrentar.

Os fracassos
As experiências com políticos no Ministé-

rio, em contraste, não foram as mais felizes
, para o Marechal Castelo Branco. Ainda que

técnico, porém 
"promovido e indicado por Ade-

mar de Barros, sob o calor revolucionário, o
Sr. Oscar Thompson fracassou na pasta da
Agricultura. Pior resultado ainda. se verificou
com a nomeação do agrônomo Hugo Leme para
o cargo. Além da instituição do Dia do Cava-
lo, do Dia da Arvore, do Dia do índio e outras
comemorações pitorescas, o professor de São
Paulo nada ou quase nada produziu no setor
onde mais se reclamava a ação governamental.Na Pasta da Justiça, Milton Campos e
Mem de Sá, por excesso de escrúpulos ou poromissão, foram outras fontes da preocupação
e desapontamento para o Presidente. O Sena-
dor mineiro, integrando o Ministério desde a
primeira hora jamais conseguiu atender aos
anseios de rigor punitivo da chamada linha
dura . Foi, no seu cargo, muito mais um ad-
vogado junto ao Presidente do que o promo-
tor implacável que os militares revolucionários
desejavam. Os escrúpulos regionalistas, por
por outro lado, não animaram o Senador Mem
de Sá a assinar decretos de cassação de man-
datos na Assembléia Legislativa do Rio Gran-

de do Sul, quando essa medida se tornava in-
dispensável para que a Revolução obtivesse a
eleição do Sr. Peracchi Barcelos, também
membro do Ministério, para o Governo do Es-
tado. Castelo teve então de recorrer à cega
fidelidade de seu Chefe de Gabinete Civil, Luis
Viana, para assinar o.= atos cassatórios. Com
seus escrúpulos intatos e uma carta amável
ao Presidente, Mem do Sá deixou o Ministério
a exemplo do que já fizera antes Cordeiro de
Farias, amigo intimo de Castelo, inconformado
com a escolha do General Costa c Silva para
candidato oficial do Governo a sucessão pre-
sidencial.

Com o Deputado Daniel Faraco, na Pasta
da Indústria e do Comércio, e com Pedro
Aleixo, convocado para corrigir os erros e in-
compatibilidades criadas pelo Professor Suplici
de Lacerda, na Pasta da Educação, os resulta-
dos não foram animadores. O ex-Governador
Nei Braga teve atuação discreta mas pouco
convincente no Ministério da Agricultura. Foi,
por assim dizer, o terceiro fracasso naquela
Pasta. Sem íalar na atuação decepcionante dá
Deputada Sandra Cavalcanti na direção do
Banco Nacional da Habitação, em cuja ação
o, Governo depositava suas maiores esperanças,
Todas essas experiências serviram para desen-
cantar o Marechal Castelo Branco em relação
a políticos.

A vitória
A cura dêsse desencanto ocorreu apenas

recentemente, nesses últimos seis meses de Go-
vêrno. com a atuação do Líder Daniel Krieger,
dos Deputados Rcndon Pacheco e do próprio
Pedro Aleixo, à frente da ARENA. Com o for-
talecimento do Partido inspirado e constituído
nas conferências palacianas, com sua vitória
esmagadora nas eleições parlamentares, Castelo
teve, afinal, dos políticos o pouco de alegria e
reconhecimento que sempre lhe haviam sido
negados.

As eleições parlamentares de 66 foram, na
verdade, a úüièa vitória politica autêntica con-
quistada pelo Governo revolucionário. A única
não obtida pela força dos atos de cassação,
pila coação do Congresso ou pela pressão mi-
litar. A despeito da rigorosa legislação eleito-
ral cm vigor, as eleições de 60 processarcun-ss
ainda sob forte influência do poder econômico
pessoal de candidatos, dentro de um clima de
corrupção que nada ficou a dever a pleitos
passados, anteriores ao movimento de 31 rie
março. Êsse fato, no entanto, beneficiou fran-
camente a. vitória da ARENA na maioria dos
Estados, somente não alterando os revezes que
já eram esperados nas maiores Capitais, como
Rio e São Paulo.

Em Brasilia, em recepções formais em pa-
lácio ou ainda num banquete oferecido pelos
dirigentes da ARENA, o Presidente Castelo
Branco não se preocupou em disfarçar sua
euforia pelo resultado alcançado: comemorou
com discursos inflamados, risos e champanha

Quase milionário
For uma diferença de apenas 49 horas áe

vôo, que teria conquistado com uma única via-
gem à Europa cu aos Estados Unidos, o Prc-
sidente Castelo Branco deixou de se tornar um
milionário do ar no seu período de Governo.

Desde 15 de abril de 1964, visitando todos
os Estados e Territórios brasileiros, o Presi-
dente completou 950 horas e 55 minutos de
vôo, percorrendo cerca de 407 mil quilômetros.
Em números exatos, êsse tempo de vôo cor-
responde a um mês inteiro no ar.

Desequilíbrio
Embora, tivesse se empenhado em manter

um equilíbrio entre o tempo de permanência
no Rio e em Brasilia, Castelo não conseguiu
o que queria: passou 492 dias na Guanabara,
contra 414 cm Brasília e 15S nos Estados. Tó-
cias as vezes que pretendeu realizar reuniões
do Ministério na Capital, o Presidente teve
de mobilizar aviões da FAB para transportar
seus Ministros até Brasilia e. na maioria das
vezes, garantir a volta ao Rio ainda no mes-
mo dia.

Apenas nos dois primeiros meses de 1967, o
Presidente voou 56h30m, visitando o Maranhão,
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernam-
buco, Fernando de Noronha e a Bahia.

Recorde sóbre recorde
Em matéria de Iniciativa de leis, gozando

dos podêres excepcionais de que se revestiu
pelos Atos Institucionais, o Presidente Caste-
lo Branco superou todos os recordes existen-
tes. Enquanto de 1560 a 63 a média amial de
leis oriundas do Executivo aprovadas não che-
gava a 60 projetos, em 1964, 212 projetos fo-
ram transformados em lei e em 1965 êsse nú-
mero se elevou a 264, atingindo a 257 em 1966.

Entre 1965 e 196G. o Presidente da Repú-
blica baixou três Atos Institucionais; 36 Atos
Complementares; 312 decretos-leis, 19 259 de-
cretos simples, além de 11 propostas de emen-
das constitucionais ao Congresso, excluído o
projeto da reforma global da Constituição.

Govêmo ano a ano
Pelos fatos mais importantes, os 1 065 dias

do Governo Castelo Branco podem ser assim
resumidos:

1964 — Formação do primeiro Ministério
e anúncio de realização das reformas de ba-
se, em abril;

envio das primeiras mensagens refor-
mistas, a partir da Reforma Bancária, em
maio;

criação do Ministério dos Organismos
Regionais (confiado ao Marechal Cordeiro de
Farias) e do Serviço Nacional de Informações
(ao General Golberi do Couto e Silva);

prorrogação do mandato presidencial,
pelo Congresso, até 1967, em" julho;leitura na Câmara do manifesto de
João Goulart, pelo líder trabalhista Doutel de
Andrade, em agosto, no dia seguinte ao ani-
versáTio da morte de Getúlio Vargas, com enér-
gica reação dos setores radicais da Revolução;
prisão de guerrilheiros no Sul (São Paulo e
Paraná) pela intervenção do Serviço Secreto
do Exército;

nova remessa de projetos ao Congresso,
compreendendo a reforma habitacional e re-
íorma tributária, em setembro, acompanhada
da reformulação da política do abastecimen-
to, com a substituição do Sr. Arnaldo Taveira

pelo Sr. Guilherme Borghoff, em setembro.
Ainda nessa mês, no plano da política inter-
nacional, agrava-se o problema dos exilados
políticos no Uruguai, provocando a vinda do
Chanceler Zorilla ao Rio;

finda o prazo de punições fixado pelo
Ato Institucional, cm outubro, com a divulga-
ção do que seria a última lista de cassação
de mandatos e suspensão de direitos políticos.
Agrava-se a crise politica em Goiás, resultan-
do no afastamento do Governador Mauro Bor-
ges (acusado de corrupção e subversão) e na
intervenção federal no Estado, executada pelo
Coronel Meira Matos.

em São Paulo, a convenção da UDN
lança a candidatura de Carlos Lacerda á Pre-
sidência da República e a assinatura do con-
trato de compra da AMFORP pelo Governo
brasileiro, pouco depois, irá permitir que o can-
didato udenista inicie intensa campanha de
combate aos Ministros Roberto Campos e Mau-
rn Thibau, agravada ainda com os planos go-
vernamentais de concessão de um porto à
Hahna. A 16 de dezembro, o assunto é levado
ã decisão do Conselho d. Segurança Nacional,
que se pronuncia contra privilégios de qual-
quer natureza a empresas nacionais ou estran-
geiras. E 1964 termina sem maiores novidades.

65: ano de crises
Para o Governo Castelo Branco, 1965 seria

o ano das crises, a, começar, em janeiro, pela
da Aviação Embarcada, que resultaria na de-
missão dos Ministros Márcio de Sousa e Melo
Batista, substituídos, respectivamente, por
Eduardo Gomes e o Almirante Paulo Bosísio.
Empenhado em dar solução ao problema que
envolvia a própria unidade das Forças Armadas
e da Revolução, Castelo decreta normas, defi-
nindo competências da FAB e da Marinha na-
qtiele setor e ainda assim recebe criticas de
almirantes.

A essa mesma altura, já em ambiento tran-
quilo. a. Assembléia, goiana elege o. Marechal
EmíltÒ Ribas para seu Governador, dentro de
Vm esquema facilitado pçla renúncia do Vice-
Governador Resende Monteiro.

Caso Mazzilli
As eleições da nova Mesa da Câmara, cm

fevereiro, mais uma vez reclamaram a ação
do Govémo, jã então objetivando derrotar o
Sr. Ranieri Ma_zilll, candidato pela sétima vea
à presidência da Casa a despeito de advertên-
cias feitas pelo próprio Presidente da Repú-
blica a parlamentares no Palácio da Alvorada,
no dia 18. Ostensivamente, o Governo apoia o
nome do Sr. Bilac Pinto nessas eleições, le-
vando-o à vitória por uma larga margem de
votos.

Panair
Dentro ainda do clima de crises, então

intensas na área econômica, Castelo decreta
no dia 10 o cancelamento rias autorizações
para, o funcionamento da Panair do Brasil, se-
guindo-se a dissolução da empresa.

Fevereiro se esgota com a expulsão de nove
chineses, presos ao início da Revolução, do
território nacional.

Sementes de crise
Coube ao Ministro Milton Campos, da Jus-

tiça, anunciar ao Congresso, no. dia 22 de mar-
ço, a disposição do Governo de realizar elei-
ções diretas para a escolha de governadores
pnra onze Esta.dos. Nesse mesmo pronuncia-
mento, o Ministro declara que os capítulos da
Constituição referentes âs inelegibilidades se-
rão alterados por proposta do Executivo. Esse
tema iria ocupar os meios políticos e parla-
mentares durante os meses seguintes, prolon-
gando-se os seus debates até muito mais tar-
de, quando por íôrça da nova legislação vo-
tada pelo Congresso, acrescida de disposições
sobro o domicilio eleitoral, os candidatos Hélio
tle Almeida e o Marechal Teixeira Lott fica-
ram impedidos de concorrer à sucessão do Br.
Carlos Lacerda no Governo da Guanabara.

Foi ainda a decisão do Presidente no sen-
tido de que se realizassem eleições diretas mo-
tivo para que o Governador Magalhães Pinto
(cujo mandato íôra prorrogado pela Assem-
bléia de Minas) rompesse politicamente com
Castelo em meados de março.

Guerrilheiros
Às vésperas de inaugurar uma ponte entre

o Brasil e o Paraguai, a 26 de março, o Pre-
sidente da República é surpreendido em
Curitiba com as notícias de que um bando de
guerrilheiros fardados, sob o comando de um
Coronel do Exército (Jefferson Cardim Osório)
atacara guarnições militares no interior do
Rio Grande do Sul, sendo cercadas por des-
tacamentos do Exército. Ainda sol) êsse im-
pacto, no dia seguinte, pela, primeira e única
vez em todo o seu Governo, Castelo deixa por
alguns minutos o território nacional, através-
sando a Ponte da Amizade para cumprimentar-
o Presidente Stroessner no lado paraguaio.

Mensagem

Março termina com o envio ao Congresso
de mensagem do Governo, propondo emenda
à Constituição para permitir a coincidência da/
mandatos e estabelecer o princípio da maioria
absoluta para as eleições de governadores e
prefeitos. No dia 31 — data do primeiro ani-
versario da Revolução — o Presidente anun-
cia em discurso que 1965 é o ano da correção
de distorções politicas. É o anúncio da nova
lei eleitoral e dos partidos políticos que pouco
mais tarde submeterá ao Congresso.

Caso Arrais
A concessão, pelo Supremo Tribunal, de

um habeas-corpus ao ex-Governador Miguel
Arrais, preso indefinidamente desde os pri-
melros dias da Revolução, desencadeou a ou-
tra grande crise institucional do ano, em abril.
Irritado com a demora do cumprimento da
ordem, o Presidente do Supremo, Ministro Ri-
beiro da Costa, enviou telegrama em termos
ríspidos ao General Edson Figueiredo, o que
enusou profundo mal-estar e um esboço de rea-
ção nos meios militares. O Presidente da Re-
pública determinou, então, o imediato eum-
primento da ordem de libertação de ex-Go-
vernador pernambucano, pedindo em troca que

o Ministro do Supremo retirasse os termos de
seu telegrama ao comandante militar. Em ofi-
cio dirigido ao Palácio do Planalto, o Minis-
tro explicou que o telegrama não íoi uma ad-
vertência disciplinar e considerou encerrado
o incidente.

São Domingos
A abril, finalmente, o Presidente enviou

os projetos da nova Lei Orgânica dos Parti-
dos políticos e do Código Eleitoral, que movi-
mentariam o Congresso durante os meses se-
guintes.

Outro fato, ligado ao plano internacional,
no entanto, absorveria também no mês seguin-
te as atenções do Pais. O Embaixador iti-
nerante norte-americano Averell Harrynan
veio ao Brasil especialmente para explicar ao
Presidente Castelo Branco a posição dos Es-
tados Unidos na crise armada de São Do-
mingos. Logo em seguida a êsse encontro, o
Chanceler Vasco Leitão da Cunha anuncia que
o Brasil apoio a ação norte-americana naque-
le episódio e já no dia 15 o Governo encami-
nha mensagem r.o Congresso solicitando auto-
rizaçSo para o envio de tropas brasileiras â
República Dominicana. Essa autorização seria
aprovada pouco depois com a mobilização dos
votos da bancada parlamentar governista.

Fim com nôvo Ato
Havia, no entanto, razões de sobra para

iustificar temores em relação ós eleições di-
retas de outubro. Essas se realizaram depois
de um, largo período em que todo o País te-
ve suas atenções voltadas para o problema de
seleção de candidatos, dentro de um processo
cio triagem quo terminou por alijar da dispu-
ta os nomes de Sebastião Pais de Almeida
(poder econômico), Hélio de Almeida (incom-
patibilidarie por exercício de car_o de Minis-
tro) e do General Lott (falta de domicilio elei-
toral'. A Oposição, afinal, conseguiu registrar
candidatos em Minas e nn Guanabara: Israel
Pinheiro e Negrão de Lima.

A maior das crises
Com os primeiros resultado» das eleições

nos Estados, vieram as reações nos meios mi-
litares. Em números precisos se confirmavam
os temores da derrota da Revolução em Mi-
nas e na Guanabara. Os dois candidatos opo-
siclonistas, intimamente ligados ao Govêmo
Kubitsehek, . tinham vitória assegurada pela
maioria de votos exigida, sendo quo o Sr. Is-
rael Pinheiro, em Minas, alcançava quase o
dobro da votação do seu principal adversa-
rio, Roberto Resende.

Setores mais radicais das Forças Armadas,
especialmente os comandos da Vila Militar,
no Rio, passaram a exigir providências do Go-
vênfo, pondo em risco, inclusive, a estabilida-
rie do Marechal~Castelo Branco. Comparecen-
do pessoalmente à Vila, o Ministro Costa e
Silva tranqüilizou os ânimos mais exaltados,
declorando-se fiador do comportamento do Go-
vêrno diante dos fatos. Poucas horas mais tar-
de. ao vor frustrada a tramitação de seu pro-
jeto de emenda constitucional no Congresso,
no dia 27 de outubro, em Brasilia, perante to-
do o Ministério reunido, o Presidente Castelo
Branco baixava o Ato Institucional n.° 2, que
revitalizava os podêres' punitivos da Revolução
e dotava o Govêmo das faculdades excepcio-
nais, contidas na mensagem ao Congresso e
dispondo ainda sóbre vários outros problemas,
como o aumento do número de Ministros do
Supremo Tribunal e do Tribunal Federal de
Recursos, o julgamento de civis pela justiça
militar, a paridade de vencimentos entre fun-
cionários dos três Podêres e mesmo a gratui-
dade dos mandatos de vereadores. »

Golpe de misericórdia
Pelo Ato Institucional n.° 2. também, o

Marechal Castelo Branco extinguiu sumária-
j mente i os partidos políticos existentes, fixou

a eleição do Presidente da República pelo Con-
grssso Nacional, deu, em suma, o golpe de mise-
ricórdia na candidatura Carlos Lacerda, que
já mantinha posição de franca hostilidade ao
Governo revolucionário.

Ainda ao íim do ano de 65, seguiu-se a
. edição do Ato Institucional n.° 3, nada mais

do que uma extensão das normas da eleição
indireta ao plano estadual, para a escolha dos
11 governadores restantes.

1966: ano das mudanças
Partindo da pranessa da consolidação das

normas constitucionais esparsas em consequên-
cia cias diversas emendas aprovadas pelo Con-
gresso no ano anterior, Castelo Branco iniciou
o ano de 1966 francamente dedicado aos pro-
blemas administrativos do Governo e ã cons-
tituição definitiva da ARENA como partido po-
lítico de apelo à Revolução.

Foi ainda no início do ano que a cândida-
tura do Ministro Costa e Silva à sucessão pre-
sidencial, surgida como um íato natural a par-
tir de sua atuação decidida na crise de outu-
bro, ganhou fôrmas definidas e se consolidou,
ainda que sob suspeitas e hostilidades dos clr-
culos militares mais chegades ao Marechal
Castelo Branco. Sob êsse clima de suspeições, o
General Costa e Silva partiu em viagem para
o exterior, anunciando antes do embarque, em
termos incisivos que partia e voltaria Ministro.

No segundo semestre de 66, em vista do
calendário eleitoral fixado pelo próprio Presi-
dente da República, as atenções de todo o Pais
se voltaram para o processo de escolha indi-
reta dos 11 governadores. Em reuniões suc-es-
sivas, no Rio e em Brasília, o Marechal Cas-
teio Branco supervisionou pessoalmente o pro-
cesso de seleção de candidatos, ouvindo a opi-
nião dos homens da ARENA.

Na maioria dos casos, porém, o Presidente
preferiu as soluções domésticas. Nilo Coelho,
para Pernambuco, Lourival Batista, para Ser-
gipe, Luís Viana Filho, para a Bahia, íoram
exemplos típicos dessa determinação presiden-
ciai. ¦

Com relação à escolha do Ministro Peracchi
Barcelos para o Governo do Rio Grande do
Sul. porém; as coisas não se passaram com
tanta tranqüilidade. A Oposição dispunha de
maioria na Assembléia Legislativa gaúcha e o
lançamento da candidatura do Professor Cirne
Lima, em termos de franco desafio à Revo-
lução, teve de ser resolvido com um írio pro-

cesso de cassação de mandatos de deputados do
MDB, em número bastante a dar á ARENA a
maioria dos vetos necessária à eleição de Pe-
raccht Barcelcs. Tal decisão custou ao Govêr-
no a perda do Ministro Mem de Sá Pasta
da Justiça. As eleições de setembro, porém, se
processaram exatamente de acordo com os cál-
culos do Presidente e a Revolução armou um
forte dispositivo de sustentação nos Estados.

Fechamento do Congresso
Entre setembro e outubro, com o seu Mi-

mistério reformado em vista da exigência de
desincompatibilizaçáo de candidatos aos car-
gos eletivos, o Governo deu nôvo impulso ao
seu programa administrativo. Na Pasta do Tra-
balho. o Sr. Nascimento Silva encaminhou ao
Congresso o projeto da Lei do Fundo de Ga-
rantia que substituía o arcaico sistema da es-
bílidade aos dez anos de serviço, enquanto o
Professor Moniz de Aragão, sucedendo ao Depu-
tado Pedro Aleixo na Pasta da Educação, se
via às voltas com uma rebelião nacional de
estudantes, que, sob o pretexto, do problema das
anuidades escolares, deflagraram greve geral
e saíram às ruas, só sendo contidos pela força
e violência policial.

Com a eleição tíe Costa e Silva pelo Con-
gresso, a 3 de outubro, tudo tendeu a se acal-
mar. Foi quando, porém, o Marechal Castelo
Branco' reiniciou a fase das punições, atingindo
uma dezena de deputadas federais cem a cas-
sação de mandatos e suspensão de direitos po-
líticos. Entre eles, Doutel de Andrade, Pais de
Almeida, César Prieto e Abraão Moura, figu-
ras de destaque do MDB.

Pelo íato de ter anunciado publicamente
na véspera, após um encontro com o Presi-
dente da República no Laranjeiras, que a
Câmara não seria atingida palas novas cassa-
ções, o Deputado Ádaiútp Cardoso decidiu não
tomar conhecimento dc-s atos punitivos do. Go-
vérno. A sua volta, em Brasília, reuniram-se
os parlamentares cassados e quase tôda a ban-
cr.ría oposicionista. A maior crise institucio-
nal do ano se desenhou então em traços nl-
tidos. Na madrugada de 20 dc- outubro, do
Rio, o Presidente Castelo Branco ordenou o
cerco do Congresso por tropas das três Forças
Armadas e, ato contínuo, decretou o recesso
parlamentar. Sem luz e sem comunicações, o
prédio do Congresso foi evacuado e o Depu-
tado Adauto Cardoso renunciou á Presidência
da Câmara, depois de ter sua atitude desau-
torizada pelos 

"demais 
membros da Mesa. O

incidente, então, íoi dado como encerrado.

Tempo de Constituição
Os dois últimos meses de 1966 íoram para

o Governo de completa dedicação à prepara-
ção e ao encaminhamento do projeto da nova
Constituição ao Congresso. Sua tramitação, em
prazos exíguos e aflitos, foi fixada rigorosa-
mente pelo quarto Ato Institucional editado.
Contra a opinião da maioria de seus assessò-,
res de confiança, o Presidente Castelo Bran-
co acreditava poder dar a nova Constituição
ao Pais dentro do pouco tempo que lhe res-
tava de Governo.

Os debates sôbre o projeto constitucional,
demasiadamente rigoroso no sou texto original,
bem como sôbre a Lei de Imprensa (também
anunciada pelo Presidente quando da posse
do Sr. Carlos Medeiros no Ministério da Jus-
tiça, em agosto) se prolongaram por todo de-
zembro, íoram interrompidos na semana das
festas de fim de ano, e continuaram com
maior intensidade ainda na fase final de vo-
tações, em janeiro.

Graças ã nova Constituição, ao contrário
do que todos imaginavam, o Presidente Cas-
teio Branco continuou como centro das aten-
ções nacionais até os últimos dias de seu man-
dato. Nem a presença do Presidente eleito e
as articulações para constituição do nôvo Go-
vérno conseguiram apagar e relegar a segun-
do plano do noticiário os atos e as decisões
do Marechal cearense.

A faculdade de punir
Pelos atos do Comando Revolucionário (de

31 de março a 15 de abril de 1964) e por íôrça
do A I. 1, daí até -0 de outubro de 1965, ío-
ram praticados os seguintes atos punitivos:

Cassações de mandatos — 116; suspensões
de direitos políticos por 10 anos — 378; apo-
sentadorias e demissões — 20; aposentado-
rias — 524; demissão com expulsão — 244; de-
missões simples — 1284; reformas — 555; can-
celamento do uso de insígnias a militares — 4;
transferência para reserva — 165; cassação
de medalhas — 60; cassação dc aposentado-
rias — 4: cassação de autorizações — 2; des-
credenciações — 1; destituições — 36; cjjspo-
nibilidades — 5: demissões da Ordem do Mé-
rito Militar — 20; exclusões da. Ordem do Mé-
rito — 55; expulsões — 40; exonerações — 22;' 
total — 3 535 atos punitivos.

A partir do Ato Institucional n.° 2, de 27
de outubro de 1965: cassações de mandatos e
suspensão de direitos políticos — 169: (as cas-
sações acompanharam n suspensão de direitos
quando o atingido possuía mandato eletivo);
demissões.— 26; reformas — 14; cassação de
posto e patente — 1; aposentadorias — 2; to-
tal — 212.

Portanto, temos em matéria de atos pu-
nitivos, um total, em 1065 dias, de 3 747, ou
seja, mais do que três atos punitivos por dia
de governo.

Cruzeiro nôvo
Com o mês de fevereiro, sem aviso prévio,

foi reformado o padrão monetário, com a cria-
cão do Cruzeiro Nôvo (mil por um) e a alta
da taxa do dólar para NCè 2,70 (dois mil e
setecentos cruzeiros antigos), permitindo es-
peculações no mercado do câmbio.

Entre os dias 26 e 28, aproveitando os úl-
timos dias do prazo fixado pelo Ato Institu-
cional n.° 4, Castelo baixa 151 decretos-leis,
elevando para 312 o número total de atos des-
sa natureza editados desde janeiro de 1966.
Nessa massa de decretos, o Presidente promo-
ve alterações em quase todos os setores da
vida nacional, a partir de uma Reforma Admi-
nistrativa que fora aguardada durante todo o
seu-período de Governo.

Com a reabertura do Congresso, a 1 de
março, cessa sua faculdade de legislar livre-
mente sôbre matéria administrativa e eco-
nômica. Seu. último ato será a Lei de Segu-
rança Nacional, derradeira demonstração de
vieor do Governo forte, que dirigiu o Brasil
durante 1065 dias.



4 — Cad. Especial, Jornal do Brasil, domingo, 12-3-67

4 fftis
::^:-:vyy-'':.::::::;:;í.:-:-:v.;:>:.v;'::-y-;;'

iliiiilm

«psiSí; :fy .fíy.^y::-^:-*iyy.í:y^:'í:.;-.-y;v.::y:'r:í;y:íy

•HU! - ' A sexta posse etn Brasília
André Marques

Brasília (Sucursal) — Brasília não-ompletou, ainda, sete anos, mas os brasi-
lienses jã assistiram a cinco posses de Pre-
sidente da República, e assistirão a mais
uma, no dia 15 de março, quando o Ma-
rechal Humberto de Alencar Castelo Bran-
co entregar a faixa presidencial ao seu
companheiro de Revolução, Marechal Artur
da Costa e Silva, eleito pelo Congresso Na-
cional, em 3 de outubro do ano passado.

O primeiro brasileiro a receber, emBrasília, a faixa de Presidente, foi o Sr.
Jânio Quadros, eleito por seis milhões de
votos. Com sua renúncia, a faixa verde-
amarela passou a enfeitar o peito do Sr.
Ranieri Mazzilli, indo depois, colorir o do
Sr. João Goulart, durante três anos, até
que a Revolução a pusesse de nôvo no pei-to do então Presidente da Câmara dos
Deputados, que a entregou, no dia 15 de
abril de 1964, ao Marechal Castelo Branco.

Jânio diplomado
Havia chovido muito de madrugada,

mas às 8 horas daquela manhã de 31 de
janeiro de 1961 já havia um pouco de sol
enfeitando Brasília. Sem batedores e semnenhum aparato, um carro preto parou à
porta do Tribunal Superior Eleitoral, cujoPresidente, Ministro Ari Franco, estava nacalçada, conversando com alguns funciona-
rios e vários jornalistas. Um pouco mais
distante umas duzentas pessoas sc aglo-moravam, em silêncio.

Vestindo um terno cinza escuro, o Sr.Jânio Quadros saltou do carro. Saltaram,
em seguida, o General Pedro Geraldo e oSr. Quintanilha Ribeiro que, dias antes,haviam sido escolhidos, respectivamente.
Chefe da Casa Militar e Chefe da CasaCivil. Dona Eloã desceu por último. Ao sercumprimentado pelo Ministro Ari Franco,
o nôvo Presidente da República acenou'
para o pequeno público, enquanto o somdas palmas se perdia pela imensidão vaziada Esplanada dos Ministérios. Brasília era,então, lima Cidade triste. Não se acostu-mara ainda, ao titulo que recebera e quecanhestramente ostentava, de Capital daRepíiblica.

As 8h20ni, o Ministro Ari Franco abriua sessão solene do Tribunal Superior Elei-toral, pedindo que uma comissão formada
pelos Ministros Cândido Mota, Plínio Tra-vassos, Cândido Lôbo e Ildefonso Masca-renhas introduzisse no salão nobre o Pre-sidente e o Vice-Presidente da RepúblicaDesde as 7h45m, o Sr. João Goulart já seencontrava no TSE à espera do PresidenteJânio Quadros. Ambos foram aplaudidosde pé pelo público que superlotava o salãonobre.

O discurso do Ministro Ari Franco íoitodo de elogio à democracia e teve comofecho as seguintes palavras:
"Congratulo-me com a Nação, pelo beloespetáculo 'de civismo e de culto à demo-cracia que representou o pleito de 3 deoutubro último. Nele o grande vencedor foirealmente o Brasil que mostrou ser umcomício imenso de almas livres."
Em seguida, o Presidente do TribunalSuperior Eleitoral, entregou ao Sr. JânioQuadros o diploma de Presidente da Re-publica, que o recebeu com as mãos tré-mulas. Jânio Quadros chorava discreta-mente quando beijou as mãos de D Eloáinstante em que, baixinho, disse à suàmulher:"Esta vitória também lhe pertence."

Estrada legítima
Falando pausadamente, com a voz ain-da embargada pela emoção, o PresidenteJânio Quadros iniciou o seu discurso, di-zendo:
"Muitos são os caminhos para a con-quista do Poder. Viciosos, porém, se meafiguram todos aqueles que se apartam dovoto do povo. Percorri a estrada legítimaE, por isso, a Justiça Eleitoral do meu Paismais uma vez, proclama esta verdade sim-pies: A Democracia só se define, só se afir-ma e consolida através do sufrágio. A Jus-tiça nao é apenas um dos Podêres da Re-publica, mas, constitui, isto sim, essênciadesse mesmo regime. Não há Justiça ondeas prerrogativas inalienáveis da condiçãohumana possam ser postergadas por mino-rias que se afirmem pela forca de um poderocasional." . _,.
Sob palmas e vivas, o Sr. Jânio Qua-dros concluiu:-
"Honra-me ser o primeiro Chefe de Es-tado a receber, nesta nova Capital, o seudiploma. O preço da liberdade, que o votodos meus patrícios me outorgou, é a servi-dão à causa pública. Dentro da lei e em es-trita obediência à lei, serei livre para impore exigir de todos o exato cumprimento dodever. Dessa, liberdade faço a minha es-cravidao."

No Congresso nacional
Um vento morno soprava no cerradoespalhando sôbre a nova Capital da Re-

pública um cheiro gostoso de terra mo-lhada. O mesmo vento fazia tremular asBandeiras Nacionais, que, presas no topo dealtos e esguios mastros brancos, coloriamde verde e amarelo a Praça do CongressoNacional, onde cerca de cinco mil pessoasse aglomeravam.

Eram 11 horas da manhã. Desde as
10h40m, uma comissão composta dos Srs.
Filinto Müller, Abelardo Jurema, João
Agripino, Rondon Pacheco, Raul Pila, Ar-
naldo Cerdeira, Osvaldo Lima, Franco Mon-
toro, Plínio Salgado, Manuel Novais, Ortiz
Monteiro e Hugo Borghi esperava ã portada Câmara dos Deputados a chegada do
Presidente Jânio Quadros e do Vice-Presi-
dente João Goulart, que chegaram às
llhlOm, em carro fechado, precedido de
batedores da Policia Militar. Os vivas, as
palmas e os gritos de aplauso conseguiram
superar tôdas as sirenas dos motociclistas.
Dc dentro do carro, Jânio Quadros e João
Goulart acenavam para a multidão.

Recebidos na entrada da Câmara Fe-
deral pela comissão de deputados, o Pre-
sidente e o Vice-Presidente da República
subiram ao segundo pavimento, onde uma
outra comissão, composta dos Senadores
Benedito Valadares, Moura Andrade, João
Vilasboas, Lourival Fontes, Lino de Matos,
Mendonça Clark e Vivaldo Lima já os es-
perava para conduzi-los ao plenário doCongresso Nacional, em cujas galerias maisde duas mil pessoas estavam de pé dando
vivas aos eleitos.

O Sr. Jânio Quadros tomou lugar àMesa, à direita do Senador Filinto Müller,e o Sr. João Goulart sentou-se à esquerdado Sr. Ranieri Mazzilli.
Instantes depois, o Presidente Jânio

Quadros leu o seguinte compromisso:
"Prometo manter, atender e cumprir aConstituição da República, observar as suasleis, promover o bem geral do Brasil, sus-tentar-lhe a união, a integridade e a in-dependência."
Juramento quase idêntico foi feito peloSr. João Goulart, tendo em seguida, o Se-nador Leopoldo da Cunha Melo declarado

empossados o Presidente e o Vice-Presi-dente da República.
Não houve discursos e coube ao Sena-dor Filinto Müller encerrar a sessão, sobos acordes do Hino Nacional.

A transmissão do cargo
Praça dos Três Podêres. Eram I2h30m.Milhares de pessoas, erguendo para cimavassouras, bandeiras e retratos estavam

postadas frente ao Palácio do Planalto. Às12h3õm assomam á tribuna romana demármore, os Srs. Juscelino Kubitschek, Já-nio Quadros e João Goulart. Os três ves-tiam casaca e saudaram a multidão. A Ban-da dos Fuzileiros Navais estava ainda nosúltimos acordes do Cisne Branco, quandofoi anunciado o discurso do Sr. Juscelino
Kubitschek, que de improviso disse, en-tre outras coisas, o seguinte:

"Termina para mim, como Presidente,
a luta em que me empenhei em favor dês-te País. Para V. Ex.a inaugura-se uma jor-nada, abre-se uma perspectiva, principiauma tarefa nova. Peço a Deus que ajudea V. Ex.11 a acertar sempre, tornando ex-traordinàriamente fecunda sua administra-
ção e o protegendo na viagem que agorase inicia."

Os canhões do Exército iniciavam umasalva de 21 tiros, quando o Sr. Juscelino
Kubitschek entregou a faixa presidencial aoPresidente Jânio Quadros. Terminada asalva, o povo voltou novamente a dar vi-vas e a gritar em coro os nomes de Jus-celino, Jânio, Jango.

Já com a faixa que simboliza o Podersupremo do Pais, o Presidente Jânio Qua-dros discursou durante oito minutos, ter-minando por fazer a seguinte profissãode fé:
"Creio no regime democrático. Creio no '

povo humilde e laborioso. Creio na liber-dade. Creio, também, no futuro da Pátria,
que só pode ser a soma do que somos, a

. colheita do que plantamos, a morada tran-
qüila que construímos para nós e para a
posteridade. Transitórios somos nós. Tran-sitórias e efêmeras são as nossas própriasdivergências. Mas eternos hão de ser, nacomunhão da Pátria, o povo e a liberdade."

Terminado o discurso, o Presidente Jà-nio Quadros apertou a mão do Sr. Jusce-lino Kubitschek e a do Sr. João Goulart,retirando-se os três para o interior do Pa-lácio do Planalto. Minutos depois, o Sr.Jânio Quadros desceu a rampa para acom-
panhar o Sr. Juscelino Kubitschek, que ru-mou para o Aeroporto de Brasília, seguidode um cortejo de cerca de cem automóveis.No caminho, as pausas para a despedidado povo.

Chuva íorte começou a cair sôbre oPlanalto Central. Eram 131.30m.
Enquanto o Presidente Jânio Quadrosassinava, no Salão Vermelho do Paláciodo Planalto, a nomeação de todos os seusMinistros, o Sr. Juscelino Kubitschek re-cebia no aeroporto a mais espontânea detôdas as homenagens. Eram homens, mu-lheres e crianças que, indiferentes ã'chu-

va, lutavam para chegar á escada doDC-7C, em cujos degraus o ex-Presidente
sorria e chorava, envergando ainda a ca-saca, a essa altura tôda encharcada. Emresposta aos quatro discursos que lhe fo-ram dirigidos, o Sr. Juscelino Kubitschek
pronunciou uma pequena saudação de des-
pedida, após a qual abraçou e beijou, semdistinção, todos os que o cercavam. Lençosbrancos e molhados acenavam ainda, quan-do o avião se escondeu entre as nuvens es-
curas.

Eram 18h30m. No Palácio do Planalto,
o Presidente Jânio Quadros terminava de
receber os cumprimentos de mais de mil
pessoas, que por mais de duas horas des-
filaram à frente do nòvo Chefe de Estado.
Lá estiveram governadores, parlamentares,
diplomatas, banqueiros, homens do povo,donas-de-casa, oficiais das Forças Arma-
das, estudantes e operários.

Em contraste com tanta euforia e tan-
ta gentileza, os brasileiros ouviram, minu-
tos depois, às 19 horas, através de uma ca-
deia de rádio, o mais violento discurso até
então pronunciado por um Presidente da
República. Era o Sr. Jânio Quadros dis-
secando impiedosamente os cinco anos da
administração Kubitschek.

Sele meses depois

O dia 7 de setembro de 1961 foi dife-
rente. Não houve a tradicional parada mi-
litar comemorativa da Independência do
Brasil.

Havia doze dias que graves aconteei-
mentos politico-militares intranqüilizavam
o Pais. O Presidente Jânio Quadros renun-
ciara a 25 de agosto, e o Vice-Presidente
João Goulart se preparava, naquela tarde,
para assumir a Presidência da Repíiblica,
embora sob um nôvo sistema de Governo— o parlamentarismo. Fora a única solu-
cão encontrada pelo Congresso Nacional e
pelas Forças Armadas, a fim de evitar queo Pais se esfacclasse numa guerra civil.

Eram 15 horas, Na Presidência do Con-
gresso Nacional, o Senador Auro de Moura
Andrade determina que os parlamentaresLino de Matos, Jorge Mainard. Mem de Sá,
Barros de Carvalho, Daniel Krieger, Bene-
dito Valadares, João Vilasboas, Lima Tei-
xeira, Lamartine Távora, Hugo Borghi, Or-
th_ Monteiro, Raul Pila, Aurélio Viana,
Emílio Caylos, Franco Montoro, Manuel No-
vais, Paulo Lauro, Almino Afonso, Meneses
Cortes, Nestor Duarte e Pinheiro Chagas se
reúnam em comissão para conduzir o Vi-
ce-Presidente João Goulart até o plenário,onde prestaria juramento e assumiria a
Presidência da República.

Prestado o juramento, o Sr. João Gou-
lart pronunciou um discurso, no qual dei-
xou bem claro que aceitava o nôvo regime
por íôrça das circunstâncias, mas que era
imperioso "devolver a palavra e a decisão
á vontade popular, que nos manda e quenos julga, para que ela própria dê seu re-
íerendo supremo às decisões políticas queem seu nome estamos solenemente assu-
mindo neste momento."

Naquela tarde, naquele momento, pc-rante o Congresso Nacional, o Sr. João Gou-
lart já começava a lutar para conseguir
de volta todo o Poder que o parlamenta-rismo lhe roubara.

Sob os aplausos dos parlamentares e
do povo que lotava as galerias do Congres-
so Nacional, o Sr. João Goulart retirou-se
do plenário, dirigindo-se para a Granja do
Torto, onde passou a noite em conferência
com os lideres políticos.

Ainda naquela tarde de 7 de setembro,
o Ministro da Guerra, General Odílio De-
nis, que mais oposição fizera à posse do
Sr. João Goulart, dirigia uma mensagem
às Forças Armadas, que assim concluía:

"Neste grandioso dia da Pátria, elevai
o vosso pensamento a Deus, abri os vossos
corações' à concórdia e à esperança e afir-
mai o propósito de perseverar no trabalho
retemperando o vosso espirito militar, res-
peitando e acatando a autoridade, confian-
do em vossos chefes, servindo com lealda-
cie e amando a Justiça, a Lei e a Ordem." .

O Conselho de Ministros

No dia seguinte, 8 de setembro de 1961,
por 246 votos, o Congresso Nacional apro-
vou o seguinte Conselho de Ministros, o pri-
meiro do nôvo regime: Primeiro-Ministro e
Ministro da Justiça, Tancredo Neves; Mi-
nistro das Relações Exteriores, San Tiago
Dantas; Ministro da Viação, Virgílio Tá-
vora: Ministro da Agricultura, Armando
Monteiro: Ministro da Saúde, Estácio Souto
Maior; Ministro da Educação, Oliveira Bri-
to: Ministro da Indústria e do Comércio,
Ulisses Guimarães; Ministro das Minas e
Energia, Gabriel Passos; Ministro do Tra-
balho, Franco Montoro; Ministro da Guer-
ra, General Segadas Viana; Ministro da
Marinha, Almirante Ângelo Nolasco; Mi-
nistro da Aeronáutica, Brigadeiro Clóvis
Travassos e Ministro da Fazenda, Válter
Moreira Sales.

Mazzilli pela segunda ves
O Deputado Ranieri Mazzilli, que na

qualidade de Presidente da Câmara Fe-
deral, já ocupara a Presidência da Repú-
blica durante as doze dias de crise que sii-
cederam à renúncia do Sr. Jânio Quadros,
voltou, por força do Artigo 79 da Consti-
tuição de 1946, a ocupar- a chefia do Go-
vêrno. na madrugada de 2 de abril de 1964,
quando o Presidente do Congresso Nacio-
nal, Senador Auro de Moura Andrade, de-
clarou vaga a Presidência da República, em
virtude da deposição do Sr. João Goulart.

Ao ser empossado, o Sr. Ranieri Mazzil-
li declarou:

"Reina absoluta calma em todo o País,
graças à nobre e patriótica atuação das
Forças Armadas."

Naquela mesma madrugada, o Presi-
dente Mazzilli nomeou o General Artur daCosta e Silva para o cargo de Ministro daGuerra.

A Revolução do dia 31 de março de1964 estava vitoriosa, e os homens que afizeram iniciavam a.s demarehes para aeleição dc um nôvo Presidente da Repú-
blica.

Sinal verde para Castelo
No dia 31 de março de 1964, os Gene-rais Humberto de Alencar Castelo Branco

e Artur da Costa e Silva dirigiam um lon-
go manifesto às Forças Armadas, no qualafirmavam:

"Queremos evitar uma luta fratricida
que, na verdade, vem sendo preparada peloPresidente João Goulart e seus aliados co-
munistas."

Setenta e duas horas depois, já vitorio-
so o movimento revolucionário, os mesmos
dirigentes militares voltaram a afirmar
quo a revolução não tinha "apenas como
objetivo a deposição do Presidente Goulart,
mas tinha como ponto de honra o resta-
belccimento da ordem constitucional queestava em perigo diante da infiltração co-
munista na administração pública, nos sin-
dicatos, nas universidades, nos quartéis e
até nas igrejas."

No dia 3 de abril; com a volta dos sol-
dados á caserna, voltaram também os po-líticos a desenvolver intensa atividade, ob-
jetivando colocar no Poder um nòvo Pre-
sidente. Mas desta vez os políticos pro-fissionais estavam sendo vigiados de per-to pelos chefes militares da Revolução, que,veladamente, já tinham escolhido o suces-
sor do Sr. João Goulart.

O nome do Marechal Humberto de
Alencar Castelo Branco começou a ser
manchete de todos os jornais, e no dia 9
de abril, sua candidatura à Presidência da
República recebeu um nôvo reforço, com
as manifestações favoráveis feitas por di-
versos generais e pelas lideranças parti-darias. O PSD, a UDN, o PSP, o PL e o PDC
abriram sinal verde no caminho que leva-
ria o Marechal Castelo Branco à chefia su-
prema do Pais.

Castelo Branco eleito
Foi num sábado, 11 de abril de 1964.

O Congresso Nacional, obediente ao Co-
mando Revolucionário e tutelado pelo Ato
Institucional n.° 1, reuniu-so para eleger
o Presidente da República. O Marechal
Humberto de Alencar Castelo Branco era
candidato único. Recebeu 361 votos, contra
três dados ao Marechal Juarez Távora, dois
votos dados ao Marechal Eurico Gaspar
Dutra, e um ao Sr. Antônio Sánchez Gal-
deano — voto dado pelo Deputado Aliomar
Baleeiro, hoje Ministro do Supremo Tribu-
nal Federal. Entre os 361 votos a favor de
Castelo Branco estava o de número 289,
dado pelo ex-Presidente Juscelino Kubits-
chek.

Na mesma tarde foi eleito o Sr. José
Maria Alkmim para o cargo de Vice-Pre-
sidente da República. O Congresso Nacio-
nal lhe deu 256 votos, o que derrotou o Se-
nador Auro de Moura Andrade, também
candidato.

Conhecidos os resultados, o Presidente
Humberto de Alencar Castelo Branco, atra-
vés do rádio e da televisão, saudou o povo
brasileiro, dizendo entre outras coisas:

"Espero agora, com fé em Deus, cor-
responder às esperanças de meus compa-
triotas, nesta hora tão decisiva dos desti-
nos do Brasil, cumprindo plenamente os
elevados objetivos do Movimento vitorioso
de abril. Espero também, em me ajudando
o espírito de colaboração de todos os bra-
sileiros, possa entregar, ao iniciar-se o ano
de 1966, ao meu sucessor legitimo e eleito
pelo povo, em eleições livres, uma Nação
coesa e ainda mais confiante em seu fu-
turo.

A posse de Castelo Branco
Quinze de abril. Tarde de sol em Bra-

silia. Às 15 horas o Congresso Nacional re-
uniu-se em sessão solene. Lá íora, as ban-
deiras tremulavam ao vento. Grande apa-
rato militar. Muita gente nas proximida-
des do Palácio do Legislativo Federal. Lá
dentro, no plenário da Câmara dos Depu-
tados, o Marechal Castelo Branco estava
sentado à direita do Senador Auro de Mou-
ra Andrade. À esquerda, sentava-se o Sr.
José Maria Alkmim. Compondo o grupo, lá
estavam sentados, também, o Ministro Ri-
beiro da Costa, Presidente do Supremo, e
os Senadores Gilberto Marinho, Adalber-
to Sena e Dinarte Mariz.

Às 15hl5m, a campainha da presiden-
eia soou. Levantou-se o Senador Auro
dc Moura Andrade, e com voz pausada dis-
se:

"Brasileiros, a Nação encontrou e
constituiu o seu Chefe sob a proteção de
Deus, com as instituições da democracia,
para realizar o bem do povo e engrandecer

a Pátria, o Presidente Humberto de Alen-
car Castelo Branco".

Em seguida, o nôvo Presidente da Re-
pública prestou o seguinte juramento:

"Prometo manter, defender e cumprir
a Constituição da República, observar as
suas leis,' promover o bem geral do Bra-
sil, sustentar-lhe a união, a integridade e
a independência".

Terminadas as palmas e os aplausos,
o Marechal Castelo Branco leu o seu dis-
curso de posse, dizendo entre outras coisas
que "Tôdas as nações democráticas serão
os nossos aliados, assim como os povos que
quiserem ser livres contarão com o apoio do
Brasil para a sua autodeterminação. A in-
dependência do Brasil constituirá o pos-
tulado básico da nossa política internado-
nal. Promoverei, sem desânimo e sem fa-
diga, o bem-estar geral dos brasileiros. Ca-
minharemos para a frente com a segu-
rança de que o remédio paro os malefícios
oa extrema esquerda não será o nasci-
mento de uma direita reacionária, mas qdas reformas que se fizerem necessárias.
Venham a mim os brasileiros e eu irei
com eles buscar os melhores dias nos ho-
montes do futuro".

Transmissão do cargo
Às 16h30m do mesmo dia 15 de abril,

no Palácio do Planalto, o Deputado Ra-
nieri Mazzilli transmitiu ao Marechal Cas-
telo Branco o cargo de Presidente da Re-
pública.

Estavam presentes, na ocasião, quin-ze governadores de Estado, todos os diri-
gentes militares do Movimento Revolucio-
nário, Ministros do Supremo Tribunal Fe-
deral, representantes do Corpo Diplomáti-
co e centenas de senadores e deputados.

Ao colocar a faixa presidencial no
peito do Marechal Castelo Branco, o Sr.
Ranieri Mazzilli disse:

"Nos termos da Constituição da Re-
pública transmito a V. Ex.a o cargo de
Chefe Supremo da Nação Brasileira".

Em resposta, o nôvo Presidente da Re-
pública disse:

"Aqui estou colocado pelo voto sobe-
rano do Congresso Nacional. Aqui estou
como o seguimento de uma conduta das
Forças Armadas".

0 Alvorada e os Presidentes

O Sr. Jânio Quadros íoi o segundo
Presidente da República a residir no Pa-
lácio da Alvorada. Mas não gostava de lá,
chegando mesmo a confessar a amigos
mais íntimos que "aquilo parecia um ve-
leiro fantasma eternamente ancorado às
margens de um lago sem alma".

Anteá do ex-Presidente Jânio Quadros,
lá residiu o Sr. Juscelino Kubitschek, que
adorava tudo o que íôsse de Brasília, prin-
cipalmente aquele Palácio, cujo nome de
batismo fora escolhido por êle próprio, co-
mo "símbolo de uma nova alvorada que
surgia nos horizontes do Pais".

Enquanto o Sr. Jânio Quadros afirma-
va que o lago não tinha alma, o Sr. Jus-
celino Kubitschek dizia que "tudo aquilo
era um imenso poema de água amenizan-
doa solidão do Planalto".

Depois veio o Presidente João Goulart.
Como homem dos Pampas, sentia-se des-
locado e entediado entre aquelas colunas
brancas e esguias. Sentia íalta do cheiro
de fazenda e saudade do mugido dos bois.
Por isso, passava mais tempo na Granja
do Torto, onde havia campo, alguns buri-
tis e um rio de águas barrentas.

O Sr. Ranieri Mazzilli foi uma espécie
de hóspede intruso do Palácio da Alvora-
da. Residiu lã por duas vezes, em situação
de emergência e por poucos dias.

O Marechal Castelo Branco fêz do Pa-
lácio da Alvorada o seu refúgio e o seu
cantinho de tranqüilidade. Gosta daquela
solidão, daquele lago e daquela pérgula
enfeitada de flores e coberta de bugan-
vília vermelha. Isso, pelo menos, é o que
dizem alguns funcionários do Palácio.

O Presidente Castelo Branco já está de
malas prontas para deixar o Alvorada. Pa-
rece que vai sentir saudade de tudo
aquilo.

A partir do dia 15 de março, ura ou-
tro gaúcho lá estará residindo. Se èle se
sentir entediado, é possível que se mude
para a Granja do Torto. Lá tem buritis e
faz lembrar as "querências" do Sul.
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A politica exterior da Revolução
Octávlo Bomfim
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"Os regimes políticos se modificam de
acordo com os imperativos dos tempos. O que,
todavia, é imutável é a política exterior de
uma nação". A frase é de Talleyrand e, devi-
damente adaptada às realidades dinâmicas do
mundo atual, representa uma verdade incon-
testável, de que são testemunhas todos nquê-
les que, de uma íorma ou de outra, acompa-
nham a ação diplomática de um país. Embo-
ra a palavra imutável pareça inadequada
hoje, pois a política exterior das nações so-
irem mudanças circunstanciais, a frase do
grande estadista francês significa que aquela
política é marcada por uma fidelidade a cer-
tos princípios básicos, que asseguram uma con-
tinuidade de ação, independente das modifi-
cações políticas normais, ocorridas em qual-
quer país, seja qual fôr a sua. forma de Go-
vèrno.

E é natural que seja assim, pois, enquan-
to o presente comanda a vida do politico e seu
futuro talvez vá apenas «té a próxima reno-
vação parlamentar ou sucessão presidencial, o
estadista age no presente mas sem poder per-
der a perspectiva do futuro, pois sabe que a
projeção do seu país no exterior depende da
coerência da ação diplomática que desenvol-
ve em suas relações internacionais. Isso não
implica em dizer que liãja ou deva haver iun
divórcio entre a política exterior e a política
interna seguida pelo Govên_i>. Afinal, aquela
é uma expressão desta, e o diplomata é, antes
de anais nada, o executor da orientação tra-
cada pela Administração de seu país. Mas, en-
quanto a política interna pode modificar-se
ao sabor das pressões ou experiências mal su-
cedidas, a política exterior é mais constante
s menos mutável.

Ao transmitir o cargo de Ministro das Re-
lações Exteriores ao Embaixador Vasco Lei-
tão da Cunha, logo após a Revolução de 31
de março, o ex-Chanceler Araújo Castro de-
clarou: "Na tradicional linha de ação do Ita-
marati temos <le separar o transitório do par-
manente. E, de permanente, só existem os al-
tos interesses do País". O conceito, fiel ao
pensamento de TaUeyrand, diz bem por que
o Brasil tem desenvolvido uma ação diploma-
tica constante em suas linhas básicas, inde-
pendente da personalidade, da formação e da,
orientação politica dos que ocuparam « Pre-"sidência |da República. Houvk íníase maior
num ou noutro setor e às vezes meras decla-
rações visando a efeitos políticos específicos.
Mas, substancialmente, a continuidade foi a
característica da política exterior, sob Jusceli-
ho, Jânio, Goulart e Castelo Branco.

Diplo macia revolucionária

O que foi a açáo diplomática desenvolvida
pelo Itamarati, nos três anos do Governo i*e-
volucionário do Marechal Castelo Branco, é o
que procuraremos analisar a seguir. Èsse exa-
me permitirá observar que, a despeito do aban-
dono dos sloç/ans anteriores e das novas ên-
fases, nem sempre acertadas, dadas ãs feia-
ções internacionais do País, a política exterior
brasileira manteve aquela constância na de-
fesa dos interesses permanentes do Brasil, a
que aludiu o Embaixador Araújo Castro, exa-
tamente o homem que soube impedir que cir-
cunstâncias transitórias afastassem o Itama-
rati de sua tradicional linha de ação diplo-
mática.

Os fundamentos da chamada Diplomacia
Revolucionária foram expostos pelo Presiden-
te Castelo Branco, no discurso que proferiu a
30 de julho de 1964, no Itamarati, na cerimó-
nia de entrega de diplomas aos novos diplo-
matas formados pelo Instituto Rio Branco.
Reafirmando a fidelidade do Brasil aos prin-
cípios de autodeterminação e não-intervenção
e à paz mundial, o Marechal Castelo Branco
repudiava, entretanto, ra, expressão "política de
independência" e a posição "neutralista", quo
condicionavam, mais verbal do que prã-
ticamente, a ação exterior do Governo Gou-
lart. Acentuava o Presidente que havia entre
as nações, fossem do mundo ocidental ou do
bloco soviético, uma interdependência política,
militar e econômica e que a independência se
manifestava na aferição de cada problema es-
pecifico estritamente em termos de interesse
nacional.

Contra o neulralisino, que, em verdade, foi
mais um alinhamento com o grupo de na-
ções não alinhadas, o Presidente Castelo Bran-
co declarou que éle representava uma pas-
sívidade desaconselhável para um País de pos-
sibilidades e objetivos ativos como o Brasil,
além de representar uma fuga da realidade in-
ternacional, "por medo dos perigos nela implí-
cites". Por essas e outras considerações —
acentuava — o "neutralismo convencional era
uma politica não condizente com a opção bra-
sileira". E traçou os objetivos gerais da poli-
tica externa do Brasil: contra o colonialismo,
a favor do desarmamento, estreitamento das
relações com os países americanos e busca da
integração latino-americana, desenvolvimento
do comércio com os paises socialistas e apoio ãs
Nações Unidas. "Cooperação, entendimento, har-
monia de interesses, eis o que buscamos com
todos os países e com todos os povos, respei-
tadas as hierarquias que o interesse nacional
aconselha", frisava o Presidente Castelo Bran-
co, ressaltando que "a diplomacia deve ser
também um instrumento destinado a carrear
recursos para o nosso desenvolvimento econô-
mico e social como imelo de fortalecimento
do poder nacional".

II — Relações americanas
No dia 2 de abril de 1964 o Brasil comu-

nicou oficialmente aos países com os quais
mantinha relações que o Presidente João Gou-
lart fora afastado do Governo, ou melhor,
"abandonara o Governo", sendo substituído,
nos termos da Constituição, pelo Presidente da
Câmara dos Deputados, Sr. Ranieri Mazzüli.
A comunicação tinha o objetivo de provocar
uma resposta, que eqüivaleria ao reconheci-
mento do novo Governo. No Continente ame-
ricano, pelo menos 7 paises retardaram êsse

reconhecimento, que normalmente não demora
mais do que uma semana, até que os paises
tenham a certeza de que o novo Governo con-
trola, efetivamente, a situação nacional. Esses
paises foram: Bolívia, Cuba, Haiti, México,
Panamá, Venezuela e Uruguai.

Destes, Bolívia, Haiti, Panamá e Uruguai
reconheceram o Governo revolucionário três sc-
manas depois, enquanto o México demorou
mais de um mês, o que provocou uma situação
incômoda nas relações entre os dois países e
acabou, inclusive, forçando a saída do Embai-
xador Pio Correia da chefia da missão diplo-
mática ali. Cuba jamais reconheceu o Govêr-
no do Marechal Castelo Branco, até que. no
dia 13 de maio de 1964, o Brasil rompeu rela-
ções com o Governo de Havana, alegando que••não existiam mais condições para o prosse-
guimento das relações entre os dois países,
pois Cuba optara pela pregação subversiva no
Continente, interferindo no? negócios internos
do Brasil". Apenas a Venezuela deixou de re-
conhecer o Governo revolucionário, em con-
seqüência da Doutrina Bettencourt. Isso sò-
mente aconteceu a 31 de dezembro do ano
passado, graças a uma ação pessoal do Chan-
celer Juraci Magalhães e aos esforços do Mi-
nistro das Relações Exteriores tia Colômbia.

A normalização das relações diplomáticas
com a Venezuela constitui unia das realiza-
ções mais positivas da atuação do Sr. Jurnci
Magalhães no Itamarati, valendo como uma
vitória para o Govêmo revolucionário, que
Caracas esnobara desde o inicio. Isso deveria
ocorrer após a posse do Presidente Costa e
Silva, quando o Governo venezuelano aceitaria
como normal o processo sucessório brasileiro, e,
portanto, reconheceria a legitimidade do man-
.dato do novo Presidente. Mas foi o desejo do
Ministro Juraci Magalhães, de manter conta-
to pessoal com seu colega venezuelano Irriba-
ren Borges, sempre que isto foi possível (Nova
Iorque e Montevidéu), aliado a uma pressão
interna na Venezuela contra o isolamento do
País, e aos esforços do Chanceler colombiano,
de que acabou resultando a normalização das
relações entre ambos os paises.

Outro ponto altamente expressivo das rea-
lizações do Itamarati, neste último ano, foi a
superação da crise fronteiriça, com o Paraguai,
sóbre o aproveitamento conjunto do potencial
energético do Salto das Sete Quedas. Iniciado
o processo da crise no princípio de 1902, quan-
do o Paraguai advertiu o Brasil contra os pia-
nos de aproveitamento isolado daquele poten-
ciai, sem ouvi-lo, essa atingiu seu ponto mais
crítico no ano passado, quando os paraguaios
celebraram o centenário da Epopéia Nacio-
nal: a Guerra contra o Brasil, Argentina e
Uruguai. De novo, o feito particular do Sr. Ju-
raci Magalhães de preferir o contato pessoal
ás longas démarches pelos canais diplomáticos,
acabou dando bons resultados, com o encontro
dos Chanceleres do Brasil e do Paraguai, na
Foz do Iguaçu, em junho do ano passado. Ali
se assinou uma ata se reconhecendo o condo-
minio do potencial energético, não se discutiu
a linha de fronteira, que o Brasil considera de-
íinitivamente resolvido, e se eliminou o ponto
ostensivo de discórdia, com o afastamento do
contingente militar brasileiro da zona contes-
tada.

Com referência às relações bilaterais do
Brasil com os demais países americanos, essas
transcorreram no mais alto nivel, conforme cs-
tabelecera o Presidente Castelo Branco, no seu
citado discurso. Vale acentuar que o Sr. Ju-
raci Magalhães foi o primeiro Chanceler bra-
sileiro que visitou quase tôdas as Capitais sul-
americanas, nos últimos dez anos. Antes dele,
apenas o então Chanceler Macedo Soares, no
início da gestão do Presidente Juscelino
Kubitschek, deixara o Brasil para ir dialogar
com seus colegas em seus respectivos paises.
Numa época de diplomacia dinâmica e de facili-
dades cle comunicações, a íalta de contatos pes-
soais entre os membros dos Governos constitui
uma das grandes deficiências nas relações entre
as nações americanas.

HI — Sistema continental

Ao lado da melhoria das relações bilaterais
com tôdas as nações americanas, a diploma-
cia revolucionária voltou a dar ênfase ao sis-
tema interamericano, com a valorização da Or-
ganização dos Estados Americanos, que ó Bra-
•sil entende ser o foro adequado para os de-
bates dos assuntos continentais e de arregi-
mentação cle esforços conjuntos para combater
o subdesenvolvimento. Era mn retorno à po-
sição tradicional da qual o Itamarati se afãs-
tara, relutantemente, durante o Govêmo do
Sr. João Goulart. Naquele período, em pelo
menos duas ocasiões (queixa do Haiti contra
a República Dominicana e do Panamá con-
tra os Estados Unidos), o Brasil entendeu que
qualquer assunto interamericano poderia ser
levado diretamente ao conhecimento do Con-
selho de Segurança das Nações Unidas, sem
passar pela OEA, se isso fosse da conveniência
das partes.

Embora dissessem que essa orientação náo
Implicava em menosprezo à entidade regional,
a verdade é que, em certos círculos governa-
mentais, a OEA era tida como um organismo
dominado pelos Estados Unidos e incapaz de
resolver contra os interesses norte-americanos.
Daí a manobra de reconhecer que a ONU era
competente para tratar originàriamente de
qualquer problema continental. Mas isso in-
fringia o disposto no inciso 2 do Artigo 52 da
Carta da ONU, o qual declara que "os mem-
bros das Nações Unidas, que forem parte em
acordos ou constituírem entidades regionais,
empregarão todos os esforços para chegar a
uma solução pacífica das controvérsias locais
por meio desses acordos e entidades, regionais,
antes de as submeter ao Conselho de Seguran-
ça". A Revolução retomou a primazia da OEA,
como íicou demonstrado no episódio da Repú-
blica Dominicana.

Èsse episódio, aliás, ensejou a Constituição
da Força Interamericana de Paz e a tese da
sua criação em caráter permanente, da qual
o Brasil foi um dos mais decididos defenso-
res, até o seu aparente aniqüilamento, duran-

te os debates da III Conferência Interameri-
cana Extraordinária, em Buenos Aires. A cria-
ção de uma força de paz, em caráter perma-
nente, para fazer cumprir.as decisões das en-
tidades internacionais, não é tese nova na
diplomacia brasileira. Ela íoi pela primeira vez
defendida em 1950, quando a ONU teve que
intervir na Coréia para obstar a agressão co-
munista. De lá para cá, o Brasil tem defenJido
coerentemente êsse ponto-de-vista e jamais se
recusou a colaborar com as Nações Unidas,
sempre que essa organização houve por bem
convocar operações de paz em pontos nevrál-
gicos e perigosos à paz mundial.

Ela somente foi encarada dentro da esíe-
ra interamericana apenas quando surgiu o epi-
sódio dominicano, e a decisão de mandar tro-
pas brasileiras para São Domingos amparou-
se. segundo o.s analistas internacionais, no que
dispõe o inciso 1 do mesmo Artigo 52: "Nada
na presente Carta impede a existência de acôr-
dos ou de entidades regionais, destinadas a tra-
tar dos assuntos relativos à manutenção da paz
e da segurança internacionais que forem sus-
cetíveis de uma ação regional..." Entendeu-
do que não cessou o perigo de subversão co-
munista no Continente e que a experiência da
PIP em São Domingos foi altamente promis-
sora, o Sr. Juraci Magalhães defendeu, em tó-
das as oportunidades, aqui e no exterior, a FIP
permanente. O de que se precisaria saber é o
grau de interesse das Forças Armadas brasi-
Ieiras na criação da mesma, pois parece mui-
to pouco provável que o Sr. Juraci Magalhães
saísse defendendo essa idéia, no exterior, ape-
nas com o apoio .presidencial e sem um deci-
dido amparo dos militares, que, afinal, iriam
constituí-la.

Ainda no âmbito multilateral das relações
intoramericanas há que mencionar a nota do
Itamarati, de 22 de julho do ano passado, ad-
vertindo contra a tentativa de criação de bio-
cos particularistas dentro do Continente, para
exercer pressão externa. O pronunciamento do
Itamarati surgiu em face das especulações sô-
bre a eventual formação de um bloco consti-
tuido pela Venezuela, Colômbia, Equador, Pe-
ru e Chile para uma ação comum dentro e
fora da OEA. A Chancelaria brasileira euten-
dia que tal bloco era perigoso e fragmentaria
o sistema interamericano. Inegavelmente, a
nota brasileira, lançada sem endereço discri-
minado, resultou no esvaziamento do Bloco do
Bogotá e em maior prestigio para a OEA, ago-
ra reformada em sua estrutura e em seus ob-
jetlvos, e cujo próximo Secretário-Geral bem
pode ser um brasileiro.

IV — Europa ocidental

A solução do impasse nas relações com a
França e um decidido apoio a Portugal foram
os fatos mais importantes da atividade diplo-
mática do Brasil na Europa Ocidental. A ina-
bilidade com que o então Primeiro-Ministro e
Chanceler Hermes Lima tratara a questão dos
lagosteiros franceses que pescavam em costas
nordestinas, resultou na chamada j-uerra da,
lagosta, e levaram a s relações franco-brasi-
Ieiras ao seu mais baixo nivel. Houve uma ver-
dadeira estagnação nas relações diplomáticas
entre os dois países, com a retirada dos res-
pectivos Embaixadores em Paris e Rio. "para
consultas", e, mesmo quando mudou o Ministro
do Exterior, o Governo francês não demons-
trou interesse em retomar o diálogo com o Bra-
sil, porque continuava à. frente do Governo o
Sr. João Goulart.

As relações com a França voltaram ao ca-
minho do entendimento após a Revolução, ten-
do De Gaulle visitado o Brasil de 13 a 16 de
outubro de 1964. Em comunicado conjunto
emitido naquela* ocasião, os dois Presidentes
afirmaram "o seu desejo de desenvolver a co-
operação franco-brasileira e reconheceram a
utilidade de manter para tal fim, entre os dois
Governos, conversações freqüentes sóbre todos
os problemas". Foi o desejo do Governo re-
volucionário, de encontrar uma solução para
o problema da pesca da lagosta e em resolver
o longo caso dos acionistas franceses do Port
of Pará, que contribuiu para a melhoria dessas
relações, as quais se encontram, agora, em no-
va íase, depois dos trabalhos da comissão mis-
ta encarregada de examinar todos-os aspectos
das relações franco-brasileiras e indicar me-
didas capazes de incrementar as relações co-
merciais entre os dois paises, cujos níveis não
.vinham melhorando nos últimos anos.

Em relação a Portugal, a hostilidade à po-
lítica portuguesa na Africa, que vinha desde
os tempos do Sr. Jânio Quadros, sofreu uma
radical transformação, passando o Brasil a
procurar ajudar Lisboa a solucionar o sério
problema. Para o Governo revolucionário, a
solução seria a formação gradual de uma co-
munidade afro-luso-brasileira, em que a pre-
sença brasileira fortificasse economicamente o
sistema e permitisse que as províncias ultra-
marinas alcançassem a autonomia sem hostili-
zar Portugal. Passo importante dentro dessa
conceito foram o acordo comercial e o proto-
colo de cooperação industrial assinados pelo
Sr. Juraci Magalhães durante a visita que fêz
a Lisboa, em setembro do ano passado, dos
quais já resultaram substanciais aumentos no
comércio entre os dois países.. Os acordos as-
sinados pelo Chanceler em Lisboa natural-
mente iriam ser explorados pelo grupo afri-
cano nas Nações Unidas, sendo o Brasil acusa-
do "de íornecer armas e aviões a Portugal"
para serem utilizados contra os rebeldes ango-
lanos.

Em relação à Alemanha Ocidental o Bra-
sil reiterou sempre a convicção de que Bonn
representava o verdadeiro povo alemão e ja-
mais deixou de pregar a unificação do país,
como um imperativo de autodeterminação dos
povos. Os dois paises continuaram dando cum-
primento ao Protocolo de Cooperação Finan-
ceira firmado em Bcnn, em 30 de novembro
de 1963, através de acordos complemeutares.
Significativa foi também a visita do Presiden-
te Heinrich Luebke aor Brasil, dentro dessa
quadro das relações teuto-brasileiras, que não
sofreu modificações com a mudança de Go-
vèrno. Em outubro de 1964 o Govêmo revolu-
cionário conseguiu assinar acordos de consoll-

dação de compromissos comerciais com a Sui-
ça, França, Grã-Bretanha e Alemanha Oci-
dental, reescalonando as dividas brasileiras
com os membros do chamado Clube de Haia.

Onde a diplomacia revolucionária não
conseguiu bons resultados foi nas relações
com o Mercado Comum Europeu. Embora a
Itália e a Bélgica e a própria Alemanha ve-
jam com simpatia a idéia de criação de uma
comissão mista permanente para exame e dis-
cussão dos assuntos relacionados com o inter-
câmbio comercial entre a América Latina e o
Mercado Comum Europeu, a França tem sido
indiferente e até mesmo hostil à idéia, em
face das preferências tarifárias de que gozam
suas antigas colônias africanas. Èsse é o pon-
to negativo nas relações do Brasil com as na-
ções da Europa Ocidental, com as quais não
temos problemas de monta.

V Países socialistas
Expurgado das relações com os países so-

cialistas o conteúdo polêmico e emocional her-
dado dós Governos anteriores a Administração
Castelo Branco realizou significativa tarefa de
expansão e consolidação do comércio brasileiro
com aquela área, assinando, em alguns casos,
acordos comerciais que, não fora o Governo
declaradamente engajado com o mundo oci-
dental, teriam provocado íorte reação dos cir-
culos conservadores nacionais e áreas militares.
No discurso que pronunciou acs jovens diplo-
matas do Instituto Rio Branco, o Presidente
Castelo Branco afirmou que as divergências
ideológicas entre o Brasil e as nações do Leste
Europeu "náo têm por que criar um estado de
hostilidade" entre nós e aqueles países, e que
as relações entre o Brasil e eles podiam ser
mantidas e, em certos terrenos, ampliadas. No-
encontro que teve com cs Chefes de Missões
Diplomáticas socialistas, ao assumir a chefia
do Itamarati. o Sr. Juraci Magalhães reafir-
mou que "as relações tío Brasil com os países
socialistas podem desenvolver-se naturalmente,
sobretudo no campo comercial, desde que eles
se abstenham de praticar atos ciue possam cons-
tituir uma intervenção nos negócios internos
brasileiros".

Evidentemente, os diplomatas socialistas
não vão declarar que o.s resultados obtidos du-
rante os três anos do Governo Castelo Branco
íoram infinitamente mais positivos do que o
fora conseguido durante a gestão do Sr. João
Goulart, apesar de toda a aura esquerdizante.
Basta verificar cs fatos. Enquanto no triènlo
1961/1963 o intercâmbio com o Leste atingiu a
cifra de USS 438 milhões, nos dois sentidos, no
triènlo revolucionário (1964/46, chegou-se ao
total de USS 552 milhões, um incremento de
mais de dez per cento sóbre o periodo ante-
rior. Foi, todavia, no ano passado que as trocas
atingiram nível sem precedente, indo a USS 200
milhões. O mais Importante, contudo, é que em
1965 e 1966 íoram lançadas, através de nego-
ciações cuidadosas e objetivas, as bases para
expansão ainda maior desse intercâmbio. Le-
vando-se em conta os contratos assinados em
65/66 e as operações em íase final de negocia-
ções, é possível estimar, preliminarmente, que o
comércio com a área socialista atingirá, em
1967, a expressiva cifra de US$ 250 milhões, nos
dois sentidos.

Talvez mais Importantes do que essas ci-
iras, nas relações com o Leste europeu, tenham
sido os passos dados para introduzir idéias
mais dinâmicas e inovações promissoras no
intercâmbio brasileiro com a área. Destaca-se,
entre as últimas, o mecanismo de exportação
de manufaturas brasileiras, previsto no Preto-
colo Brasil-URSS de 19C6, e que pode, eventual-
mente, se estender a todos os demais países
socialistas. Èss.» protocolo representa o do-
cumento mais importante jamais assinado nas
relações do Brasil com qualquer nação sócia-
lista, e através dele a Rússia se compromete a
financiar, até cem milhões de dólares, a com-
pra de máquinas e equipamento pesado de fa-
bricação soviética.

Para èsse clima de confiança reciproca, e
de otimismo realista, muito contribuíram as
importantes Missões brasileiras que visitaram
o Leste europeu durante o Governo Castelo
Branco, principalmente as chefiadas peles Mi-
nistros Roberto Campos (setembro de 1965) e
Paulo Egídio (janeiro de 1967). Também ti-
veram importância para o desenvolvimento des-
sas relações, as reuniões de Comissões Mistas
em Moscou, Praga, Belgrado e Budapeste, além
de contatos governamentais em Varsóvia e
outras capitais do Leste. Por outro lado, esti-,
mulou-se a ida de homens de negócio, .tanto
individualmente quanto cm grupos, àquela área,
num esforço para integrar o setor privado na
tarefa de desenvolver o comércio com o Leste
europeu.

VI — Relações afro-asiáticas
No capítulo das relações com países da

Africa, a diplomacia revolucionária íoi mais
ou menos omissa, deixando de considerar aquè-
le Continente como área prioritária na poli-
tica exterior do Brasil. Foi um afastamento da
orientação inicialmente seguida pelo Sr. Jânio
Quadros e mantida durante a experiência par-
lamentarista e, depois, pelo Governo do Sr.
Jcão Goulart. Essa modificação foi ditada
menos por motivos políticos do que pela reali-
dade econômica. Considerando que a maioria
das nações africanas possui produtos de base
concorrentes com produtos brasileiros e goza
cle preferências e privilégios junto ao Mercado
Comum Europeu e ã Comunidade Britânica
de Nações, o Itamarati achou que era melhor
desenvolver as relações comerciais com outras
áreas mais atraentes.

Não obstante, em setembro de 1964 o Pre-
sidente Leopold Senghor, do Senegal, visiteu o
BrasU, tendo assinado acordos comercial e cul-
tural, através dos quais ambos os paises mani-
íestam o desejo de incrementar suas relações
nos dois setores. Embora expressando sua opo-
sição à política do apàrtheid, o Brasil recebeu
a visita do Ministro das Relações Exteriores da

Africa do Sul e viu com satisfação a possibili-
dade dc que o comércio bilateral aumentasse
de nível, sobretudo porque a Africa do Sul não
tem a preocupação de equilibrar a balança co-
mercial. Em relação á Rodésia do Sul, o Brasil
cumpre a decisão das Nações Unidas, estando
centra a Declaração Unilateral de Indepen-
dência, proclamada pelo Primeiro-Ministro lan
Smith,

Quanto acs paises do Oriente Médio, as re-
lações do Brasil com os mesmos transcorreram
sem maiores novidades. Apenas, com o Estado
de Israel é que essas relações se ampliaram,
seja no plano da cooperação técnica, através
da qual o Governo israelense ajuda no desen-
volvimento do Nordeste brasileiro, seja no pia-
no comercial, embora a longa distância entro
cs dois paises dificulte um intercâmbio maior.
Importante para o progresso dessas relações,
íoi a visita íeita ao Brasil pelo Presidente Zal-
man Shazar, em julho do ano passado.

No Extremo Oriente, o Japão é o pais com
quem o Brasil tem melhores relações, valendo
a visita do Sr. Juraci Magalhães a Tóquio, no
início deste ano — e a primeira feita por um
Chanceler brasileiro àquele pais —. como uma
demonstração do reconhecimento do Governo
brasileiro aos investimentos japoneses no Bra-
sil, que se tornarão, agora, mais fáceis, graças
ao acordo sóbre a bitributação assinado entro
os dois paises, durante a visita do Ministro.
Também com Formosa, onde esteve o Sr. Ju-
raci Magalhães, progrediram as relações com
o Brasil, verificando-se um ligeiro início de co-
mércio bilateral. No setor politico, a China
Nacionalista é reconhecida ao Brasil per ter
simpre votado contra a admissão do Governo
de Pequim nas Nações Unidas.

Em relação aos demais paises do Extremo
Oriente, o Brasil extinguiu sua Legação no
Camboja, que funcionava cumulativamente
com a Tailândia, desde 1961. O Governo revo-
lueionário alegou como motivos para a me-
dida a. falta de interesse daquele Reino, não
agindo com reciprocidade em relação fio tra-
tamento que o Brasil lhe dispensava, e ã cir-
cunstância. de estar aquele pais permitindo a
utilização de seu territorório como base para,
a infiltração subversiva em nações asiáticas:
Vietname do Sul e Tailândia. Com referência
ao Vietname do Sul, o Governo decidiu estabe-
lecer uma Embaixada em Saigon, cumulativa
com a Missão da Tailândia. Mas, para que o
Itamarati possa, receber informações diretas de
um observador brasileiro, ficará ali um Encar-
regado de Negócios. Essa decisão foi tomada
pelo Sr. Juraci Magalhães, depois de ouvir o
relatório da missão chefiada pelo Ministro No-
gueira Porto, a 12 paises orientais, com o ob-
jetivo de examinar a possibilidade de ampliar
a presença brasileira naquela área, através de
maior intercâmbio comercial e político. Sóbre
o conflito vietnamita, o Itamarati sempre de-
elareu que o Brasil jamais foi consultado sóbre
a possibilidade de enviar tropas para lá e es-
clarecia que "os Estados Unidos merecem to-
do respeito e todo apoio na luta que susten-
tam para impedir o avanço comunista".

VII — Nações Unidas
O apoio decidido às Nações Unidas sempre

íoi uma constante na diplomacia brasileira e
náo sofreu modificações com as mudanças de
Governo. Em Nova Iorque ou em Genebra,
onde funciona a Comissão de Desarmamento
da ONU, o Brasil tem sido um decidido co-
laborador dos esforços da organização interna-
cional em favor da paz e, por isso mesmo, tem
sido um crítico cáustico sempre que c-u-
¦trás nações procuram obstar a consecução
desse objetivo. Assim foi que o primeiro
delegado após a Revolução a participar
dos trabalhos da Comissão de Dcsf.rmamento,
em Genebra, lamentou que os trabalhos não ti-
vessem progredido, por culpa das potências
atômicas. No que repetiu a acusação formula-
da pelo Chanceler Araújo Castro, quando ali
íalou, em princípio de março de 1964. Signatá-
rio do Tratado de Moscou, que limitou as ex-
periências atômicas, o Brasil lamentou que os
dois paises que não aderiam ao mesmo (Fran-
ça e China comunista) estivessem realizando
experiências nucleares.

Ainda nesse setor de desarmamento atòmi-
co, o Brasil participou ativamente da negocia-
ção para desnuclearização da América Latina,
cujo acordo acaba de ser firmado no México.
Recomendada pela Assembléia-Geral das Na-
ções Unidas, ai desnuclearização da América
Latina íoi originalmente proposta por seis Pre-
sidentes americanos, inclusive o Sr. João Gou-
lart, e a idéia foi levada avante pelo Governo
revolucionário, por atender aos interesses na-
cionais. A atual gestão do Itamarati deixou, en-
tretanto, para o próximo Governo decidir se
assina ou não o Acordo do México.

Em relação às Nações Unidas pròpriamen-
te dita, o Brasil propôs, através da palavra
do então Ministro Vasco Leitão da Cunha, um
plano para reforma da Carta da organização,
a fim de adaptá-la às realidades do mundo
atual. O ponto mais importante desse plano era
o estabelecimento de um capitulo referente as
operações de paz, no qual se dispunha sobre
a constituição das tropas, sua convocação e em-
prego, e o necessário financiamento. Era um

_ meio de impedir que se repita a crise resultan-
te da falta de pagamento pela Rússia e Fran-
ça à operação de paz no Congo. Embora o
plano não tenha ido para a; frente, a idéia íi-
cou plantada no seio da Assembléia-Geral. E,
finalmente, o Brasil tem sido, desde que a ques-
tão surgiu, contrário ao ingresso da China Co-
munista nas Nações Unidas. É uma linha que
não tem variado, pelo menos ostensivamente,
a despeito das tendências diversas dos que têm
governado o Brasil nas últimos 15 anos. Na ver-
dade, apenas o Sr. Afonso Arinos, na Assem-
bléia-Geral de 1961, mencionou o problema di-
zendo que "o Brasil favorecia a discussão da
questão da representação chinesa, que, apesar
da sua indiscutível importância, vinha sendo
evitada há muito tempo."

Tal foi a açáo da diplomacia revoluciona-
ria seguida pelo Itamarati durante ft gestão do
Presidente Castelo Branco.
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*A construção de 92 mil moradias, a elevação do
potencial de energia elétrica em 450 mil kW, o au-
mento da produção de petróleo para 150 mil barris
diários, a construção ou pavimentação de 4 mil km
de rodovias e elevação de 13 milhões para 18 milhões
de toneladas da produção de minério de ferro são
os principais pontos positivos dos três anos de go-
vêrno do Presidente Castelo Branco. Em outros se-
tores — como na construção de ferrovias, reapare-
lhamento dos portos, e saúde pública — o Governo
revolucionário continuou os projetos em execução,
enquanto para outros sua .obra foi traçar uma poli-
tica nova, como no setor das telecomunicações e do
transporte marítimo. Na agricultura, que vem desa-
fiando todos os Governos, o Presidente Castelo Bran-
co não obteve grandes êxitos, porque só 1967, surgiu
promissor, depois de três anos de safras ruins. Os
dados em que se baseia o balanço desta reportagem
foram fornecidos pelo próprio Governo e nem sem-
pre lhes são favoráveis, também em outros setores.:

04~-@79 baianço do
Governo Casteio Branco

José Maria Mayrink
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Ferrovias diminuíram déficit
Um trecho de 90 km prontos, inclusive com

os trilhos assentados, é, a obra que o .Govêr-
no Castelo Branco poderia apresentar como
realização no setor ferroviário, se quisesse
custear quilômetros construídos. Integram a li-
gação Pires do Rio-Brasilia, iniciada pela
NOVACAP, ainda no Governo Kubitschek, e
como todas as demais ferrovias em consirução
constituem apenas uma continuação de inicia-
tivas de governo passados.

Em matéria de ferrovias, o Presidente Cas-
telo Branco fêz mais destruir do que edifioar:
em três anos de administração, eliminou 3 664
km de ramais considerados antieconômicos, en-
quanto as principais obras em andamento não
chegam, Juntas, a mil quilômetros. A elimina-
ção de ramais antieconômicos, no entanto, é
apontada pela Rede Ferroviária Federal como
um passo acertado do Govêmo, pois reduziu o
déficit das estradas de ferro em mais de 60%.
O Presidente Kubitschek construiu cerca de
1300 km.

As principais obras ferroviárias cm curso
são as seguintes:

Pires do Rio-Brasília: total de 246 km,
cuja construção está entregue ao 7.° Distrito
Ferroviário. O 2.° Batalhão Ferroviário, da Di-
retoria de Vias de Transporte do Ministério da
Guerra faz o assentamento dos trilhos. Um tre-
cho de 90 km, partindo de Pires do Rio, está
concluído. Só no fim de 1967 a ferrovia entrará
ein tráfego. ';.;'"

Roca Sales-Passo Fundo, no Rio Grande
do Sul. Total de 158,750 lon, ainda em cons-
trução. Esta ferrovia encurtará de 680 para.
291 km a ligação Passo Fundo-Pôrto Ale-
gTe, em condições mais modernas do que a 11-
nha em tráfego. Integra o sistema ferroviário
Tronco-Sul.

General Luz-Pelotas, também do sistema
Tronco-Sul, com um total de 562 km. A linha
atual entre as duas cidades, via Santa Maria,
é de 936 km. As obras foram iniciadas atada
em 1963 e apenas 71, km estão com a infra-
estrutura preparada para receber trilhos. O
Governo atual inaugurou pontes e viadutos.

Mafeu-Roca, Sales — Do total de 590 km
da ferrovia, 480 km foram concluídos pelo Exér-
cito. Esta linha encurtará de 600 km a distân-
cia entre São Paulo e o Rio Grande do Sul.

Outros trechos menores tiveram prossegui-
mento no Tronco-Sul e na linha Crateús-Oitl-
cica-Castelo-Altos-Teresina, ligando os Es-
tados do Ceará e Piauí. Estão com a infra-
estutura terminada os 32. km da ligação Ja-
peri-Terminal Marítimo de Santa Cruz, na
Guanabara, ferrovia destinada ao embarque de
minério de ferro, via ramal de Mangaratiba.

REAPARELHAMENTO

Em conseqüência de contratos anteriores, a
RFF recebeu, em 1964, um total de 56 locomo-
uvas Diesel, do tipo G-2 e no ano seguinte
foram encomendadas mais 69 unidades de bi-
tola larga, que estão sendo entregues agora ã
Central do Brasil. Em 1964, as diversas estra-
das da RFF receberam 450 vagões e no ano
seguinte mais 480, encomendando-se mais 425
de bitola de l,60m. Em 1966, foram «dqui-
ridas 600 vagões para bitola entrelta.

No último triénio, a RFF encomendou ainda
100 novos trens-unidades para os subúrbios do
Rio, já.tendo recebido 53 deles. Nas próprias
estradas, construíram-se 40 carros de passagel-
ros em 1965 e 50 no ano seguinte.

Para termos ae comparação, podem-se cl-
tar os seguintes dados no reaparelhamento da
ferrovias no Govèmo Kubitschek: 6 locomoti-
vas elétricas, 360 locomotivas Diesel-elétricas,

545 carros de passageiros, e 6 498 vagões para
mercadorias.

Indústria naval sentiu política
A indústria de construção naval foi uma

das que mais sentiram o reflexo da política
econòmico-financeira do Governo Castelo Bran-
co, ouja conseqüência no setor foi provocar a
instabilidade das encomendas. ,

Os quatro grandes estaleiros nacionais —
todos implantados no Governo Kubitschek —
operam com apenas 507o da capacidade de pro-
dução, que é de 250 mil tdw por ano, em dois
turnos de trabalho. O total de tonelagens pro-
duzido no último triênlo corresponde a menos
de um terço das 960 mll tdw produzidas desdo
1960.

Em 1964, os estaleiros de grande porte fa-
bricaram sete navios*sendo três cargueiros de
12 700 tdw cada um, dois petroleiros de 10 500
tdw e dois cargueiros de 3 040 tdw, no total de
65 18b tdw.

Em 1965, a produção foi a seguinte: 10 na-
vios, sendo quatro petroleiros de 10 500 tdw,
um gr&nulelro de 18 110 tdw, um cargueiro de
12 700 tdw, um cargueiro de 12 000 tdw e três
cargueiros de 3 040 tdv>', no total de 99 430 tdw,
sendo 5 500 tdw parte de um dique flutuante.

Em 1966, oito navios, sendo dois granelei-
ros de 18 110 tdw, um de 18 100 tdw, mais três
pontas do dique flutuante iniciado em 1965,
com 5 500 tdw, três cargueiros de 12 000 tdw,
um de 3 040 tdw, no total de 111 560 tdw.

Quanto a embarcações menores, foram fa-
bricadas duas lanchas e um ferry-boat em 1964,
duas balsas, um rebocador e quatro barcaças
em 1965 e 11 barcaças, duas chatas e 14 peque-
nas lanchas em 19C6.

Durante o triênlo, foram exportados dois
cargueiros de 12 700 tdw e dois de 3 040 tdw
em 1964, um dique flutuante de 11 380 tdw em
1965 e três cargueiros de 12 700 tdw em 1966,
ainda em negociações.

INDUSTRIA AUTOMOBILÍSTICA

Apesar das dificuldades de mercado, que
em 1964 acumularam nos pátios das fábricas
centenas de veículos e fizeram com que elas
diminuíssem o ritmo de produção, a fabrica-
ção <le automóveis continuou crescendo no úl-
timo triênlo, em números absolutos.

Até setembro de 1966, as fábricas nacionais
produziram no Governo Castelo Branco (inclu-
indo-se o primeiro trimestre de 1964) 544 743
veículos, contra 510 969 no triênlo anterior •
320 680 entre os anos de 1957 e 1960.

A produção discriminada dos três últimos
anos, no entanto, é inferior a de 1962, quando
se alcançou o recorde de 191 194 autoveic.ilos,
contra 183 707 em 1964, 185 187 em 1965 e
175 849 até setembro de 1966, Inclusive.

Saúde teve ajuda externa
Nenhum hospital nôvo foi construído no

último triênlo, tendo-se preocupado o Ministé-
rio da Saúde apenas em terminai- as obras
deixadas pela metade. As principais, algumas
já inauguradas, são o Hospital do Câncer, em
Goiás, Hospital Erasmo Gaertner, no Paraná,
Sanatório de Cuiabá, um bloco anexo ao Ins-
tituto Nacional do Câncer, o Instituto de On-
cologia, do Rio de Janeiro, Instituto do Cfui-
cer, de Porto Alegre, e o Pavilhão de Adoles-
cente do Centro Psiquiátrico Pedro II.

Para o rearmamento hospitalar, entretan-
to, o Govêmo conseguiu empréstimos no ex-
terior no valor de NCr$ 45 milhões (quarenta
e cinco bilhões de cruzeiros antigos) que ío-
ram utilizados na compra de equipamentos do
medicina nuclear, radiodiagnóstico, radiotera-
pia, material de laboratório, etc. O Censo Hos-

pitalar, realizado em 1965, mostrou ao Govér-
no a situação da rede de hospitais e permitiu
melhor aplicação dos auxílios governa mentais.

Um dos pontos positivos do Ministério da
Saúde foi a fabricação de vacinas e soros, no
Instituto Osvaldo Cruz, com expressivo incre-
mento sobre o triénio anterior.

Vacinas (doses) 1961-1963 1964-1968

Antivarlólica 28 192 640 101 593 200
Antiamarílica 9 129 800 19 164 500
Antigripal 224 958 265 380
Anti-rábica 151 000
Antitifóidica 4 022 045 20 354 900
Toxóide diftérico 3 020 450 520

Soros (unidades)

Antidftérico 30 000 000
Antitetânlco 33 126 500

No setor de proteção à maternidade e in-
fància, o Ministério da Saúde distribuiu, no
último triênlo, 13 milhões de quilos de leite em
pó doados pelo Programa Alimentos para a
Paz, da Aliança para o Progresso, benefician-
do cerca de 800 mil mães de crianças e mais
mil toneladas fornecidas pela Fábrica de Pe-
lotas, operada por uma cooperativa que con-
grega quatro mil pequenos produtores de leite.

O Ministério da Saúde executou também
81 sistemas de abastecimento de água, espe-
cialmente no Nordeste, beneficiando uma po-
pulação de 540 mll pessoas. No triénio ante-
rior, foram'45 os sistemas construídos, para
uma população de 280 mil habitantes.

No combate às principais doenças, foram
esses os resultados obtidos:

DOENÇA DE CHAGAS — Foram expurga-
dos com BHC 2 651 mil domicílios, para pro-
teção de cerca de 16 milhões de pessoas, o
que corresponde ao dobro do que foi íeito no
setor, no triénio anterior.

MALÁRIA — O índice de positivldade pa-
ra malária, que era de 12,7 por cento em 1963,
baixou para 6,11 por cento em 1966. Os in-•yestimentos do Governo na Campanha de Er-
radicação da Malária subiu de NCr$ 
5 500 000,00 (cinco bilhões e quinhentos mi-
lhões de cruzeiros antigos) em 1963 para NCr$
24 500 000,00 (vinte e quatro bilhões e 500 mi-
lhões de cruzeiros antigos) no último triénio.

POLIOMIELITE — O Ministério adqui-
• riu e distribuiu 20 milhões de doses de vacl-

na Sabin, além de 10 milhões de doses ad-
quiridas pelas Secretarias estaduais.

Além disso, segundo os últimos dados do
Ministério da Saúde, 5 700 mil pessoas
foram imunizadas contra a febre amarela e
aplicadas 12 milhões de doses de vacina anti-
tifo.

Uma safra desastrosa de feijão
"Uma safra desastrosa" íoi como classifi-

cou o Departamento Econômico do Ministério
da Agricultura, a produção de íeijão dc 1964;65,
quando se esperavam 1 930 mil toneladas e a
colheita não ultrapassou 1 705 mil toneladas, o
que significou para o ano seguinte um déficit
245 mil toneladas. O Brasil sc viu obrigado a
comprar feijão do México.

Um panorama igual com exceção apenas
da produção do amendoim — tiveram os de-
mais produtos agrícolas, no liltimo triénio, em-
bora nem todos tenham sido importados, de-
vido à disponibilidade de estoques dos anos
anteriores. Assim aconteceu com o arroz, cuja
produção caiu de 15% em 1965 com relação ao
ano anterior. As safras tiveram os seguintes

, números:

Feijão — O consumo previsto para 1965 era
de 1 750 mil toneladas. Haveria um estoque de
180 mil toneladas de excedentes, mas a saíra
de 1 705 mil toneladas só deixou 1 515 mil to-
neladas cm disponibilidade para consumo. Es-
perava-se um acréscimo de 6% em relação a
1964. A.s perspectivas são melhores para a saíra
de 66/67.

Arroz — A safra 6465 íoi um mau come-
ço para o Governo revolucionário, pois íoi em
15% Inferior à produção da de 63/64, alcan-
çando 3 639 mil toneladas de arroz beneficia-

do. O consumo nacional era de 3 600 mil to-
neladns. Na safra seguinte, quando o consu-
mo previsto era já 3 700 mil toneladas, a pro-
dução baixou para 3 273 mil toneladas, inferior
à .safra 61/62. Espsra-.se para este ano um
aumento de 15% sobre 1936, com produção de
3 700 mil a 4 milhões de toneladas de arroz
beneficiado.

Milho — A produção de milho — de 12 312
mil toneladas em 1964/65 — baixou para 
10 369 mil toneladas na safra seguinte, dei-
xando apenas 100 mil toneladas de excedentes
sobre o consumo do 10 140 mil toneladas. Para
1986/67, a previsão é de 12 milhões de tonela-
das. _

Algodão — A queda da produção de algo-
dão é justificada pelo Ministério da Agricultu-
ra com a redução da área de cultivo, que vem
cedendo lugar ao amendoim, principalmente
cm São Paulo. Em 19G5, a safra foi 16% in-
íerior à de 1964, somando 500 mil toneladas
em algodão em pluma. No ano seguinte, a pro-
dução íoi de 537 mil toneladas. Em São Paulo
a área de cultivo foi reduzida em 38% do total.
No mesmo ritmo de queda, o algodão deixará
em breve o segundo lugar entre os produtos
agrícolas de exportação.

Amendoim — Êsse produto vem'aumentan-
do sensivelmente de ano para ano: 601 700 to-
neladas em 1934/65, 782 mil toneladas em 65/66
e previsão de 800 mil toneladas para 66/67.
Sua exportação rende para o País USS 38 mi-
lhões em divisas (NCrS 102.600.000,00 ou 102
bilhões e 600 milhões de cruzeiros antigos).

Trigo — A produção de trigo nacional vem
caindo desde o Governo Kubitschek e corres-
ponde hoje a apenas 10% do consumo nacio-
nal. Eis a escala de decréscimo: 1956: 854 970
toneladas: 1958: 605 808 toneladas; 1960: 400
mil toneladas; 1965: 244 mil toneladas ou 4%
menos do que no ano anterior. A meta de
Kubitschek era elevar a produção, em 1960,
para 1 500 mil toneladas.

ARMAZENAGEM

A armazenagem dos estoques é feita pela
Companhia Brasileira de Armazenamento —
CIBRAZEM — que dispõe atualmente de 54
armazéns e silos em 13 Estados. No triénio
utilizou mais 100 armazéns em convênio. Seus
frigoríficos têm capacidade para 15 mil tone-
ladas de carne e a rede de entrepostos para
pesca é de 12 frigoríficos. O principal proble-
ma no setor continuou sendo a deficiência de
transportes para os centros consumidores. O
Governo Kubitschek elevou de 5 mil para cerca
de 10 mil toneladas a capacidade de estocagem
dos frigoríficos de carne.

FERTILIZANTES

Quatro novas indústrias para produção de
adubos entraram em atividades no Governo
Castelo Branco e mais uma começará a produ-
zir este ano. Os adubos são compostos não
granulados, e superíosfaíos. Três grandes pro-
jeíos conseguiram financiamento externo e já
estão em fase de implantação. Os produtos che-
gam aos lavradores a preços de 60% superio-
res à cotação internacional, devido à, falta de
transportes, e 95% dos lavradores não utilizam
fertilizantes.

POLÍTICA

Sucessor da Superintedôncia de Política
Agrária — SUPRA — que o Governo revolu-
cionário se apressou em extinguir, o Instituto
Brasileiro de Reforma Agrária pode-se dizer
uma das realizações do Governo Castelo
Branco.

Seu principal trabalho, até agora, foi ca-
dastrar ás propriedades rurais, chegando à con-
clusão de que do total de 3 400 mil cerca de
2 500 mil são minifúndios. A experiência de
reforma agrária, está-se fazendo em núcleos
regionais, no Rio Grande do Sul. Estado do
Rio, Minas Gerais, Planalto Central e Nor-
deste.

Reforma atingiu Lóide e Costeira
O que fêz o Presidente Castelo Branco de

mais importante no setor de navegação mari-
tima foi a transformnção das duas companhias
estatais — Lóide Brasileiro e Companhia de
Navegação Costeira — em empresas de econo-
mia mista.

O decreto que trouxe essa transformação,
em novembro de 1966, loi a complementação

de uma outra mudança íeita também pelo Go-
verno revolucionário: a transferência para o
Lóide de todos os navios da Costeira, que pas-
sou a operar, exclusivamente, como empresa
de reparos navais. Para seu acervo passaram,
em compensação, os estaleiros do Lóide.

O Sr. Leônidás Castelo da Costa, que em
1964 foi nomeado interventor na Costejra e
ano passado terminou como Presidente do Lói-
de, foi quem preparou a reestruturação das
duas companhias e justifica o acerto da medi-
da, apresentando os resultados do esforço da
recuperação do transporto marítimo estatal.

Pela primeira vez nos últimos anos, segun-
do o Sr. Castelo da Costa, o Lóide obteve, ao
encerrar o exercício de 1966, um superávit de
NCr$ 12.500.000,00 (12 bilhões e 500 milhões
de cruzeiros antigos), enquanto antes da revo-
lução era uma companhia deficitária.

— Há dois anos — dissa o Presidente do
Lóide — tínhamos no exterior uma dívida da
aproximadamente USS 6 milhões (16 bilhões
e 200 mühões de cruzeiros antigos). Em 1966,
alcançamos um saldo de USS 3 milhões (8 bi-
lhões e 100 milhões de cruzebos antigos). An-
tes da revolução de 1964, o Lóide tinha um
déficit anual de NCr$ 5.500.000,00 (5 bilhões
e 500 milliões de cruzeiros antigos).

Incorporados ' 
sua frota os navios da Cos-

teira, o Lóide conta agora com 79 navios, es-
tando 66 em operação. De 12 navios então fora
de classe, onze já íoram reclassifiçados. A
companhia não recebeu novas unidades.

Graças a algumas medidas adotadas em
1965 (horários de trabalho, melhoria operacio-
nal dos portos), começou a melhorar nesse
ano o transporte de cabotagem que vinha de-
crescendo acentuadamente desde 1950, quando
seu volume era de 29,9% com relação a outros
meios de transporte, enquanto em 1964 essa
porcentagem tinha caído para 19,9%. Em 1986,
a contribuição do transporte marítimo entre
portos nacionais subiu já para 20%.

Quanto ao transporte marítimo de longo
curso, é pior a situação da frota nacional, con-
frontada com a carga transportada por navios
estrangeiros. Essa participação, tomado apenas
o transporte feito em navios próprios, foi de
6,33% em 1963, de 9,29% em 1964 e de 9,91%
cm 1965. Não há dados disponíveis para o ano
de 1966.

Pavimentação foi meta de obras
Ao assinar o Decreto n.° 57 088, publica-

do a 22 de outubro de 1965, criando o Plano
Preferencial de Obras Rodoviárias, o Presiden-
te Castelo Branco não traçou no mapa do Bra-
sil muitas estradas novas, apenas estabeleceu
uma prioridade para implantação de pavimen-
tação de rodovias que já integravam o Pro-
grama de Ação Imediata, do Governo Goulart,
que por sua vez, em alguns casos, simplesmen-
te continuava obras iniciadas no Governo
Kubitschek.

Um trecho da Estrada Belém—Brasilia,
por exemplo, rasgada em toda a sua extensão
de 1 898 km antes de 1961, íoi incluído no Pia-
no Preferencial na fase de implantação, quo
corresponde ao traçamento e terraplenagem
Ao deixar o Govêmo, em janeiro de 1961, o Sr.
Juscelino Kubitschek tinha aberto cerca de 14
mil km de rodovias, ou seja, 40 por cento a
mais do que prometera em suas metas. Além
disso, pavimentou mais de 5 800 km de estra-
das,, o dobro do prometido cinco anos antes.

O Programa de Ação Imediata, que Incluía
estradas planejadas ou até mesmo já inicia-
das no Governo Kubitschek, previa a implan-
tação de 22 243 km de estradas, devendo 9 062
km ficar concluídos até dezembro de 1963.
Mas, no dia 31 de dezembro desse ano, tinham
sido abertos apenas 6 521 km. Foi o que o Pre-
sidente Castelo Branco encontrou pronto, ao
assumir o Governo em abril de 1964.•

No ano da revolução, as obras sofreram
um grande atraso. Dos 987 krri estabelecidos
pelo Programa de Ação Imediata, apenas 572
km íoram abertos pelo DNER. A situação me-
lhirou nos dois anos seguintes, mas mesmo
assim não atingiu a meta. Ao final do triénio,
íoram estes os resultados.

Previsão do Programa: 3 508 km.

Programa corrigido: 4 718 km.

Construídos pelo DNER: 2 017 km.

As rodovias que integram o Programa ds
Ação Imediata para pavimentação são, na
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maioria, as mesmas do setor de implantação.
Com o atraso na primeira fase, explica-se tam-
bém o atraso no programa de pavimentação.
Dos 3 376 km a serem pavimentados no triê-
nio do Govêmo Castelo Branco, foram entre-
gues pelo DNER 1 805 km, apenas 89 km a
mais do trecho pavimentado no triênio ante-
rior, que compreendem os Governos Jânio
Quadros e João Goulart.

Num discurso pronunciado em São Paulo,
a C de, outubro do ano passado, o Presidente
Castelo'Branco justificou a queda do ritmo de
construções rodoviárias, afirmando que "ao
inicio do Governo, os recursos do Fundo Ro-
doviário não bastavam sequer para pagar di-
vicias acumuladas e reconstruir rodovias pu-
blicitàriamente inauguradas, em deficientes
condições técnicas".

Segundo o Presidente Castelo Branco, "foi
necessário despender o resto do ano de 1964,
saldando compromissos c promovendo a revi-
são do Imposto sóbre Combustíveis, a, fim de
gerar recursos para nôvo impulse". Nesse dis-
curso, prometeu que a média anual de pavi-
mentação atingiria a 1250 km, no triênio do
seu Governo. Os dados do DNER, citados aci-
mn, são também de 1966.

Energia não atende à demanda
Um.'levantamento feito em abril de 1964,

quando o Presidente Castelo Branco assumiu
o Governo, mostrou que em 1970 a demanda
de energia elétrica no País seria de 12 500 mil
kW. A potência então instalada — até final
de 1903 — era de fi 355 mil kW, resultado de
um esforço desenvolvido desde o século pas-
sado, com impulso maior no Governo Kubits-'
chek.

O acréscimo conseguido 110 qüinqüênio 1955-
1900 foi de 3 milhóes de kW para 3 998 mil
kW, mas foi também nesse periodo que se ini-
ciaram tôdas as grandes usinas inauguradas ou
ainda em expansão nos anos posteriores. De
1954 a 1963, foi de 9% a taxa anual de expan-
são do sistema elétrico. Para atingir o poten-
ciai necessário em 1970, seria necessário elevar
essa taxa para 11,4%, e a Eletrobrás recebeu
esta incumbência.

O plano está sendo executado pelas 14 em-
presas subsidiárias e 28 associadas da Eletro-
bras; que é hoje uma superemprêsa com um
capital social superior a NCr$ 330 milhões (tre-
zéritos e trinta bilhões de cruzeiros antigos).
Entre os 80 países integrantes do Terceiro Mún-
do — países subdesenvolvidos — o Brasil ocupa
hoje o primeiro lugar na execução de um pro-
grama de eletrificação.

Até 1972, a Eletrobrás investirá no seu pro-
grama o total de USS 2 500 milhões (6 bilhões
e 750 milhões de cruzeiros novos) já tendo sido
aplicados em 1966 o correspondente a 20% dês-
se investimento ou USS 500 milhões (1 bilhão
e 350 milhões de cruzeiros novos);

Todos os projetos de energia elétrica que
compõem o programa brasileiro de eletrificação,
segundo um estudo íeito para o Ministério do
Planejamento, estão.com seus cronogramas dc
obras atualizados, prevendo-se a antecipação da
data do cumprimento do plano. No ritmo atual
dos trabalhos, o Brasil terá em 1972 uma po-
tência instalada de 13 milhões e meio a 14
milhões de kW.

De abril de 1964 até hoje, entraram «-rn
carga novas unidades geradoras, aumentando
om cerca de 450 mil kw a potência instalada.
As unidades em construção produzirão 3 mi-
lhóes de kW e"a Eletrobrás está para iniciar
as unidades que darão mais 3 200 mil kW.

Foram os seguintes os gastos referentes a
1966 nos principais sistemas em aplicação:

Furnas NCrS 83 800 000,00
Paulo Afonso NCrS 92100 000,00
Vale do Paraíba NCrS 80 300 000,00
Paulista de Força e Luz ... NCr$ 75 300 000,00

Um setor que mereceu especial atenção no
triênio íoi a distribuição da energia e cletrifi-
cação rural, principalmente no Nordeste, on-
de a usina de Paulo Afonso, com potência atual
tie 375 mil kW, já serve a 400 localidades, atra-
vés de linhas de transmissão que têm 6 500
quilômetros de extensão.

No último relatório preparado pelo Minis-
tério do Planejamento, o Governo não se or-
gulha de ter aumentado acentuadamente a po-tência instalada — 450 mil kw contra 1 mi-
lhão de kW no Governo Kubitschek — mas de
ter tomado medidas que assegurassem para

1970 a instalação do dobro da energia produ-
zlda em 1963.

Petróleo teve maior produção
No dia 27 de dezembro de 1966. ps poços

da Petrobrás produziram 151 800 barris de pe-
tróleo. Esta produção, anunciada dois dias de-
pois, pelo presidente da empresa, engenheiro
Imack dó Amaral, re-prenentava mn acréscimo
de 50% com. relação a de dezembro do ano
anterior. O nno de 19116 tinho. iniciado com uma
média de 102 mil barria diários:

Dnvantõ o seu Governo, o Presidente Cas-
teio Branco viu a. produção da Petrobrás au-
mentar de 91 41. barris diários, em 1904 (o
que significou uma. queda sensível- em relação
á 1963, quando ;•. média er:'. <ie 9)3 03o barril),
pnra uma m_di«. de 11G 600 bania diários
eni 1960.

O Presidente Juscelino Kubilschel:, que re-
celieu a Petrobrás com apenas dois anos de
atividade, elevou a produção de petróleo ds
6 800 barris diários, em 1955, para dez vêzcs
mais, em 1960. Em 1961, ano dividido entre os
Presidentes Jânio Quadros e Goulart, a média
era de 95 535 barris diários. Caiu, em 1962,
para 91 696, elevando-ee no ano seguinte para
98 036 barris.

Dos 151 800 barris produzidos a 27 dc de-
zembro último, cerca de 140 mil foram oriun-
dos dos poços da Bahia e 11 mil de outros Es-
tados. Durante o Governo Castelo Branco, duas
novas áreas de importância, pelas boas pers-
peçtivas que apresentam, surgiram para a Pe-
trobrás: a de Carmópolis. em Sergipe, já em
fase de produção, e a da Barreirinhas, 110 Ma-
ranhão, que deixou o Presidente entusiasmado
em sua- última visita a êsse Estado.

a bacia de Barreirinhas mede cerca dc 15
mil quilômetros quadrados, dos quais 7 mil qui-
lümetros quadrados se encontram em terra e
8 mil quilômetros quadrados no mar. A bacia
está em fase inicial de exploração. A produção
atual dos poços brasileiros corresponde a 45%
do consumo de petróleo nacional.

Foi de 4*201 420 metro, cúbicos a produ-
cão de gasolina nas refinarias da Petrobrás, em
1966. com um acréscimo de 19,6% com relação
ao ano anterior. Em menores proporções, crês-
ceu também a produção dc gás liqüefeito, óleo
diesel, óleo combustível e querosene.

Nos últimos três anos, prosseguiram as
obras de construção de mais duas refinarias,
já iniciadas no Governo Goulart: a Refinaria
Alberto Pasqualini, no Rio Grande do Sul, e
a Refinaria Gabiiel Passes, °in Minas Gerais.
No decorrer de 1966, a empresa inaugurou o
oleoduto Rio—Belo Horizonte, também iniciado
antes de 1964.

Outra, obra de importância no setor ele
petróleo-foi a conclusão da Fábrica de Asfalto
do Nordeste, localizada em Fortaleza, com ca-
pacidade de produção de 90 mil toneladas
anuais o suficiente para pavimentação de
1 500 km de estradas de tráfego leve, como a
maioria das existentes na região-

BNH deu 92 mil casas ao povo
Se existe uma obra que o Presidente Cas-

teio Branco pode apresentar como realização
do sou Governo, ela é o Banco Nacional da Ha-
bitação, planejado e criado dentro do último
triênio, para execução da política habitacional.

Em menos de dois anos de trabalho efetivo,
incluindo-se a fase de implantação e organi-
zação sob a presidência de Sandra Cavalcanti,
o BNH chegou a dezembro de 1966 com um sal-
do positivo: 92 mil unidades habitacionais en-
(regues ou em fase final de construção.

Até agora, o BNH funcionou também como
órgão executor, construindo também moradias,
más sua finalidade era e serã de agora cm
diante de órgão financiador, de modo que seja
de fato um banco e não uma imobiliária.

Para o ano em curso, o BNH anunciou um
programa de mais 169 400 unidades residên-
ciais, entre casas e apartamentos, construídos
ainda dentro da sua área de ação direta. Estão
orçados cm NCrS 1 500 000 000,00 (um trilhão
e quinhentos bilhões de cruzeiros antigos) e
atenderão a pessoas que tenham renda íami-
liar entre um e vinte salários mínimos.

Êste programa, somado às unidades entre-
gues, permitirá atender a cerca de 250 mll famí-
lias das 384 mil que de acordo com o cresci-

mento da população precisariam de casas em
1967, o que significa atendimento a dois terços
do total.

O Plano Nacional de Habitação prevê que,' 
dentro de um prazo calculado entre seis e nove
anos, s'erâ possível extinguir o déficit habita-
cional. Pára êsse esforço, convocou-se a ini-
ciativa privada, inclusive a fede bancária par-
ticular, funcionando o BNH como refinancia-
dor para os bancos comerciais.

Dois dos recurso* utilizados com êxito pelo
BNH foram a. fundação de cooperativas habi-
iacionais através dos sindicatos de emprega-
dos e a criação de um mercado do hipotecas,
pelo sistema de vendas de cauções ou compra
de créditos hipotecários, para, a populnção em
•.oral.

Portos têm maior rendimento
A deficiência de aparelhamento nos por-

tos continua como uma das principais causas
do pouco rendimento do transporte marítimo
no Brasil, tanto de cabotagem como de longo
curso, e no .último triênio náo houve nesse se-
tor grandes modificações. O único porto nôvo
construído (iniciado antes de 1964) foi o de
Tubarão, para exportação de minério de ferro
da Companhia Vale do Rio Doce.

O que se íêz para melhoramento dos por-
tos brasileiros, principalmente em serviços de
dragagem, resume-se no seguinte: ...

Maranhão: execução de obras de cons-
trução tio Porto de Itaqui. Velha reivindicação
dos maranhenses, a obra está ainda em fase
inicial e custará aproximadamente NCrS 5 mi-
lhóes (5 bilhões de cruzeiros antigos).

Ceará: construção de 160 metros de cais
ácostável para aprofundamento de dez metros
no Porto de Mucuriipe, construção do Arma-
zèm A-3, e construção da estação de passagei-
ros e da Administração do Porto.

11 lo Grande do Norte: levantamento hidro-
gráfico para construção de um porto salíneo
entre as Cidades de Areia Branca e Maoau.

Alagoas: construção do nôvo cais de Ma-
ceio, com 200 metros de extensão.

Bahia: prosseguimento das obras de mo-
lhe de proteção do nôvo Porto de Malhado, em
Ilhéus, prolongamento da enseada de São Joa-
quim no Porto de Salvador c fornecimento de .
guindastes sóbre pneus para os Portos de Sal-
vador e Ilhéus.

Guanabara: dragagem do Porto do Rio.
de Janeiro, para aprofundamento de 10 a 12 

'

metros, a fim dc possibilitar acesso de navios
de grande calado ao cais de minérios; amplia-
ção das instalações do parque de minério e car-
vão. ' !¦•'"

Estado do Ria de Janeiro: recuperação do
cais do Porto de Angra dos Reis. fornecimento
de auto-guindastes ao Porto de Angra dos Reis,
prosseguimento do cais de Guarus, na Cidade
de Campos, melhoramentos no Porto de Cabo
Frio.

Santa Catarina: prosseguimento das obras
de ampliação e melhoramento do Porto de Im-
bituba.

ltio Grande do Sul: construção de barra-
gem do anel de Dom Marco, no Rio Jacui. .

Estão em execução serviços de levantamen-
to aeroíotogramétricô em Mato Grosso (para
ligação das bacias dos Rios Paraguai e Gua-
poré) e no Amazonas fRicw Púrus, Acre. Iaco,
Juruá, Tarauaea e Embira). -. ¦

NOVA POLÍTICA /'

O Governo Castelo Branco decidiu, como
solução para melhor rendimento dos portos,
confiar sua administração a companhias de ecó-
nomia mista, que é o meio-termo entre a admi-
nistração estatal (até agora vigente) e a ex-
ploração pela iniciativa privada (ideal a ser
atingido, de acordo com o relatório de 1966 do
Departamento Nacional de Portos e Vias Na-
vegáveis).

Orgulha-se o Governo revolucionário de. no
último triênio, ter conseguido já maior rendi-
mento nos portos, através de modificações no
regime de trabalho dos portuários e dos me-
lhoramentos introduzidos nas instalações. Co-
mo exemplo, o DNPVN cita o recorde de ex-
portação de minério através do Porto do Rio
de Janeiro: o recorde mensal do último semes-

tre alcançou a 305 269 588 toneladas, enquanto
cm 1964 foi de apenas 152118 611.

Também aumentou o movimento do Porto
de Santos, segundo o mesmo relatório, tendo
alcançado em agosto do ano passado o total
de 1500 mil toneladas. O cariai da Barra de
Santos, com profundidade atual de 9 metrôs
em águas mínimas, está sendo dragado para
permitir o tráfego de navios com 11 metros de
calado.

Tel .comuni cações em expansão
Com exceção d* compra da Companhia

Telefônica Brasileira, que passou em 1966 do
controle do grupo canadense Light and Power
paria, a rêcéut-criada Empresa Brasileira dc :
Telecomunicações (EMBRATEL), estão ainda
erri fase inicml an obras que nesse -campo se .
poderia denominar realizações do Governo
Castelo Branco.

A compra dà CTB, criticada pelos qua pre-
teriam vê-la encampada, possibilitou a expan-
são dos serviços telefônicos na região Centro-
Sul, onde é concessionária de 80% dos tele-
fones existentes no Brasil. Os planos de ex-
pansão surgiram imediatamente após as nego-*
ciações e já no segundo semestre do ano pas- .
sndo passaram à fase de execução.

No Rio, onde a fila dos que se inscreve-
ram pnra á assinatura de uni telefone já al-
cançava o número de 200 mll candidatos, a
CTB iniciou.a instalação de 150 mil novos apa-
relhós, a serem entregues no.prazo, máximo
dé 40 meses. Em Copacabana já foram ligados'.! mil telefones, parte de um plano inicial de
10 njH que serão entregues no decorrer.de
190.7,

A CTB de São Paulo es. tá instalando 340
mil novos telefones e em outros Estados, as .
subsidiárias, da companhia, entraram também
na fase de expansão — 50 mil telefones estão
sendo instalados em Belo - Horizonte e igual
número .foi estimado para Niterói e Estado do
Rio. Nó Espírito Santo, o plano é de 4 800
aparclliós.

Os circuitos de microondas entre Rio _
São Paulo estão sendo triplicados e se esten-
derão, dentro em pouco, até Porto Alegre. Sc-
rão beneficiadas, também por êste tipo de ser-
viço as cidades de Campinas, Ararftquâra, Ri-
beírão Preto, Uberlândia, com ramificações !
para outras cidades, Novas rotas ligarão São
Paulo ao Norte do Paraná e a Mato Grosso, e :
o Rio a Campos e Vitória.

Dentro da política do Governo revolucio-
nário, o Conselho Nacional de Telecomunica-
ções' ápróvoú a participação popular hás em-
presas telefônicas através do sistema de auto- '

¦ financiamento e traçou novas normas para ga-.
rantir a atualização das tarifas, sempre que
se julgar necessário.

Um dós último, decretos do Presidente
Castelo Branco sobre a matéria, de 14 de.fe-
vereiro, tornou a União ò' único poder corice-
dente para. os serviços de telecomunicações, ré-
tirando êste poder aos Estados e Municípios,
que no entanto poderão ser .concessionários.

Em fase dé' expansão está também o Rede'
Nacional de Telex, do Departamento de Cor-
reios e Telégrafos. Dentro do plano, os liga-
cões via telex — antes limitadas ao quadrllíi-
tero Rio-^Sáo Paulo—Belo Horizonte—Brasi-
lia — estenderam-se já áo Recife e Porto Ale-
gre. As próximas etapas alcançam Fortaleza,,
no Norte, o Paraná e Santa Catarina, no Sul
e as cidades de Cuiabá e Campo Grande, em
Mato Grosso, com ramais para o Triângulo
Mineiro.

Embora os planos de expansão de rede de
telex se tenham iniciado já no tempo do. Go-
vêrno Goulart, foi depois de. março de 1964
que èle recebeu maior impulso. As ligações pa-
ra Belém e Manaus íoram melhoradas cúm
&- instalação de mn serviço de tcletlpo, tam-
bém do, DCT. ...

Só agora, já com aprovação do CONTEL,
n. Empresa Brasileh'a de Telecomunicações,
que tem.a seu cargo a exploração dos serviços
interurbanos, está partindo para o Plano Na-
cional de Telecomunicações, em fase adian-
tada de estudos por um consórcio de três fir-
mas brasileiras, c uma norte-americana.

Três fábricas em operação no Brasil se
acham em condições de fabricar ò equipamen-
to necessário à expansão dos serviços telefo--
nicos, tendo uma delas — Standard Electric —

ganho a concorrência para fornecimento do
material tia CTB.

Siderurgia bateu recordes
A exportação de minério dc ferro, no ano

de 1968, foi de 13 milhões de toneladas, ao
preço médio de USS 8,0O|ton. Êste volume
correspondia a todo o saldo disponível ano
passado para a exportação, tuna vez que foi
de 5 milhões de toneladas o consumo aparên-
to interno e a produção total foi de 18 milhões
de toneladas.

Com relação uo Governo do Sr. Juscelino
Kubitschek, o Volume de exportação apresen-
tou um .aumento considerável: em 1960 o Bra-
sil exportou 5 milhões de toneladas de mine-
rio d. ferro, 2 milhões dé toneladas a mais
tio qué eili 1958. A met» dó':GoVêrnó Kubits-
chek, rio entanto, era vender, em 1960, o vo-
lume de 8 milhões de toneladas.

' O quadro seguinte mostra o total de fer-
ro produzido e exportado e consumido pela
siderurgia nacional, nos dois últimos triênios.
Por êle se pode fazer um paralelo entre os
Governos Já___ Quadros—Goulart e Castelo
Branco.

Anos Produ- Expor- Con-
dução tação sumo

1000 t. 1000 t. 1000 t.

1961 10 220 0 236 3 984
1962 10 737 7 527 3 210
1963 11 219 8 207 3 012
1964 13 163 9 718 3 450
1965 15 170 12 608 3 562
19.6 18 OOtt 13 000 5 000

A Companhia Vale. do Rio Doce coube a
maior porcentagem de contribuição no volume
total de exportação, no ano de 1966: conseguiu
exportar- pelos Portos de Vitória e Tubarão
10 099 mil toneladas, o que representa uni au-
mento percentual de 57% sobre os valores das
exportações em 1963.

A siderurgia nacional vem abastecendo, no
último decênio, mais de 90% da demanda in-
terna de aço, que tem crescido na ordem do
8,5% ao ano, estimativa que, segundo uma hi-
pótese mais otimista, poderá chegar a 10%,
ao ano, no próximo decênio. .

. Dentro dessa taxa, estima-se em 3 501 mil
toneladas de lingotes de aço o consumo inter-
no do ano passado. Em 1965, de acordo com
os últimos dados disponíveis, o Brasil expor-
tou 366 mil toneladas de aço, no valor de USS
37,5 milhões tNCr$ 105 250 000,00 ou 105 bi-
lhóes e, 250 milhões de cruzeiros antigos).

A capacidade atual, Instalada e em ins-
talação para produção de aço em lingotes é
de 4 905 mil toneladas, sendo 2 421 mil tone-
ladas cm produtos planos e 2 458 mil tonela-
das em não planos. As empresas estatais con-
tribuem com 2 779 mil toneladas do total.

No qüinqüênio do Governo Kubitschek,
que colocou a siderurgia entre uma de suas
30 metas, a produção de aço subiu de 1 162' 
mil toneladas, em 1955, para 1 850 mü tonela-
dos, eni 1959, aproximando-se do volume de
2 300 mil toneladas no ano seguinte, confor-
me previa a meta,

PRODUÇÃO DE METAIS

A meta 20 do Govêmo Kubitschek previa a
produção de 25 mil toneladas de alumínio em
fins de 1960. Ela íoi alcançada em 80%, por-
que. ao terminar o Governo a capacidade de
instalação da produção era de 20 mil tonela-
das anuais.¦'" - Ao assumir o Governo, em 1964, o Presi-
dente Castelo Branco encontrou uma produ-
não de .33 500 toneladas, referente a 1963, vo-
lume que aumentou para 27 800 toneladas,
em 1964, e 30 500 toneladas em 1965. Náo há
dados disponíveis ainda para 1966.

Foi a seguinte a produção primária de
metais no Brasil, no mesmo período:

Metais 1963 1963 1965

•-¦

j
I

l

¦i-i
!

1$

n

Cobre i./.-l
(refinado! kg 527 420 2 074 346 1 097 50tt

Estanho kg 2 035 114 1 568 824 1 591 934
Chumbo 16 580 14 648 9 443
Ouro kg 895 4 197 4 663
Prata kg 621 9 761 7 14S .--'};
Níquel (ferro-
níquel) 108 3 293 3 703
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Quanto valem

do imposto
o de renda

de sua empresa?
Na AMAZÔNIA

valem um negócio
novo e muitos

lk

^^1^^^^^

Existe agora uma oportunidade única
para bons negócios — a Amazônia,
onde Você participa, absolutamente de
graça, -de grandes empreendimentosI
Isto porque o governo federal, decidido
a carrear maiores recursos privados
para o desenvolvimento dessa região,
permite que empresários de todo o
País transformem até 60% do imposto
de renda de suas organizações em ca-
pitai de investimento, para aplicação
na área amazônica. É "dinheiro vivo"
que vai gerar novos lucros, novos ne-
gócios 1

Assim, Você pode hoje, com metade
do imposto de renda de sua empresa,
associar-se a homens de negócios da
Amazônia na criação ou ampliação de
indústrias e atividades agropecuárias.
São também muitas as oportunidades
para investir em serviços básicos —
energia elétrica, transportes, comuni-
cações, turismo, colonização etc. Que-
rendo, Vocô pode inclusive montar tim
negócio somente seu..,
Mas as vantagens não terminam ai.
Objetivando tornar excepcionalmente
atrativos esses investimentos, o go-vêrno federal criou toda uma série de
estímulos fiscais e crèditícios, num pro-
grama de ação a longo prazo —. a
"Operação Amazônia" — que instituiu
novos órgãos públicos voltados para o
progresso regional... e que portanto
vão auxiliar o seu empreendimento a
crescer com segurança!

Esse interesse pela Amazônia  ou
Região Amazônica — é facilmente ex-
plicável. Ela representa 60% do terri-
tório nacional, tendo mais de 5 milhões
dè quilômetros quadrados. Abrange os
Estados do Acre, Pará, Amazonas,
parte de Goiás, Mato Grosso e Ma-
ranhão, mais os Territórios Federais
de Rondônia, Roraima e Amapá. Você
já pensou nas fabulosas oportunidades
de negócios dessa imensa área, hoje
tão próxima de São Paulo, do Rio e
de outros grandes centros, graças à
Belém-Brasília?

Estamos, assim, lhe oferecendo uma
chance única para investimentos lucra-
tivos. Ao declarar o imposto de renda
de sua empresa — e Você pode sim-
plificar as coisas, fazendo a declaração
em uma de nossas 52 agências, espa-
lhadas por todo o País —, indique cia-
ramente (isso é muito importante) que
pretende investir parte do tributo na
Amazônia.

Depois, Você pagará parceladamente
o imposto. E escolherá para investir
um projeto de ampliação ou criação de
atividade econômica — projeto apro-
vado e fiscalizado pelo governo.
Ou quem sabe, Você desejará apre--
sentar seu próprio projeto, para criar
um negócio exclusivamente seu?

Você não pode perder esta oportu--
nidade I

A REGIÃO TEM AGORA
PODEROSOS INSTRUMENTOS DE PROGRESSO!

A "Operação Amazônia" criou a Superintendência do Desen -
volvimento da Amazônia (SUDAM), com 2% da renda tributária

da União para aplicar em infraestrutura regional; o Banco da
Amazônia (BASA), como entidade bancária de desenvolvimento e

investimentos; o Fundo para Investimentos Privados no Desen-
volvimento da Amazônia (FIDAM), com 1% da renda tributária da

União, além de outras fontes de recursos, para financiar em-
preendimentos privados; e o Conselho de Desenvolvimento

da Amazônia (CODAM), que traça as linhas mestras da poli-tica de desenvolvimento da região. Já está também vigo-
rando a lei n." 5.174, de 27 de outubro de 1966, quetrata dos incentivos fiscais aplicados na área ama-

zònica. O BASA e a SUDAM são encarrega-
dos, entre suas várias atribuições, de exa-

». minar e aprovar os projetos privados •
de an pliaçào ou criação de novas

^ at 'idades econômicas na Ama-
^ònia, a fim de que estes pos-
sam receber os diversos

k 
estímulos e capitais

existentes. -«

EIS AS
PRINCIPAL
VANTAGENS
DE SEU
NfiVO NEGOCIO
KA AMAZÔNIA!
ISENÇÃO TOTAL DO IMPÒSTODE RENDA
até 1982 (inclusive) para os empreendimento!
que 69 instalaram ató 1971.
ISENÇÃO TOTAL DE IMPOSTOS E TAXAS
FEDERAIS com relação à correção do regia-
tro contábil do valor dos bens de seu ativo
imobilizado • ao correspondente aumento ds
capital com recursos provenientes ds reservas
ou lucros suspensos.
ISENÇÃO DO IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO.
com a possível inclusão de seu produto na lista
de mercadorias do Conselho Monetário Nacio-
nal, por sugestSo da Sudam.
ISENÇÃO DE QUAISQUER IMPOSTOS OU
TAXAS DE IMPORTAÇÃO de máquinas s
equipamentos, mesmo os cobrados por órgãos
de administração indireta.
DISPENSA do recolhimento ou depósito de
qualquer natureza na compra de câmbio para
a importação -de máquinas ou equipamentos
considerados prioritários pela Sudam.
DISPENSA do depósito de 10% do capital,
previsto pela Lei das Sociedades Anônimas,
para as pessoas Jurídicas em formação.

íol

Solicite pelo Cor-
raio, ou pessoal-
mente, em uma de
nossas agências, um exemplar
da brochura "Investimentos Pri-
vilegiados na Amazônia" - e
escolha • atividade econô-
mica que mais lhe interessar 1

BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
Matriz: Travessa Frutuoso Guimaries, 90-Belém - Agências: Rua da Assembléia 62
- Rio de Janeiro - Rua José Bonifácio, 192 - Sio Paulo - Avenida Borges de Medeiros,

646 - Porto Alegre..,, ,-.
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As diferenças de íundo pes«soai e de métodos políticos, en-
tre o Marechal Castelo Branco
e o Marechal Costa e Silva, são
utilizadas com ênfase na avalia-
ção brasileira, em detrimento
de semelhanças que os situam
como numeradores desiguais sô-
bre um mesmo denominador, ou
seja, a ascensão das Forças Ar-
madas ao comando da vida na-
cional.

Suficientemente caracterl-
zadas as diferenças dessas fra-
ções homogêneas, é conveniente
estabelecer outra ordem de con-
siderações, já que tanto o pri-meiro como o segundo manda-
tário da solução de 31 de março
de 64 se - identificam no desem-
penho de delegação política das
Forças Armadas.

Não é certamente por acaso
que o Marechal Castelo Branco
e o Marechal Costa e Silva fo-
ram eleitos de forma indireta.
Seria impossível assegurar o
controle da delegação em pleitoaberto. A rigor, até um quadrode disputa, no processo de elei-
ções indiretas, poderia ameaçar
o desempenho da missão politi-ca assumida pelas Forças Arma-
das. A retração das forças opo-
isicionistas, na sucessão presi-dencial indireta, comprova cul-
dado em não contribuir parasubmeter as Forças Armadas a
uma situação de confronto com
a parcela civil da estrutura de
Poder. A disputa poderia amea-
çar a própria unidade militar e
encaminhar os fatos para uma
crise.

A prova de que existe uma
situação de fato, acima das ca-
racterísticas e desejos indivi-
duais, pode ser feita na sinuosi-
dade do percurso político do Ma-
rechal Castelo Branco, que as-
sumiu o Poder em abril de 65
comprometido com o regime
constitucional de 46.

Assim, a missão política,anunciada em 64 como um es-
forço para tornar compatíveis o
regime democrático e um dispo-
sitivo automático de segurança,
falhou no primeiro teste: 

"as
eleições estaduais de 65, realiza-
das no prazo constitucional e de
forma direta, apesar das pres-soes exercidas pelo Governo pa-ra orientar a escolha dos eandi-
datos oposicionistas, deflagra-
ram dificuldades políticas.Abriu-se uma crise dentro
das Forças Armadas, onde par-cela razoável conseguiu mani-
festar seu descontentamento
com os resultados eleitorais. A
edição do Ato Institucional n.°
2 comprovou a inviabilidade da
orientação política empenhada
em utilizar, sob as aparências
formais do regime constitucio-
nal de 46, a interferência presi-dencial em termos de tutela.

A despeito do zelo formalis-
ta do Presidente Castelo Bran-
co, êle aceitou a outra alternati-
va decorrente da autorização de
arbítrio do novo Ato Institucio-
nal. A saída do Sr. Milton Cam-
pos do Ministério da Justiça foi o
símbolo do desvio democrático a
que foi arrastado o Governo.

Iniciou-se então, com atraso,
a fase de reconhecimento de quea estrutura constitucional de 46
não suportaria o volume de
adaptações consideradas indis-
pensáveis. Três Ministros da
Justiça se sucederam na difícil
condução política do Governo à
constatação da necessidade de
dar ao País nova ordem consti-
tucional. Da idéia inicial de
emendar a Constituição de 46,
o Governo Castelo Branco pas-sou à tese da consolidação do
mecanismo dos Atos Institucio-
nais no texto da carta política,
para depois defender a revisão
ampla e, por fim, partir paraoutro contrato político, funda-
do no autoritarismo do Poder
Central e com ênfase na Segu-
rança Nacional, conforme ficou
na Constituição de 24 de ja-neiro.

Não é difícil reconhecer na
solução a prevalência de fatores
que estavam além das palavrase do desejo presidencial, pelomenos até a crise de outubro/65.

Resta indagar até onde será
viável a confirmação de todas as
expectativas políticas e econô-
micas geradas pelo término do
período de arbítrio e o reingres-
so na ordem constitucional. O
novo Governo é beneficiário das

expectativas, mas não está ex-
clusivamente na sua vontade
corresponder às aspirações de
múltiplo alívio, registradas no
plano social, nos interesses em-
presariais contidos pelo progra-ma financeiro e no confinamen-
to dos setores polítigps civis.

Por mais que se disponha a
distender as tensões políticas e
atender às reivindicações empre-
sariais e sociais, o Marechal Cos-
ta e Silva não poderá deixar quese caracterize uma situação in-
controlável. Terá de exercer um
controle gradualista, para não
arcar com o peso de uma res-
ponsabilidade excessiva, qualseja a de se identificar com fôr-
ças e interesses opostos ao espí-
rito de 31 de março. Neste caso,
seu Governo não estará apenas
confrontando o seu antecessor,
mas tudo que estava por trás
dele.

A grande modificação deve-
rá processar-se no plano das
aparências: a um Governo fixa-
do sôbre o poder de arbítrio, de-
terminado em aceitar a impopu-
laridade, pela convicção de queo resultado futuro de sua
ação capitalizará o reconheci-
mento público, sucederá uma
administração sem o potencialdiscricionário e já sensível aos
anseios populares e reivindica-
ções empresariais.

Desde os primeiros dias de
abril de 64, a tônica predomi-nante nas definições políticas re-
caía na caracterização da irrè-
versibilidade do processo políticoentão iniciado. A unidade de
pensamento das Forças Arma-
das respondeu, nesses três anos,
pela continuidade do processo. O
encaminhamento da solução
eleitoral não se fêz de acordo
com o desejo e sob controle da
liderança presidencial, mas em-
bora lhe tenha escapado à voiv
tade acabou por se identificar,
em nome da unidade das Forças
Armadas, como a segunda etapa
do mesmo processo. Na medida
que as forças sucessoras se inte-
grarem no curso dos fatos, cujo
ímpeto não se conforma ao de-
sejo dos governantes, não se ca-
racterizará uma reversão de ex-
pectativas políticas. A unidade
militar estará resguardada en-
quanto não se transpuser, paradentro do Governo, o quadro de
contradições submetido à inter-
ferência de pressões diversas, jáconsolidadas fora do âmbito do
Poder.

Não obstante todos os aspec-
tos que diferenciam as persona-lidades dos dois mandatários, o
conjunto de problemas e solu-
ções é praticamente o mesmo, e
se subordinam a uma concepção
política estratégica, acima da ca-
pacidade de decisão individual.

Assim, por exemplo, embora
desde a implantação de sua can-
didatura o Marechal Costa e Sil-
va tenha reagrupado as diver-
gências geradas pela liderança
do Marechal Castelo Branco, a
estrutura de seu Governo não
vai além de uma nova forma de
realização do mesmo objetivo
perseguido pelo grupo que es-
gota o seu período.Mesmo no campo das diver-
gências, ficou excluído da re-
composição das forças de 31 de
março o" Sr. Carlos Lacerda, a
única liderança que deu conse-
qüència prática à discordância.
Depois de romper os vínculos
com o Governo, o Sr. Carlos
Lacerda ultrapassou o horizon-
te dos entendimentos e se trans-
plantou para o campo oposto,
de onde não há retorno.

A atuação do Sr. Carlos La-
cerda no processo eleitoral indi-
reto identificou-se com a estra-
tégia oposicionista, fundada na '
cautela de evitar contribuir pa-ra a perturbação do quadro em
que se operou o revezamento no
Poder.

O Governo que entra é her-
deiro dos problemas políticos e
terá de se defrontar com o po-tencial do Sr. Carlos Lacerda,
já estabelecido na oposição com
um trabalho preparatório digno
de avaliação. O ex-candidato à
sucessão presidencial, retirado
do processo eleitoral pela alte-
ração das regras do jogo, tem a
seu favor no novo campo de
manobras, até 70, vários fato-
res capazes de propiciar ao pro-
grama oposicionista oportuni-
dades valiosas.-

Já que somente o Governo
Castelo Branco se comprometeu
com a solução constitucional,
onde está consagrada a forma
indireta para a sucessão presi-dencial, as oposições podem
perfeitamente, expressando o
sentimento popular manifesto
e um desejo oculto das forças
políticas, propor o reexame "da

questão.
_ Sea eleição indireta é ques-tão fechada, para as forças querepresentam o denominador co-

mum dos dois mandatos, o Ma-
rechal Costa e Silva terá de ar-
car oom a manutenção do prin-cipio e preparar um sistema de
defesa, pois é fora de dúvida
que nas próprias forças que lhe
darão apoio há importantes se-
tores convencidos da necessida-
de de ser devolvido ao povo o
direito de escolher seus gover-nantes.

O Marechal Costa e Silva jáse definiu, em princípio, favorá-
vel à eleição indireta, mas re-
conheceu ha mesma ocasião quetalvez em 70 possa ocorrer a ne-
cessidade de operar-se de forma
indireta a sucessão presidén-ciai. Os fatos e todo o cortejo de
fatores imponderáveis poderão,à sua revelia, modificar o qua-dro atual e, assim como pare-ceu indesejável a disputa aberta
em 66, poderá se dar o caso em
que as razões políticas levem à
convicção de que é aconselha-
vel ir buscar na eleição direta a
restauração do equilíbrio poli-tico, desfeito com a hegemonia
militar no Poder.

A questão eleitoral não é o
único ponto fraco, porque o re-
visionismo poderá ter amparo,
simpatia e apoio de variados se-
tores políticos, que o quadro

. constitucional — a ser restau-
rado no dia 15 — poderá carac-
terizar de forma acelerada. 32
nesse campo eminentemente
político que o Sr. Carlos Lacer-
da encontra as condições ideais
para exercer uma liderança po-litica, fundada numa nova cor-
relação de tendências políticas,
pois a conjuntura de 46 desapa-
receu e, com ela, se desfizeram
as formas antigas dè estratifi-
cação social do eleitorado.

¦' O Governo que se instala no
dia 15 recompõe o sistema de
forças de 31 de março, mas não
se fortaleceu com adesões dos se- •
tores situados fora do esquema.
Com a passagem do Sr. Carlos
Lacerda para o outro campo de
operações, apareceu um fator
aglutinante novo, com um teor
de possibilidades que coincidirão
com o retorno à ordem constitu-
cional e o novo Governo.

Esta é outra semelhança
pouco lembrada entre o Presi-
dente que sai e o Presidente
que entra: a nova posição do Sr.
Carlos Lacerda e seu potencial
político, não mais restrito às
áreas sociais que o credencia-
vam antes de 64, mas alargado
com o trânsito por êlè consegui-
do em grupos que o tratavam
antes com desconfiança agres-
siva.

Para efeito de caracterização
dos dois tempos de Governo —
dois mandatos, entre 64 e 70 —
pode ser lembrado que o Maré-
chal Castelo Branco, por força
de escrúpulos formais, conheceu
cedo o descontentamento do
grupo radical das Forças Arma-
das. Vencido no teste da rede-
mocratização em 65, curvou-se
ao papel de executor da progra-mação política empreendida
com base nos Atos Institucio-
nais, para chegar ao fim do Go-
vêrno com as características querecusou de início.

Já o Marechal Costa e Silva,
que se tornou o fiador da solu-
ção de outubro/65, perante o
grupo militar inconformado
com os resultados das eleições
estaduais, tornou-se pouco 

"de-
pois candidato com apoio decla-
rado da facção radical e se lan-
çou no quadro sucessório em de-
safio à liderança presidencial.Com a graça de várias circuns-
tâncias, inclusive a omissão tá-
tica oposicionista, para facilitar
a passagem do Governo a ou-
trás mãos, o Marechal Costa e
Silva evoluiu de candidato iden-
tificado como linha dura, a
herdeiro das expectativas de
redemocratização edistensão
política, econômica e social.;
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ENTREGA EM 4 MESES • AV. SERNAMBETIBA, 4216

(PRAIA DA BARRA)

2 QUARTOS, SALA, COZINHA,
BANHEIRO, ÁREA, GARAGEM,
JARDIM.

PREÇO FIXO SEM REAJUSTAMENTO
NCr$ 19.900,00

30% ATE A
ENTREGA
DAS CHAVES 707.

EM 40 MESES SEM
JUROS, SEM GOR-
REÇÃO MONETÁRIA,

0AP0'S A ENTREGA
DAS CHAVES
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Projeto:
L, Teixeira Leite e Júlio Catelli

Construção:
BETON, Engenharia, Arquitetura e Urbanismo.

Incorporação registrada no 9.» Ofício do Registro de Imóveis
sob o iu» 335, Livro 8T fl. 80

______________________________ '^______ __________
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Sua Casa, no Jardim Barra Linda, fica em frente à praia, a 1.500 metros do Flamingo

(antigo Corsário). Tôdas as casas têm duas frentes, uma para a rua e, outra para
um parque ajardinado, com quadras de esporte e play-ground, Êsse parque de 3600
m" ê de uso exclusivo dos moradores.

Importante: No preço fá estão Incluídos iodos os serviços de urbanização: água» luz,
saneamento e arborização.

INFORMAÇÕES E VENDAS NO LOCAL ou na

IMOBILIÁRIA

NOVA YORKI
-UM SÍMBOLO DE CONFIANÇA

AV. RIO BRANCO, 131 - 14.° ANDAR - TEL. 31-0060
Corretor-responsável: José Sylvio Magalhães (CRECI n.» 3)
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ÍNDICE

IMÓVEIS - COMPRA E VENDA
IMÓVEIS - ALUGUEL
EMPREGOS
ENSINO E ARTES
ESPORTES - EMBARCAÇÕES

MÁQUINAS - MATERIAIS .
OPORT. E NEGÓCIOS
UTILIDADES DOMÉSTICAS ...

PÁ-SINAS
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6 a 9

12 a 16
11
11

11
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10 e 11

© IMÓVEIS - COMPRA E VENDA
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Trotar tol.: 46-3211 e 23-9093.
Válter Melazzfc Creci 174.

VENDO apartamento na 1'rain do.horas. Tel. 31-2B51 < Imob.
IHussel, 724, ,i|-j. 904, dt- sala e Babo, CRECI -líi.
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íije
binar. Trat.ir cf propriet.
45-6871.

Tel.

ZONA CENTRO
CENTRO
AVENIDA MEM DE SA, 247, ap.
905. Ver diariamente das 8 aa
11 horas, Inclusive sábado e do*
mingo, 2 qts., sala etc. Vazio,
de frente, ç| ou a] tel. Pagto,
faciÜt. Telefonar das 8 às 10 ho-
ras para 22-8642, hoje para RO-
BERTO CONTE - CRECI 142.
APARTAMENTO - Centro - Rua
do Riachuelo n. 315, ap. 403,
cj ?. quartos, sala, saleta, depen*
detidos de empregada, ci sinte-
cd, banheiro completo, eíc. Tra-
t.-.r com o proprietário, Sr. Sil
viu, pulo lelefone 34-4514.
AVENIDA 13 DE. MAIO - Ven.
do ap. conj., kit.,- e banh.
cemp. 30 m2, vazio, frente, and.
alto, res. ou escrit. Ver e tratar
- Tel. 32-1106 - CRECI 166.
BAIRRO FÁTIMA - Vendo 

"apar-

tamento R. Guilherme Marcone,
61, ap. 301, 2 quartos, .sala,
d-j^endêncirís de empregada e
tcl. Chave fcj o porteiro, lnf.
52-4657 - Cardoso.
BAIRRO DE FAT.MA - Vendo
ap. de sala e quarto, coiinha, •
banheiro completo em edificio
novo. R. Cardeal Dom Sebastião
Leme, 171, ap. 306. Chaves com
zolatlor. Sr. Manuel ou com pro-
priot-irio R. Senador Dantas, 38,
grupo 3T, tel. 22.8336.

CENTRO - Vendo. 12.» andar,
Av. Pres. Vargas, 463, com 500
ni. Entrega imediata, vazio. Tele-
fonar somente das 11 às 12h30m,
Oliveira.
CENTRO - V. ótimo ap., sala,
qt., separados, sinteco, coz.
grande---cj. Vulcapiso, vazio, pin-
tado pj 16 milhões, cj 50%.
Riachuelo 70 ap. 307. Tel.: 
57-4601. . 

'

CENTRO - Vende-s. casa sala,
2 quartos, coxinha • banheiro
com azulejos. Var e tratar no lo-
car _ Rua Major Saião n. i, ca-
sa VI, das 9 às 12 horas, ou se-
gunda-feira pelo t.lefon. 23-8548
— Sr. Severo,
CENTRO~-~ Vendo apT n'.o~Tfõl.
Rua dos Inválidos, 22 — va.io,
com sala, quarto, jardim de in-
verno, peças amplas, demais de-
pendências 10 000 sinal, restanle
a combinar. Ver domingo dns 9
òs 13 horas. Tratar com Victõrio
Rócco — R. Assembléia II —
s/501.

COMPRO Flomongo ou Imediações
aps. 1 a 4 qts., p| clientes reais.
Inédito - 22-5722 - 42-7151 -
47-1061 - CRECI 159.
FÍAMENGO - Rua Dois de De-
zernbro, 22, ap. 706 de frente
com quarto e saln conj., kit., 0a'
banheiro, vazio, pintado de nô- j
vo. Preço CrS 13 000 000, com:
50% focililado. Tratar Rua Uru-
quaiana 104, 2.0, Gr. 207.

..preg
Chamar Sr. co,.., banh., * Cr? 3 milhões en-

r trada, saldo 30 meses sem
.,,,, ¦y-y-y^-y-ii7.» »fpS|atoiidã Copacabana, ..éòs, iSdiá.i«. Trat.Tdifet"'"pro* •.rA^Av^A^

Tel. .6-0709

quesa tia Santos, a, ap. 4U_. ikjiai-UI--0 - Casa, Rua Soroca
Aceita-se troca por oulro me- br.na, 451 - Vende-se, doi.,

. .*, ,.,i„ - n ti ! ner na mesma zon..
rt „!.;. tri ?•'" r /"di1r 

"'-APVl-TAM.NTO 
- 2_'ts a„d 

'•*"- 
.moveis, aparelhes elétricos, elFie., obra 10a. laje. Cond. a oem- Hr*AM/.ftitmu — t u.is. anu. , rmnrtn* o c-i-. i i Tu ¦

Amplo e luxuoso, frenle, todo * 
,. V"'S!' 2. ?"!--s- 2 banheiros -.

pintado a óleo 
'moderno', sendo: s,t"-1*!j*i; 2 <*o-_innas e copa, varan-:' . . -.--..

n** andar 4<quirl-is c' arm. °" coberta, externa, lavander a, ••¦•¦ 907' v"-*"!- Ver das 14 as prietário
rb«nh_lr«.-mrcÔr 

'S 
i_K» c" ?*•*"!"•- ¦ bmh*'"° d« empreqad .;1** hora.,-sinal 10 000 e 8 CM em taria._ uanneiros ent, cor, . s..,as cot.,., 

fa quintal, CrS 120000000 2 »nos. Imob. Br tân ca Ltda. J.*--,n./.-..,.i r,—rc! var. env„ bali e esc. márm,;M-Hvo viagem. & Visitas i, "3 - C 66. Tels., 32-0058 _'COPACABANA - Vende-se apçr
c, tambris. copa, corinha nava, ,_, 2á..í_76 152-3445. *nTen_° ,m\'s' -l"2*1'**, de Praia
ultra moderna, dep. compl. para A\í~ir™c—..„,-r -.  I-: o do somora, pintado, slntoco
empregada. 14.° andar: salão dc CASA" - Va.tn 1 nt.—í—'" -Av* ,"• 

5- 
COPACABANA, 750,' ülota, sanitário, co-inha, amplo."íí;

recep. c. 60 nv., toilete, bar, ade- ronoa dons 
" 

terr 8x24 . p" -P' . 
~ 

• -• 
"rlu3ado .» saião. Ir.iormacõ-s pela ni_.nl.ii COPACABANA

avend., ql., cosi., varanda Vi -onde SÍ'.a 
'.-_'__' 

mllhs '¦ .*".""'., "'" -ome'c', 
[_J- 57-5243.

eqv. toda a volta. Ve e tratar ?AATo T.V ?!?i .78* rÍA 
°" e!-,¦l-,.n-'•,• V" • »'"»•" <¦' COPACABANA

R.a laranieiras, 136 ,ap. I 301 . s 3 
°T=Í' 

" l-°V tjre.nnotario 
na Ru. Senador (L.°"\VAS^NA

Tel 2. 4694 Pio. 
iei...34.|By_L. Danlas, 38, orupo 31 ou telefo.;- ,

Tel. 25-4694. _ 
GRANDE NÉGr-CIO .-**. Motlvoné.22.833«: *^,nque 

dep. e

,'GÉNÉRAl GLÍCÉRIÕ - Longe do mudança vendo ap. vazio, 2 qts.,,AVENIDA" ATÍÂNTÍCA - V.nd". ''' "'"
FLAMENGO - Vende-se. ap., |perlgo. Vazio, sl.', 3 gts-,"'dep;''vK _v.randa,: dep. compl. Ver' auaniica 

v«nde-

, . emp., co- ,-, , n,-,. . ,
mo nuvo. Ver e tratar locai. - ..,' ,. . • P'cn,o. indevassável,

Sila, hvin_, 4 quartos, 2 banh.il
andar, 1 salão 

"j 
salas, 

j. 
inv.,.VENDO-ap.-con, querto","sala'..: £ndé„.___"0"n''a' 

t"an'1" **¦-
4 qls., 2 banheiros social, d.p. pirados, banheiro, co.inha - Av.l local

{¦_irâ<j«ni. Tratar

? leo, vazio, na melhor rua dc-na porta riu.
Copacabana, 2a. -tpadra p.aii., 
lenho vários d. 1, 2 . 3 quartos IPANEMA— Trotar Av. Copacabana n. 542
sl 606, corretor José Gomes. —
Tel. 36-4(119.

jLEBLGH - Venda a.. __. R"
|Joio Lira. 209, 3 qts., sl., dep'
oa/ag.; ele. Visitem, facilito. H.

IEBLON
m-MT.. O—j* ~-*-**;SILVA- R- Gonç. Dias, 69 V405"EMENTO - Venae-se ót-Tais. "2-3886 _.. -iiun.I * o_i?.rlamento, 2 quartos, saia, 1-CRECI /__*" 9°3

Vondi*-*.* «p. varancJa, banheiro com boxe dé ivR, ^jjvazio ej sala, quarto, jardim de luxo, cozinha e dependência- **2 
,— ,*" A'"Jl'o de Pai.

Vtr va: 
Y*"do c| 300 m2 cl sali— Vendo _p. 2 Inverno, cozinha, area tom »nn- completas oe empre.jfc

coz., banh., área c: 1'" » WC da «mprarjadi. Acei- no local. Visconde Pirata, 25, tp. Í*"J l"""i «pa, cozinha, 4 qls.,
empret,., |. inv. Av! 'o Caixa Econômica sem entrada. 203,_£0._ financiado.^ « n-inheiros sociais, d.n. romol.
.ana, 777, ap. 1102. V.r na Rua Barata Ribeiro, 200 APÀRTAMENIÒ" DUPLEX"_ CO.!*l"^ntt*?*' fl*"W1?1.* CJ 

.•00 «lllllo».
¦ í-,'/(-ABANA - (,f».lün- \>.n SB- 44*1 _ Corretor no local - BERTURA - 600 M2 - L-tilon. - „„ t , 

','.. ',,_*„ '"¦'[" ' «mbi.

um por andar. c|. |. inverno, Zlcompl dàr F-lil categoria 60 W» Gal. Polidoro, 55, ap, 307 
» •"«'»•!• .P..»-c_. »rn ^^^ÍSX»,.* MlfelM^-^ií^^  CT"UÍt, ?' «« próprio, d.. 

"'A''.'""0' ""*"' M«*

salão., 4 quartos 2 banhs? oc. m comb. lnf 47>730 - Batui- ''«'«r !sL ^-2409. ' Óm.l.S." d i?-^_,_?.?í._ 1?P_ .-'° ,95?' 
ai*' 303' de _ -,Bn'9' em, COPACABANA 

- Vendo à R»a l"£"; "^ F* V 1EIION - C.l,erlur, -"vTn^
etc é a.-.qem R Almte Ts. 1 - .B.ré* ÃTr-Toor*. na <it*rtwã 

' 
_., 

. completas de empresadas, .bo» f -a| ,|0 construção _ com ele-lAssis Brasil, 176, o ap. £02 c b.lo"j h»bite-»e esto mes, edifí- mc., „_ Ru c , G4I"" 5-T
mandará 63. lb» c' portei o P^ °. 

° DA V UV 
. 

~ B°;;'ft>*i*- ~ "" "7 ¦*",c|íu*-- P'"!° ~ NC'S vadores funcionando, sala, quor-'3 qlos., 2 salas, banh., dep. em' '"*!.** 
,*;n**?,ej 

•*""•"•"• - V.ndo:c.02, ,p. do sala 3 auait-s £.'
_ r,.tM^r-'~n, 

-',- 
A 

"e'r0-íLARANJEIRAS - .Lar.o do Ma- Venoo excepciona ap. frenle - 60.000,00 sendo NCS 35.000,00 ,„, banheiro, cozinha, área e tan- pregada e garagem. Todas as pe- 
"n-orl .v.l dupl.x, terraço todo nh.i,'», co.inha! d.nend .-_,-•.'FLAMENGO - Deseja vender seu chado, vondo ap. sala, 2 qls., 2 sls., 3 qts., 2 banhs., em cor. à vista . laldo de NCrS 25.000,00 qUe. prDço 15 milhões com 3 de cas de frenle. Entrega imediata. !"""•*-"•' ? •.•». ' i**1".,2. f Ias d. emp,.,..í,)a te.-l't_ . •-,!"

prédio-, ep., casa, sitio ou terro- dep., prédio nôvo, pilotis. Ver • -!j3- empregada, oleo, grande -lem 24 presta.Bes mensais d. NCrSientrada e o restante em 2 anos. Tratar tels. 25-9733, 25.8678 • ..í_.,'_,**uP*",i'/ "P"' 3 í.ín.olros, sivo, .lavador direto .'_.,._. _.'np? Procure-nos, oferecemos assis- R. Gago Coutinho, 35, ap. 404. 43-7522 - 43-8513. Creci 967 -H.176,83, T.P. - Tratar t.ls.:!Ver chefe da cbra - tratar pelos 45-6063 - Cri Sr. Antônio. .duV" ."* 
**".• .''.a<»r 

*i..inam.n. j.„c<J: NCrS 85 --„ .J c',L™;lencia iundica para os imóveis |nf, Av. 13 de Maio, 47, sl 410. Singery-Armenio. J57-83B4, 57.2479, 26-0147, 42-3539 tels. 42-9282 ou 26-0536. COPACABANA _,„ ¦ J,i.V; '¦', .'°"'j Propnel.no. G.n.ral Ur. domingo no lecal das 9 30 
'i.

alugados Rua da Alfândega 98, |„f. ,e|s. 22-6764 .57-2819 _ 
|.rAÍa 

- 
DE" BÒTÂFQGÕ vV^T 

** 55-3055- c",ti. **í.*** . _ .'COPACABÁNA!~>Vendo-ap'.-,*. Rua comoro um 
™Lm_ 

Xíd"„:VM_. -.^":.41A.-_-;- ^^-_ 
'•-* 

heras,, dentais dias, d,.;;., 
"

S,.C!<l.'„da! 
_?.„!f.J3 ^Ífe«'"l« ,.. ™ ,u™?°«LA^S.-_,»V,,ndS!APARTAMENTO - Vende-se va- República, do . Peru. 250, ,1001,

CENTRO

Residência - 37-5620.
.,-,...,-« _ ,, • , -LARANJEIRAS -Vende-se ou andar, ato lídev., c' os ma|s zio c 3 - qlos., 2 salas, copa-cozi-todo andar coperlura, mobiliado
FLAMENGO- Ru» Paissandu^ 287 lrcca.se ,lp. -om sala, 3 -uar. ||nda,' vis,„. d. ,.:*,, 

C "." 
^ nha, area grande, varanda, 2 aps. ;NCr$ 80 000,00 à combinar. -

- V.r no local. Vendo ot.mos )oS/ dependências por oulro igual mil, cl 50% enl. lnf e visitas Por *,ndnr ladeira dos Tabajaras, 37-9078.
"-_.- '..Li 'JS *??arfdo_!ou maior com garagem. Falar sibado e domingo dia todo pelo! ,30_aP- 201 quase esq. de Stquei- CASA -
-ep._ compl., «mpreg. Sinal S.'D*r* Car|05 do 10 js ,2 e 17 às tel. 46-7501, a partir de segunda- " Can.-sos. Ver hoie das 9 as 15 bana --m .|.,._ ^jj, ,.-. c|U5r.'VistB p ro0r. Ver no I

gácio entre parlicular - Tel. ,|, «'d.. _..!," I~ _ 
"' 

P° l.lí°' 
' 

._*,1.""*" n*' ,'A-**
56-1104 - Horário comercial. -^Í1..'. í;f*?™J' ?,b.a.n.!'.*'. *•.."».í"1?!!!..?*1! ! Administradora R.sni-

Pr._.
Ltda.

Instituto. Tel. 52-3190 -CRE.
Cl 768. iLARANJEIRAS

42-9924. felra_parte_da jiinnhã ouà noite.ij0™; '"ní "° 
t'i j.íS"' '"¦ banheiro em còr, cozinha, tar 0'riihanle.

rj—-1 r— PRAIA DE BOTAFOGO"- Edificio" r, .?l 1/9 **J*Buuy quarto, e we para empreg. -Gouveia, 66
Vendo cober- ,,„ eil).mas jhI. . -._., Jc^ Çreçi_142._____ .,...42.0789. Cteci J.240. 57-5107 - Cre

V„„do na 
',,. 

.Cc,..» V°ídoC6Ílmo^on'''d b?nhfçoI^|,D.** ..V'.A.ÍH.U A J5^|l_1íõw

gar. ImobiISária London keff — Rua Ouvítfi-r 130 — o «
T.ls. 36-4767 . 57.25S5.1 andar. Tels.: 32-1675 • 72.4..5

CRECI 4Í6 - (P„ 9-. :¦ *

FLAMENGO
deps, garagem, vazio. R. Vis-' mário, banheiro em côr, terra- -„„„. „.aIad.s ou coniugados,— Vende
conde Cruzeiro, 150, ap. 603. Coe garagem. Rua Ipiranga, 27. banheiro em côr • pequena col ,0' l>ilnh

Ver no beal. Tra- v',;nd!;se_a|',* de (rente: salão, 3' *-f°|.0,N - aSIota, sala, qt., ba-
Rua Hilário de -*¦-*••;¦? b»»">- 1'vaiso, copa-co;., nheiro, eoz. mesmo enorme, área

gr. 516 Tel. snnérlci emb., 2 qts., empreg., ""• T'-'r'"- Vazio, Base: 20 mil
c\ 242. *\ Saragfins, ár*ít serviço; aque- cm *. ?/?cs' '''^ *47-97ò0 — Br.íuU._.„„.  .„,.._.,a, _ A -re-i_,'12*--  42.0789. Creci j-240. '57-5107 - Creci 243

Frente, sl.,.3 q.sjtura ^ova 
com ,.l, q. com ar- m , 1|lltI, vi d. baíll, Sssla • AVve^^^^'sI|f 

^%^ CÕI^cT^i.A^^en^-õ

P,q...» co. ,o.^rç£%"^.0Ç -t^e^^LAnh^/^r^OO^'5^^^ H' ^ Bb,:.:,:,' K ,,',,-. O
/?V* .-!l-l!. O  1-- \/.-_ -I  hi" "

qu.
cimento central. Final c.;nst. Di- "'• CRECI 190.
reto c! prop. Tel. 27-3541.  j.LEBIQI. 

- Alio luxo,- na.prai.;
Jun. i ?•*•>'*-¦ s*'ões, varanda envidr

milhões, 50°. ò visla — - TeWFLAMENGO
32-0277 - Sr. Pinto. [frefité cí ar ref.,
ESTACIO

COBERTURA - Rua Marquês de
Pombal, 172, ap. C-01 - Saia
e qt. sep., banh. e GRANDE ter-
mco. Entr. 50%, saldo comb. Ver
diür. port. e tratar México, 148,
gr. 303 - Tel. 32-1106 - CRECI
li...

CENTRO — Rua Ubíildino dovisla oo 35 facilitados. Chnves no
Amaral n. 47, ap. 306 c| sale-1203. lnf. .28-0803 e 58-5655 -
t.i, sala, qlo., coz., banh. coit. I Sr. Miguel,
boxe, arm. emb. peças amplas FÁTIMA --Vende.se.ap., 503. Aaprox. 60 m2 - Açella-se C.L,0 Av. N. s, de Fit!m A7
Econ. financ. ant. c! NCrS .. qualquer hora. Preço 17

da-Rua Leandro Marlins, 22. Pre- Pco. 55 milh s. fins., chav. pqrt ¦ Tel..- ..42.179-'. ->ÇreVi.,-334.-,.-. j,„ha. Enlrooa ate o fim doai.''nr. corretora;:- «acionei,, -.vi J.\\0,\. 3.'Dor anc;,-,r Ve. ci .sor- hall mármore e iac_»n:l:'„ chaise- -° «rpoaaor, Sala dupla, 2 qtt.,- nanns. nobres, copa, ccz., ü-p.
ço Çr$ 10000,00 sendo metade Tel. 25-2378. Creci 813. Tel. LARANJEIRAS e imediações ano. Magnífica oportunidade. Pre- P'«- Antônio Carlos, 615, 2.° 

J''""' 
-J Td, ÜL Ú71 '" 

iaria, 2 saiões, 1 so" ampla ba- cr""*' ***¦:-'• «"'P1- D« fundos, «mpr., 2 vagas par. 250 mí. -
a vista e metade a prazo. Ver 52-1892.  Botafogo - J. Botânico. Com- <" > parlir d. NCrS 7 000 00. -pav., lei. 52-1236. 301 303 Tratar 22.__76 leril. rouparia, 4 quartes, 3 am- 38 mil comb. lnf. 47-9730 - Ea- 2Í0 mil comb. lnf. 47-9730. Bj.na parte da manha e tratar com FtAMENGO - Qt., sl. sps., b., Pro ate 400 milhões à vista, ca- Pagamentos supnrfacilitados. V.r, ACEITO FINANCIAMENTO— DO,-ihíir_'.ÃM« " 

i r_r--i_-!ploi armários, 2 bani-.íiros sociais tuira. - CRECI 190. tuira. CRECI 190;

_J9V*Snn° 
~ Te'"-0í./ Pintado óleo, sinteco, va!« Brande, bem conservada c| ^-'"«'vf»1" d" Botafogo, 320.1 IPASE - Lindo ap. de qt.,¦ »'•- „?sT„ „".V-, - Il 

'^ 
i 5m E,ran:,c V'à,°' :EÍ'- 'ImSco,;CONJUGADO ;da .rente, va-'lb'pBLÕN - Luxo, um 

'oor 'm&T

?____i°__ m - Praia Flamengo, 122 ep.lboa área de terreno, perto de CX.C. (CRECI 209) - Rua do:cç>z., banh., arm. embut., ju. '"'¦ 
lt'XnáA^\^ 2 

"™'x?™*> 
W«nd., írea, depend.,,- !rn d™ -d T Bob*, Vi 

'de 
P.S 330 m2. Rua .ranrtsr.Slí praia 2

CENTRO EDIFÍCIO MISTO - Ap.-'09. Pço. 20 milh.. cl 12 ii- conduç.o; Não interessa rua do J.*"™^**' ~ 
^,0..andar- 

Tel.fon.s1 direta. Rua Ministre'Viveiros de 0m por enciar, 280 m 2 salas, elas completas, 2.o pav.: e-:ar.í8 ,.;, ifúi0ii chbve -on, 0 £™. ya-0, ,.,r. lc0 ,„;| Ar f (.5
kitch. com móveis, ótimo para nal, chav. port. Tel. 25-2378. subida. - 37-4807. ?.T?677 • 3MS4Í. Castro, 15, ap. 217.. Veia ;n- 

4 ct.., arms.,2 banhs. 2 qta. d, mármore e jaenrande, clost-t, ,,.;,-. ,5 milhões. Tel. 27-7254. eni 18 maces. Inv 47-9730 - Bai
moradia ou escritório, Cr$ |2!Creci 8Wa.fe-.tB*.8«..'--- _. i LMÃT*Ü.IRÃsn243T^Í^62~ ?^^ fCCr°Í!57.^730°- B-tufresT-^Rgcl'19^

3 qts., sala, dep., j Frente, de luxo, 
'c| '2 

quartos, _e'rJ_.ado""g...7~-.p. .m"p"r'eg! -jcl"9B6',!° 
''

emb.,|!;™' .fOI|nho. banhe.ro.^Udrilhos ImaUIlirla London ltd..'- Talai AVALIAMOSAp. de frente, salojsint., etc. ótimo preco e naqlo'.!°!é 1e,°' instalação antena TV, 36.4767 . 57-2555.'¦¦ . ¦- .' .. 1, -i.. .-_..i.,... \i.. _. n *-. ...... ., | woi por a
- V. construção t lamtnios,
ap., fte. c| snla, pramos.

Iardim inv., quarto, banh., cor., j 51, .jrupo 701._T»I. 52-2877.

3 quarlos^ dep. completas,' gara-ifínanc. Ver diariamente" "T" 
RualJjOfl.do s| contrato. Ver 9 às him-.mta im18, menos síb. e domingo. NCrS ,J ,'¦ -gem, c! sinleco e persianas, va-Tavares Lira, 52, ap. 512 (3 acs  "" '*'• '**-'*• ,. >. a , -

zio. Rua Maria Lacerda, 88, ap; pl andar). Tratar tels • 52-7316!3Ó °00'00 ci •!n'^i't,•', 50%- Tr«* ' '
801 (livre, do enchentes). 33 ale 32-1810. Creci 21." '",tar Moacyr. 32-2395

FIAMENGO
vazio, sala,

V-end.Te~7PT 
'A^' 

T...6" ,"?.."_!?.o,1.Cr! *"NÇ?0,-r Coniurjado" -""kit., CÍ'.*W8.

rj-Jgranilo cin.a, bor completo'c| pia P1?1,0* ]7° m2,,T '/f-nem» -lou LEBLON, iunto a praia, R. Alm.
MÕS~IMbVEIS -T-Ac.ití COPACABANA - Rua Sousa lj. bancada 

de granito preto, 
U'*1-"* ¦tajfli/.llO mll cruzeiros Gullhem 55 ao. 105, 2 qti., sl.,

i vender ou alugar apar- ™- q"»dra d. pra„. Vendo ,t,. be|o terra.o aberta c; arl.sticó '10V0-* .P-*"!0, " Vl-ta* 3aí°, dpi» demo i dep. 32 000. c/22 â vist.
c"saf.tc Tambírn c?m- mo,»P..- 2 «'¦»?' *• -*-«¦". «• |a,d|n) _ muit- águJ ? .eci. an«. Necj.eto urgente. Telefone,e 10 em 3 an--. V.r'n. local .'CRECI 

961. Assembléia, ";odam.;i"!"'"a*| fe í»1*,^* mento central, ampla' c„va,«ni, 2.^-22: Ijr.tar 37-6366 a 37-73E_.
110 milhões ci 50^_ ílnal, sal^o .,„.. p...., NCÍJ 2joo00á V-r CASA - V.ndo em Ipanema con- fTnTr.M - \i—cr-mbinir.

jn.iliiõcs financiado.1 500,00 ent. 15 000,00 C. Econ.
- Tralar na Av. Rio Bratirt|""'"°g-'T""""'°''-" .FLAMENGO - Rua Honório- >M\ lill
n. 185 - gl I 018 - Tel (GRANDE terreno no centro ven-|Barros, 23, ep. 701 - Ed. Bahia, fRFrt 

'ir'Í

220489 — CRECI 696. jde-se, esquina Rua Marquês de-muito arejado, ventilado, em rual—— —-

CENTRO' - B. Fátima - Vendo
diversos -.piirtr.n-en.os em princi-
p:o, meados e final de constru-
cão e prontos pi entreria imedia-
tai Diversos típot c! orande fi
nancianienío. Tratar Sércjip- C,

e trntar diretamente a prtrlir de íòrlavel residência. Tcrrcnr. de ln « ousrfo if»narÂW_-« 
' '<•-..,"' 

,;_!"
Vendo~_lr_nãW,!.fll*'-H-ILnIKA:>. *", Ve *••*«¦'• '"P; 4 5CO: TraíaV íeÍ3.:''"4W2lV"'.IC.'n_*V"_n't".l.„U'''.' S,^|S-I^ segunda-feira na Rua Sousa Lima 10x50, e| 3 salas, varandas, 6|p.nd.nS_ .rcn°- V.r no '_.

2 quartos, enorme: í™'*** «"-V,,^ 
AA'""'* -3.3' ^^ ¦ V-'er Mela.?! Creci .-dí" c.? 7 500 novo a v h.a COPACABANA - Ap V.nde-se 233 1001, combinando prèvlamen' qls., 3 bani,,, sociais, copa-co... A d° 8 ?,, 12 ii-r-s. r.úa C.pi.coi., 2 banhs., 2 ...as o gara.;--02, 7 2 1"o'to», I.I.". co-inha, 17... i!' aóoo novos man-ak Ve, Ru- °.u "'"t"1'" *«n*porada. ae-ora-te tel. 47-7597. flaranem, 2 carros e dap. IntVtin*. Durão, 11.20".

gem. - R. S. Salvador, 65. Tel.,banne,;° e deP- empregada. Ver ,/r...r .— —, _._.s, 60 00 novos mensais. Ver Ku. d. „,„_, |_do; Av. Prado Ju-  -. .-—- - - tc!:.: 22-2843 - 42-07S9. Crocl i rn. o—* ' -„'„*- ^
32-1296. - CRECI 639. -D San- »« 5*'bí'=|os e domingos pela VENDO ap.çonj. amplo. Prole M; .'-Viveiroidi Castro 32 .com 

^. 120u05;- Ver1 local, domin-DOMINGOS FERREIRA, 125, ap. j.240. ** 
"'"^ ***«' LEBLON _- Vende-se «o. 2

linha. ímanhã. Tralar Locadora Nacional Botafogo, 3-6,921, cl vista aora-iporlciro - 36-6631 - CRECI-*_48.... -,., 
2e.-/78s> :60G. - Quarto e sala conlugadoa, 'rnMP.'AM-.c 

oaea- _•< ieT_.ee—", ,5al'1-. " 7\'A,,' C|jlc|° ""¦

FLAMENGri rJTmirr--- r Llda- Av- Rio »r-*nc°. 'O*. "•" d'-vclTP 8i00 o» " 000 c ÓOOO BARATA RIBEIRO, 1Ó0 áp. 312 rrlPArARANA m.,, -;- banheiro e pequena co.inha, fun- „„.„*„?-. A 
CUEN,TES - 9. ';,i', t'c- l-7, n>H rest. erma

r_Am_rMl_u — Rua Honono del.i mi t.i _ò .... . . . o . -r enl. Tratar n- l-r.-,i ._ .... ...u. j... ...,„ CO-A-ABA-JA - Vendemos con-....  ._ '_.,il_.. -• _ _n- ¦..- Af" prontos, desocupados ou .lu.uol. Rua Tuiiira, 3 ap. 102.
cam cantr. vencido, de 1 • 2 sa- TcãCf^ty V>""j —»** —i—¦-
Ias, 2 . 3 quartos. CIVIA - Th". [AA1 f-^tl^JAA Av*-uvidor, 17 (Div. .1. Vendas 2.°:aA'o pílva' 1292' £ Í01 í

 "dar). Tol. 52-8166, dss 8h30m A í,.. 
' 
A A\ Al V-.

.HILÁRIO GOUVEIA - Vendo ap. «sj<3 horas._ (CRECI_ 131)._ _;^ f.,*1.1,'*' T^* j^VS a
celente ap. de sala-living, 2 qts., COPACABANA - R. Pompeu Lou-lJ™ ,fl .li0.'"2',.*,*',!"0',,2 Síüi™ CPB*-RTURA„- VÍsc. PMli si, 3,'menhã. Neqócio ocasISo 

'

Ltda. Av. Rio Branco, 106, ll.o dávcl p! 8 500 ou 11 000 c| ó 000 BARATA RIBEIRO, 160 ¦ ap. 312 rr.pÀr'Á_A*.Á"" V.nHimn. ,--, 
Tel. 42-3437 e 22-0275. enl. Tratar no local. |quarto, sala,.corinha,. dep. _emp. f°°^°*N% 

~,fs,'2 
s"s 

™\

Vende-ae, na R.
VENDO excelente 

~op. 
de fren-1 Enlrada .15000000. Saldo forma , ,,„..,,.,,_--;..

e, l.a locação, c| salão 2 o.s". i "luguel 36 meses, ,12*300, .12x350, 
pJal,dtl^l..: 

_S- venue-se, na -. — — «—. -. salão, 2 qts., J'**»":* "X ,,;¦¦-"'¦—---.,. rw" _ pt. enlreaa
3 banhs., 3,Alvaro Chnves, 28, ap., 210, ,..'ÇoPMor.v dep. comp., garagem: -^O* Acci,° oferta. Caixa nao. h. 

_ _,-50% <m 
- ....

Pombal cj Irineu Marinho, x: de pouco írAfego. Ocupa iodo ot -LARANJEIRAS
óflm de frente. Tratnr Sr.' Aminlandar. Tem 5 qtos., 3 banhs. .....-22-2376. salas, escritório, 2 qlo«. emóre- ?.'• seP- demais, dependências - Voluntírios da Pátria. 415:302.1-^75^-0^7,7^,7,-

POR-MOTlvo-dé'viagem 'Ven- O"-1*- -aragem'e.c. Tea -cònsí. 
Y«J°* 

T_ía,<1/,AARn!.afranco' 138- ~'~ 32**i*155 - D°"'!Ü BA'RR° PE'X0T°

de-se .cala dl^qSartc^ sala"' banh , i _^/".2- Preço. 110 milhões cor,;15-0 md- ¦«>• 32*8585- VENDE4E aparlamento, cl quar

1 p jandíir

doi. Preço 16 milhõe; c] 5 500
Hnòociãdps pela Caixa. lnf.

65 mil cru.": 22-6526
Sai Crccl 81.

52-4343. Murillo de Ou'

lo e sala. R. Marques de Õlin-
da, 106, ap. 604, falar cl pro-
prielárin.

U,,r.n aA c A 
"o" r"~^;,",';'iPü"í-"ienio ae _c quanos, senãoHugo. Av. Erasmo Braga, 227 - v„randl> 

^|S,,^_,_nd?,^|:NL)E.SE ài. Av, ..0-w|d. Cruz,

Vendo ap.-SenT;a..& A.Al.AAZAA^ !?»..,confortável ao. 2 ;PJ andar,

,. . , Vergueiro, sala, quarto, banh„tpren
= 
-,>;, 

d,oc,,,,-.. T-rreno.-VsO ™V Rua" ^l^s" 
^iro'^ ^iílííW—
Sr. Artu^ p| manhã;

 -...jjos.. varanda, à visla CrÇ . - - í 1**L*°, 
a Vl!la' !il,d° a,e 4 onos- ILARANJEIRAS - Vende-se ò vista

tro. R. Assembléia, 40, 12.0' 8 000 000. R. Senhor'de Maio- pi0"0 proposta prazo menor. òu contraproposta agradável -
and. 31-0398 - 31-3629. Creèi !____« '05- casa 4 --Centro. | Choves porteiro. Tratar propDr. ,_,„._,. d_ 2 quarl0 d

 PRESIDENTE,VARGAS -S Andarl"Tw--fiTíi Ato' ™
CENTRO - Vendo prédio c; 2 Ç*"1* 320m2- Vendo' _ •«¦«•«'li '" ** ,el* ^-"^-

leias ocupadas s| conlrato e so-'~ '13-7522. Creci 967.
brado c! 4 qts. c sala, banh., co-!PASSA-SE o

Vendo ex. Tel, 22-0262.

kits.

43'85,3'.LÃM.NGO-X

c| arm. émb., banheiro em' már- reiro 148. Vdo. ap. 3 qts., 2 sis.,1'1'5-.''J ",'m— -endo "m duplo, cils., etc. 83 mühões comb. 2 ir-triN - Av Àt_T.lf_~5_~P_'.
more, copa-coz., dep. compl. de vard.., |. inver., dep. comp. Entra- V"-"^ *'*¦'.„ saragem 65 ml- «nos. Inédita Imóveis - 22-5722 „"'".« _ tóiü .. |,,..,.c
empregada. Acabamento de super-da: 30 milh., sido. combinar.- !*?.'¦' P""'"^- 32-6775» -42-7151 -47-106! - CRECI _ 

"; 
: ,.;,, c-t. l". V

luxo, Incluindo tapetes, lustres, T. L. S. Francisco 26, sl. 515 -HILÁRIO GOUVEIA 120. Neste' J59._. 'f" l.dV 
".oirtamen 

. 1 ,,
cortinas e etc. Ver na Rua Ar\aes-Tel. 23-0788 e 43-1527 - CRECI edifício otimo ap.. lO.o andar, COBERTURA - DUPLEX ¦ ^--Edif 

"ila 
t 2 áam\r-" J.-"idSncl.. -

tro Francisco . Braga, 2231402 e 20. ."ente corri^200 m2^desocupado.. |u;;- recint-ednstr. tran.v. pralo/SIn.lt NCS 3'000,00 .'»%'-*..

> 12,50. Preco 40 milhões finan-{Tratar Rua da Lapa, 83
A-A*'1.;.. ' *VCr .' lnvDálid.c* '|PIl"ÉDIÕ~^~g'ra_d7T.i77"2'^".l
o.,. Tralar Sérgio Castro. R. As-jvimentos. \l*ná..« _ Frei Cnsembléia, 40, 12.o and. 31-0898
- 31-3629. Creci 22.
CENTRO - B. Fátima - Vendo
Apartamentos entregn Imediata c|
qts. e salas- separados, e 2 salns
e qt. separados, altamente finan-
ciados. Tralar Sérciio Castre. R.
Assembléia, 40, J2,° and. —
31-0898 - 31-3629. Creci 22.

FLAMENGO - Vendo ap. con-
jugado grande, banh., coz. Rua
Sen. Vergueiro, 93. Ver das
IO às 12 - Infs. 34-4647.

vimentos. Vende-se
neca, 165. Tratar Alfredo - Tel.
34-0740._
RUA SETETElElÉMBRÕ - Ven-;FLAMENGO - Vendo ap 10!" 

""?.'

de-se torrono com planta aprova-. Barão de Icarai,. 14, 2 sls., qto„da para doio andares. Preço 2S0 dep., garagem etc. Visitem. Fa-
m. telefon». 27-5143. cilito. H. Silva. R. Gonç. Dias, 89,
RUA CONSTITUIÇÃO - 

~rW. 
'A*05 - Tels-: 52-3886, 52-3840

Pça. Tiradentes, vendo prédio e 29-8903. CRECI 648.
boa loia, mais 3 ands., mot. (FLAMENGO - Vondo ap. R. Se-
mudança dc sede. Entrego va- nador Vergusiro, 3 qls'., sl.) dep.,
zio o desonerado, ótima opor- garagem etc. Visitem. Facilito'
tunidade. Base: 250 fnilhs; Tel. H. Silva, R. Gonç. Dias, 89, s/406

C_NTRO - R. Taylor, 31, ap.
41 J> s., q., conjunado. Ver loc
Tratar L. S. Francisco, 26, s|.,_,
515 Tel. 23-0788, 43-1527. Cre-228255. Tels. 52-3886, 52J840'e"WW

VENDE-SE na R.""Guilherme M.7- = CRECI *-**8-

-.-;— - .,—.......-„ .,..- ., _a,ao, o qts., ci armários emb 
:'"f" . hora 

Çl 
viI'-a, com„°.PI„' COPACABANA"- Rosto A - Vén- y?.','l" w."V.'. IT.i.T^'"' 

'."' 0/u '"'*'• vi"° 3í0-°' ú'lko n0 0=* l8" mensais d. NCrS V 00.
ada. Tratar pelo telefone .. 2 banhs. soe. em 

"&,,. 
üpãZ„ ??íU7° 

P.t°.^7 5' ' d«*"- Apartamento sala, quarto,*1*- 
l0 

ÇE 
CASTILNOS - Um P/|nero; lnf. 47-9730 - Batuira. _ Inferma.Ses , ..talhis n. local

deoend. emp. e área de serv. -2?--1?7_°u-.3__.'__£.* vestibulo c| armário embutido, üL™3-',3 ?,'.-.- deps. compl. _ CRcCI 190. Ie.m o proprietirio. Te'.: 
50 ou permuto ap. _nn|ii. 'Tratar, APSA. Tel. r .2.1869. COPACABANA - Rara oportuni- entrada serviço, cozinha, banheiro^"i™0* y,!ll'1s »° 3*;;:,c:rt 8 '¦ IPANEMA - incorporação Ed. 4 iií______;__

com cozinha nas Laranieiras VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA in . d,sdí!- vende-se ap. vazio, frente empregada e tanque. - Léo. - U „•,,,? 
md 

:'J.per ÍÍc-'lí!"?°i !nf.]pavls„ 1 np. ner andar 1240 míl.ILEBLON -"- P.__r!»_S.*o _ \/í_T
ic 3 quartos, sala, terraço, dep. 26-1721 í47-9730 - Batuira, CRECI 190

VENDO
gado
por outro imóvel igual valor cm Vendemos 3 aos. de 2 qts.,
fA/Ai 

Chil_™.r 
ÍÍ1-?* 

Telefone sl.. dep. c garagem, sendo um .'TV-' 
"L'- 

í"-'*/5^ .-"í10 COPACABANA" -. Dese|«' wsSd'erN^
23-6305 - 8 às 10 horas. de, cobertura c/ terraço, telef. eS ",' 

;i<T'i „ M»» Prédi°- «P- «•*¦' 'Itio ou'**'

,, - - - _.. — Proprie
_  ._ R- Aníbal de Mendonça. Acpíta. de ao. de fronts. vista r

Vendo ótimo apt., 2 qts., se reserva. 42-0425 — 32-6750. :"**r, andar alto. Grande sala, 1

VENDO ap. de 2 qls., s., demais moveis. Ver no local hoie bral í, Sobral S. A. Tel. 57-3448. terreno? Procure-noa, oferecemos
depend., com garagem.'Ver Al- "manhã. Tratar na Brilhante, Rua1 Ver' diariamente, de 9 ás 18 1*o* a!si,t6nci„ jurídica para os imó-milhões ò vista, sí
mirante Salgado, 365-103, - Lo-: Hilário de Gouveia, 66, or. 516.1ra!* í-!?,*'3 Constante Ramos, 1JO, ve,_ a|uqados, Rua da Alfândega, nômica. ocupado s|
—.__._.. íiTcmT _ cTontir CRECI 

2-43 l_*-P-' Iwl.. »•** ¦< ¦' • .-..-. ' •>- <___.«!„ r,.4.«57-5187 e 57-2086

BOTAFOGO - URCA

. 98, sjloja, dss 10 às 13 hs. -
Posto 6, vendo,Tcl.: 43-6212 - Brandão - Creci

ssla, banh., coz., deps. empro. Creci 307. [quarto, banheiro de luxo, csr.ii
¦ nh-3, v.'. C. árre com lanciue

:|INCrS 25 CCO. Tel. 47-3554.

íENT9fS õ 
".' Ri*,-,,,uel°' 252;|co"ni"n."6lÍ6Õ4B"; Mlima, ap. mo- FLAMENGO... -u... ^..qts.,,s., hanh., coz. | biliado ou.não, ampla sala, sla., ap. ei saleta, sl., cl arm. .mb.^Proco -~600 - R

_ Tratar; ql., bonh. soe, coz., área cn- .*•. coz., banh. como., 50 m2, gócio! - CRECI"' tanq., arm. emb., qt., frente. Sinal 2 000 000, pi na es-

100m2. Preço 35 milhões ci 10 -,_,.._,,
sta, saldo Cx. Eco-! .P'"E'*'A ~ v*nd. ao. cob. .,

.ado s| contraio. Tra-ifl;-''"!*, 4 qts.,, 2 banhs., sociais, na AVENIDA NIEAAEYER e porta
tar Sérqio Castro.- R. Assem-.?:c* "'e™ "°V";„R. Visc. Pira- H. Leblon co.;a 10x40 final cons.

.,.-„-_ . , ,,_, , „ -,COPACABANA - Posto 6, vendo.Tei.: 43-6212 - Brandão - Creci _?JãEn, 40, 12.0 índ. 3,.0e98 -''**" 
/* 

- o2-67£0 - 42-0425. tr., 2 gder. sls., 3 qts., 2 banhs.
VENDO - Ap. 1025, da Praia terreno com 2 frentes. Rua Aris-792. 31-3629, Creci 22. ;C-co 307. copà_ ...„ dç_ _ , ._ mXtmode Botafogo 360 sala, 2; qts., tocrítica, zona 10 pavtos. TeÃf l-{ COPACABANA • -. Veado «_." ¦ l-EME: -.Vdo. ap. final; de const'. lpANEM^ ~ Vir.de-se ap. «al. »¦" .¦• etc. Vista magnífica. 80

.,„.-,-, „ . - . -.-'dem. dep. 20 milhões, 50% _ |0 da Silva Graça. - CRECI 10! 2- íalal oi. 
'lín 

l..nl? rn- 'c! s., q. 
'sep. ' 

eo_ banhi I. "*¦* »I*Òr«doí, coz. e banheiro, milhões como. ?0 mese. l! luro.
ATENÇAO! Vendo na Praia de vista, restante a combinar. Tratar'_ Av. Copacabana, 1085 laia i SA. 

S %'%" .,.'''', Ai Gustavo Sa™'aio 738 ao*'305 
'*-*-*•• 

de em.-.rs-sria . oarac--,, ¦- Inédita - :-_---75'_ - 427151 -

_V Th 
*P-- • . 

' "^ 
PuÍr-íc^ÇÍSpr*v0,,áríò- 

P""- 
yar0s! 

2'J*)*-0l - »el. 27-3443. lA.eiiófb C_?_f h.ni.„SI ífnít Tra 
:'™34.o3?9 ' 

T*«» í»l ReSfern, 54. ap 1C4- ..47-1061 - CRECI 159.to, banheiro, coxinha. Sinal da s 712. Ver 'omente hoie 10 _.¦; ~z-z-r^--.~-rr;r rr~~. ,— ¦"¦••ei.o im. Lx. c, pequeno sinal. ,-.l'.i—igwiw*-. T.n'-r n_«f ,í^ \/._- *í-- ' 'nouilino'! COPACABANA - Vendemos ÓIMratar Sérgio Castro. R. Assem-.-LUXO - Ap. novo cla.o, «reiad-T A--.| P'ó-A Vr 'n.! R--ICP 
"Tinioort-nte "- 

Ani í
.'•!,."° ..':..d<-.f "-mie, vazio, iunlo _b!-ia,..40,. 12,0 _.-,„_. 31-0898 -;3 <j., ..lão, 2 b. 4 g. .,m. em^T."^,'.;, - K-CI ]. 

_" -'iia re™ W Redén.
200 mil cruis. na promessa, 2Ü.'i.|h Pcr genlileza do'' 

preslacõos do 100 mil o sc!-'

•idr.

Vendo urgonto,|ou 26-0281

Aceito Caixa. Ver loc
.1. S. Francisco, 26, si 515. Tel
23-0788, 43-1527. Creci 20, |b_nh. empreg. CrS 22 000 Ood! «rilura. Aceito Caixa 

'ou' 
Instilu.

CENTRO — Ed, Garagom Autom.- Sendo metade agora, metade 6 '*¦' ""^ Bonlo Lisboa, 108, ap.
tica - Rua do Carmo n.*> 55 -' meses. Tralar no local. s01- das 13 às 19 horas. - ORG.
Dô o dobro de rentabilidade aoiír_(Xn.r_™7,';^—T.~-— DANIEL fERREIRA - R. 7 Selom-
sou capital, aplicando-o no me° tn .. . ?pa'""nen,° vazio, quar- b,o, 88, 2.", - T.ls. 32-3638 .***»»#> * "K*$ Ovaic^ T^Ütegjffig&à

es 173 cl sala, 2
__ quartos, jard. inv., vazio. Cha

do financiado. Tratar tal. 46-7603 VENDO butidos p. oleo, copi cozinhs.

Edifício garagem c| boxes priva-fivos ja prestes a ser concluído
cl os elevadores já em tostes fi.
naitap{ funcionamento efotivo. —
Você adquire uma propriedade
imobiliária mediante escritura pú-blica, quo poderá ser vondida, hi-
poleendn ou arrendada a qualquertampo. Isenção do Imposto Pre.
d:al durante dei anos. Restauran-
to a ser arrendado em benefício
do condomínio. Vá amanhã mos-
i * ao local. Infs. p| tels.:' 

/.*28, 32.0C-0 _ 32-7164. -
Cr.cndo M,

Rua
307-D. Ver cj porteiro. Tratar ÁiT"''""-""^^ 

~_ v
lel. 45.5090 Marques Abrantes
;;,„-.,-„¦ r—'-,—.quartos, iard. inv., ,„.,_. ^„„.VENDE.SE ap. grande c| telefo. ves porteiro. Tratar Dra. Gilda
ne, A. N. S. de Fátima, 64 ap. 32-5246 das. 13118b. Cr$
____;.  28 000 000 c| 50% à vista res-
VENDO - Ap. frente, R. Viscon- 'ante financiado.
de Rio Branco, 53-201, S. ent., FLAMENGO - Vendo ap. sl.,s.l, qt., vard., c. b. Tratar local, qlo., ban., kit, claro, pilotis.

ATENÇÃO - Vencio
quarto e dependência,
gada. TrMar R.
Pátria, 420/504.

ACEITO CAIXA
no, 180, ap. 201, con|. (35m2),
ci inquilino. Pço 14 niilhs. Tel.
25-2378. Creci 813 - 52-1892.

op. 2 qla.; e.-.Icí, cozi- av. Aíianíica, com g^rcigem, x\j 1-362?; Creci ?2.
nita Gelbert. - """¦ banheiro completo, área com; salas, 4 qts., banh., varanda ,«"*¦ | clJPÃC A8^A 

"^"CT-^T;;-7~ 
I _ara_.m. Tel. 56-11.6. ..r«,-.=...« - venae-se, exce:. ao., lrl.cS- -..„ -_.,.„¦-, r---,. .,;,„._

aro . único ne-1 ««".«•. dependencas completas armário, e dep. R. Sanla Clara, K^ feV.èno 12x28T* LE.VIE--.'-Veride-se-'a-- -903 
' 

R i"!'?"''1" 
'**' "'¦".• ¦*" cb'ndi.r em .e"%f 

'fümmé. "e-mládriM 
du^7« „-_:;_..iã;.r™ 2 ün. 

'"ru.4.^"^' 
_p;,-,80l_ou d-.s'ra°df. wZhlá^wii^Z 

'&\wL 
ã% Wai.; .::dS8S-^.fsçai' ^^-,^y Z\_yLTA., 2Ati íl

«a ae empre- n oa aoa} , c n \rctr.\ ewpcmuadií j_--.| **.//. (_reci ti/O. ;C» pon. L-_„. _., i i h---/-emp,, í. ora ...em, i p. #nd., ftf
voluntários da K«^.l* ^^P; VEIG^- 

^FÍAR^, çpyDO*;; 
fre^e; ¦ U,o 

f b^lir^tt-^^F^ W"'^ ~ 
""- 

.^'«írf^^

em construção, saia, dois quar-|CRECI 832
0fL'l*'*Mfe.:';e,*S-Ç-5?*** 

n"1*"' COBERTURA duplex 260nT2-

Avista melhor oferta. Ver à Rua Sen. Vcg, 2!0

APARTAMENTO - Praia de Bola.
fogo, 360, ap. 1 022 - 3.0 blo-
co — Sala, 2 qls., banh., C02.,
dep. emp., área. Ac. Cx. Ver lo-
ca. e tratar Rua A^éxico, 148, gr.
303 - Tel. 32-1106 - CRECI 166.

Vdo. casa 2 pavi-

milhões com 50% entrada. Tel.|'°*. 3 banheiros sociais, toiiele eC port.ro Tra'ar ''ALIANÇA'su'

saudade NCr. 113000' -' RreiolÃto.^aid.niwTl^.Vl 120l' ^^i 
C"ECI 68- [oepend.encias completas, obra cil imóveis" - rotr, ._ 

*_*»_?Te-.

alvcombinar - 46-7210 - Tônico." I ve."VT corl-íro 
'~3 

ais' 2 I.s" COPACABANA - Vendo •p."'d.i"'v«"*";11 .W'*.""*' or,ra-|p|0 X„ 99« , ¦ . porieiro, o qis., ^ sis.,.,0 -„...-, |tv|no.ronin . ««Ia. 9»rll. Tratar Imobiliária rapi
._•.._¦ .nn.. inins ; banhs., terraço, 90 000, - a „ -.,? ,?"°i> 

"ving-rootn, 4 salas,-. -. ii.nníã • 439'07LEME — COPACABANA vil„, 37.'Ó3Ó6 <? 37.7382. 9Jl L- A os '°í'""' am"ITC-h
pia cozinha e copa, área coniU_1:

-Ui' >'-_ii2a°t.irl:RUA BARÃO• DA iTORRE—Vendo

CRECI 16, - %A. Sí. n"iar r-i-r.re,r'' ,in-;:0c í:!*. o ,-,1 ti facilitado. Lu. Seabra.3.o .nd. - Tel. -re], 
47-7370. Crssi 363.

APARTAMENTO - Vando. 2 qts., "PACABANA - Ipanema - le

sela, deps. Final construção. Rua ¦>¦-"" ~ *• v**-. ^-?|,,v,"ífr
Prof. Gastão Baiana, 151, ap. 60Ó mM" » "u 

Jn",*,l'1. 
-?n-ul,*,

— TbI 38 2112 Io nolI° •L*«P*o- "• Avaliações. —
•¦¦¦¦-¦ 'Corretores 

altamente especialisa-

.fe„í.^w='*:.**-'!Ífâí*«Í** Bruno- ,nf* ^'irAl^L^^ra^^^^ S_.7.M.'S.i;m.,-^
156

vENDísE^riJínírwunr P*tin. d *. b™,»: ,„,. p..: IVZ°%0^71' ^sf ?...: ^!ri_D*L^N^ ^"^r^^.r'-* _['...;¦'-_:*.».
Vinte de Abril, 28 todo mobilia- dibel 57-5357.
do. Condições CrS 15 OCO 000 trr«_-i_=íi  -.

- • sendo 10 000 000 d' entrada - rLAIVIEN^O - Desocupado, ,,.. , ¦¦»..¦¦_ »-.,.-,,..... ,. a,_:,„ „,„_-..-

5-ô'íà rAr^-^A- ?.el.n,ee,0".c.-52„-72l7d« 1* I». lAZV,.,,ia.,m„,.f!' 
A1;."01 ci: Mos da Pátria. Infor. ¦*--.- -, I «ENIDA COPACABANA

\gom, 
dep. empregada, iardim'"'*.0 

*-n".m**- "Tí, " 
iTÍ 32f ***0 e •»•-**•*•¦„

!olc Tratar seciunda-fcirá tél , srande, vasio, vendo, fte. pra.» „_- _ Av. r|0 b,
ÍSTS- 32-Í035'hirí%" «m« ál "i7 25° m^,' •""* «, l?.^ ~ C'' Mla S CliD
_'._.. __-_—_-_^^ -7—r— ¦—-1.1 ano - Aceito proposta, i vista. .-.,..,,,„ r,

ranço n.
CRECI 128.

ii 20 hs. com Dr. Rafael.
fil-.'.., A i__,jA.* ," 

'-". 
#¦ nos aa fama. inior. Eudes Imó- í*l__. i .-.i.-r.«. ^i_.« _•<.,««.Glória e linda vista sobre San-„.t. a„ ai,-.. d_,,,_.„ 7-1 .. salas' 3 flertes, dep. compl,

VFNfiFêõ". 5-^ T—.- Ia T*-rora « Dai» da Guanabara. .,^^'íí,. t.i !.ií, r?__.. o-rn* í»™geirí frente, 2 pl andar. -
VENDE-SE 1 ap. no Bairro de Fa. Tem telefone - Ver na Rua do 

'" 30j- Tfl* 32*U77- c"*' ^O.I^,r„ hora p| ,e|. 57.7309.'árdim 
deqinv_.n_ 

,_^inEP..-d 
, 

Russo1 n- 
?.'6 

~ ap- 60' • Tra ^TAFOGO 
-.Vendo ítlmos-apl.. 

'APARTAMENTO 
,--iLeme,v2'qts:;

.--!._. ?__?.'_*!.'";?.' «zinha _b.c| tar na ADMINISTRADORA DE cobertura cl vista permanente pa-|s|. 0 deo. CrS 25 000 com 50%.

C_.MTRO - Inválidos 224. Vií
ej ap. 17, c| 2 qls. e sola,
7. m. resto 7 a. Ver exclu-
s .- -.ente 12 às 14 horas. Tra-

W^ u5'-^'™7'^' IfuTLT 16vf 
°,.7S| m6^_ ÍM0VEIS"MASSET uu«. . Kua ,» -..-, «,,.,»_

gR0. 
- Vatic - VssdsmM,™/»» 

f»*1-' 
2'7 »P- 709 Debret n. 79, ,'alá 408. T.l. 

"locação 
com 4 qts., salão, 2 i TÍataV co"m 

"5"proprie'tário:

£!ÍÍ.5:"S ^?"d".'.",i.*". «*!„c^^'r- - -_ A _-r_7__L_y__3__L3i__-  _ JnWA.. . 2 qt. empregada, .BgSiRT5 - Vende-custando d. loja /sobra'..;'..',:, 
VENDE-SE t.rreno~ na~ Ru. 

_da" 
rT^ÀWdÕ" 

" ""ÕlORIA 
- /JA"'*"* 

** *.ts?,vUiÍ.i.'eTc°í 
Ver ,^Aí]T^l° 

'F-íX^I.^Am'
vindo para comércio ou dop6silo.l*3*'n,Doa. 165, muito pri
a" í .c 

Mendonça Imóveis. —(Cais do Porto e da Esl

onstrutora Pedor-
Íí!! 

HSi£T^À\L ~ '" •'»«'¦ C""»! * »'»•''. »™ edificãçã. r enter p'i>l"l
- CRECÍ 2.5 

" ' 2™m-.a0"-""...0 
ode 

°.b,*,s* 
,T'.alar d»h »»»»" da «<•«!-Il-Cl 285. ^ ,14 as lóh. Rua Assembléia, 93,'neiras, da Ires eno

ASA ou ap. cl 1 mil, saldo Cx.iop* l0}- I «'Sn. 2 banheiros „ ...,...,,ep. ant ou 2,5 ent. 200, p| mès vENDF cF ¦ .„ T~rÍrD ;*—i"1'1*1"1 .'-inde, grandes depen-/t-son 52-5234. 2a.-feira. Qual- K|Ne,E"S„E.,° -Ç*,407 da,Rm C><- dências empreg. etc. .garagem
uer bairro. los .Sampaio, 246, Quarlo e sala _ luxo. o/ 80 milhõn,. n/ -_.,'

COPACABANA - Um p| andar,
- 220 ni2, v a _ i o. Det. 45-2023
2 (CRECI 330), com Carlos. ." 

COPACABANA - Vendo ap. 3 q.,
sl. e dependências, de frente,
sinteco, _ vista NCrS 40 000 ou
NCrS 19 000 e o rest. até 3
anos. Ver as quartas, sáb.*. e do-
mingos ou marcar pelo telefone
36-0658 a partir das -21 ,horas.
R._Guimarães_Natal,_19, íap.' 502.

COPACABANA -Vende*se «par-
tamento. Dias da 

" 
Rocha, sala,

2 quartos, dependências e ga-
¦ ! ragem, alugado sem contrato,

À VENDA 1 ap., 2 q., s., 75 45"000, c/ 20 000 á visla e res-
n2. Preço e cond. a comb. to longo prazo. Tel. 57-3050.

CENTRO
unlúçade. Chaves com _o portei-!à Rua do 

' 
Russel nW.ó.^ap.'"" -

COPACABANA - Vendo em lo.
loc, ap. de sala ií quarto se-
parados, \. de inverno, bonh.

Vende-so ap., sala e ?; Tr'llar com • Paulo Freire. -!„.•'Y 
uuarto separados. Rua Resende, Tel.'32-9702

A

—_  VIEIRA SOUTO - Ap. de sito
'IPANEMA — Apruvait* «sta •x- luxo, selão. 3 quortos cl nrmí.

tanque e dependência de cria.ÍPAULA FREITA3 - Vendo epTI "''''"'^ oportunidade d. adquirir:rics, 2 banheiros sociais, toiletti
dos. Financio e entreoo vazio.! luxo, . hall mármore, salão, 3 '•" asarlinvcnto em IPANEMA,' eopa-c.-inh,., 2 ,-¦•-. e hanh. !¦--.
Theophilo da Silva Graça - Crecliquartos, armários, 2 banhs., iae.' S»« iíl.!? B,a!ÍI (INCORPORA. 2 varas na rr,'..-—-. Ptti-i .=0
101 - Av. Copacabana, 1 0B5 sa-central, relógio elétrico, banh. Ç-A? 

,'A S..'0"?r'í'""- I* tni- ,i«l!h-ssa. lnf. ."•_¦*".- *_..l_.*3.
la 301 - Tel. -27-3443. Lara banhistas, tel. int.íno 

",.'-'"d"' 
^ 

CIA-„ PEDEfNE!RASI, ,*,v ,:'-. ,!n S--,-. C—i Pl.em um dos melhores locais, na ,„..,-,.--.  
", — — .—r;COPACABANA - Vendo vazio ira.em, sala

apartamento saleta, salão ou quar-!*cí& empregadas
to, kitch., banheiro completo, mo- Tel. 57-1510
biliado, geladeira a 50 ni da
praia, na Rua Domingos Ferreira,
219, ap. 1106. Ver Sr. Antônio
na portaria. Informações Sr. Cláu-
dio. Telefone 47-7421.

,para banhistas, tel. interno, ga-
V_a_|'.*m, «I. d. ^^^.^•'RÜ.Zríô^r.-.r.s, 521,Ver «manhã. qua-

PÔSIO 6 - De frente. Sala, três

ae esquina de Garcia D'Ãvil..' -
Edifício d« 4 pavir.if.ntcs eni
tsrrtna de 1 000 ni.!. Magníficos

(6.° ardrr!, rom srlã.-. t-õs ¦
r.rics, d"'. bpnhr.1ro8 secirrs
demais dependên cin.., com di. ,

aps. erm 18õ • 24ó m2. con'stah"'re',° * VB3fl na paragem, A-"?*
2fv_r,-u.da.!'dep. compf.^a.e.^liLt'rf' .5m^''.7 !li* 

'^.''AAAAA. 

f'° .!uT-' 
Vl!,a, c'i

_Y.tn._i_.. io .-. i_í jvni.r. ie. »rm*- •mb.i 2 líanheiros, cosi-ifB ? rt13f 5 Lap-a. Ver po i —11
milhões 18 meses. lnf. 47-9730
Batuira. - CRECI 190

_ ormes quortos, BOTAFOGO — Vendo na Rua Ba-
í_fel2;'.^V-'**s.s,?#--M^ proposta à vista. Av.coz., banh. soe. em cor,.dep Princesa Isabel n. 300, ap. 807.

; .i- .„ . - --•— Pl emp. e qaragem. NCrS 40 mi . chave nort Tel ^2-4755
r luxo, o/ 80 milhões, p/ entr. Caixa c sinal. Tcl.: 31-2563. fí.. .l1.... ;^*1 ' i ,¦ - - , -* "— do Russel n. 426, ap Uaisbím/ ^"./ -.APARTAMENTO - Sala, 2 quar-,«ec. c] chuveiro em box, coz.

Pode ver hojo tels. .-. .. iff/ín6' A, 
_., 

Y?tfC'iS A'-,'?"A<°>, banheiro, _...rto . WC emp. ci box, p| gelad. ,e mais um

.9 a- i r,y"u 
'"" 

, ¦•¦»"•.'«•»< — '.'—* ,o.._o.-.i - 31-1621 - dias úteis. \r..í, o/.-. 
*"*8j13 - 43-7522. p,-c- NC-s 32 000,00 em 2 anos.iqt. reversível, área c tanque. Ap.

rr. .ínrn An ¦" c| PorteirolVENDO ap. 208 e 210 André Ca-—- CRECI 466. [Creciü.967 
- S.nae^-Arinemo^. ! Ace-ita-» Caixa. Ver com Senhoríci acab. de la., amplo, claro c

bina. ..-l.r V -.' c0U i «m-valcãnti, 13 - Vazio - Pintado, ãXMFN(TÓ~^^^W_-r."'_^7 E0TAPOGO - VENDE-SE cxcel.iClaudino na portaria à Rua Santa; arciado. Ocupação imediata cl, , .- .,.,,¦;.. j. * ...'c. 
26 I 

' 
001.? VJ'l « ÍA?,SCl-: .HaVPs' *-'or,cris c! Américo - 70 2 o andar 3 ™7rfo- 

"ál ' lccd' amP|a s513' 3 *l|!- banh.,, Clara, 403-602 Tratar R. 7 de Se-1 apenas 20% de entrada e ^'¦\,:JS-,7n)m7
Cr-ci 142 

¦003*-TbI* -*3*8009 -: Tratar Dr. Moysós Av. Rio Br.nco,| S. .me™ d, ,'„ «?. „in',CK" c,e|-* cm-3re3-. -™de vaitembro, 66^106. Tel. 22-8392 e'te facilitada em 15 me.es e saldo1' *"10* 37-'i807'
f' ' M-** 

257 
sala 401 - Tel. 42-1154. tado, veíidõ por ló mMhões de'ír*""*s' c; P-*"ibilidado de am-,52-0532. Orj. Rosa Filier. CRE-a longo prazo. Prédio sobre pi-

—entrada c saldo pela Caixa p"ará <* ¦ Rua Miircll,í-'s de Abran- Cl 304. _^ | letis c| maravilhoso jardim tropi-

ZONA SUL l'1"0"1 'em depÓ5!,° anl'9°* Tol.!Ic.s.'..,!*,7'..flP.-. í(l.'.'i_:,ila.v..Kfl|A|RES SALDANHA

emb., 2 banhs., 1 toillete, 2,P0MPEU IOUREIRO, 1, ap. 403,
qts. emp., copa, coz., érea in-!e?m vestibulo, 2 salas 3 quarlos,
terna, 2 vagas garagem, vazio. e' armários, banh. comp. am <ôr.
Base 180 milhões com 50% .aci-!""1""" ampla, d.p. amp. . ga-
litados. Estudamos proposta pa-l"9™' ,od,°, mobiliado. Sinal CrS
gamento à vista. Chaves na por-!35 <,,0?'_,,l,i*> ¦ "mbinar. Visitas
taria com Sr. Braga. CRECI 285.IÍ*. )4 *'.'" n^HífBKj1.**1'*1!*'-
¦ vio.-AnAM. ^.TSS -—|Mário Paiva - CRECI 145 - Tes.COPACABANA - LIDO - AP- 31-2972 • 31J881
quarto e sala separados, banhei- nTrí^—r D -¦' -¦ ~-
ro em c5r, pintado e vítrificado.K?ST,S.6s7-_R_uaoS-*_.^rreir*l'.'-*^

nha, 1.2 quartes d. .mpro_a- — Av. Ataulfo d-
da, arei da servido • garagam
privativa. Pre;o . partir d. CrS
58 424 000 {NCrS 58 424,00) -
CIVIA - Trav. Ouvidor, 17 (Div.
d. Vendas 2.» andar) - T.lefo.
n. 52-8166, d. 8,30 às 18,00 ho.
ras. (CRECI 131).
IPANEMA - Alto luxo, 2 sls. 4
qts., 300 m2, R. Prudente de
Morais, 1420 - Prédio nSvo.
NCrS 135 000,00. Tel. 27-6399 -
31-0375.

=33.
Traíar c.-.m Dr. Walmir Mettr-s,
rias 15 às 18 hor--. r*--'os tele-
fones:_43-3888 e ?_-._6..
VENDE-SE apartamento *r*e um
quarto e sa'* sep., co-inl-n, hs.
nheiro em côr, dep. d" empre-
qada. érpa e tAnque, àrmárin en-
butido.' nua Visconde de P'\ra'â,
8. ap. 802. Tratar Vi-c-nd» d»
Piraií, 287. ap. 101. 47....09 o
ap. t..rn telef.'-.'.

GÁVEA - J. BOTÂNICOIPANEMA: - Vende-se, nã Rua',
Prudente de Morais, 1 184, de-'*
socupado, frenle o ao. 101, de -
sala, 3 quarlos e demais dep< -FONTS DA SAUDAne V»-d«

pintado e vitrificado. -,„ oní \/—j o- .'. ~á ,
Armério embutido. Pronta entre.\%;™f* cY8n^,0_ 

2 
ía,auS:-r!ale,a' 2 :

oa Funfln. Av r^r. 119 ¦« ^r8"08 c' *rm" banheiro em - -.,...,
7_À rí__,_. ?.'„sr;. ""'icor c! arm., cozinha cl arm., dep. = ocupado, o 402, de sala, 2^n.,..nifico 10. «m fin.l constru-•V***"V"*1 .'* ¦*'.-"•'"''• .'completas. Facilito. Corretor na: ."«tos e demais dap-'., ambos rã«. crm deslumbrant. vist.. -
COPACABANA — Barata Ribeiro'portaria. [<**>m oaragem. Trotar com Ma-Salão, 3 qts. c' armírlrs embu-

..- Vendo bom ap. vario, duas sa- pôSTO 6~-*Vdo-"b_ratí<-imo ap Tsl* 
*í3-65'2 - Crec' 748.jlldrs. 2 banheiros sociais, c.->-'íiLl. 

2,2'*''1,Í0P.S: eSü1pL,:.?-°:_*.í & frente, vazia.' Sala, qt., coz^jÍPÁNEMA - *-_-.->- L-...'-". r.-|t'**!Í!'1". >"> "'v!r'. dape-rl8n.;Compro urgente 1?

GLÓRIA - S. TERESA' .VENDE-SE ap. 308 R, Oriente,
 386, cl sla., qt. coni., banh., coz.

APARTAMENTO-VAZIO DE FREN-íp'f-"> NCr$ 8 mil cl 50% de si-
TE — Vende-se na Rua da Gló-'Sal e ,° restante a combinar.
ria, 190, ap. 401, com 4 qdàrtos.Uigli. APSA. Tel. 42-1869.
3 saias, jardim de inverno e 2IVENDE-SE ap. 612, R. B. Cons-banheiros sociais. Dependências.tant, 104, é| sla., qls. sep., banh.comp.ctas c| 2 quartos e banhei- cl box, dep. emp., coz., árearoi para empregados. Ver com o c! tanq., de fundos. Preço NCrS
ze.ador Sr. Abílio a qualquer; 15 mil. Aceita-se C. E. Tralar na
hora e.tratar pelo tel. 23-9499, APSA. Tel. 42-1869.
com o Sr. Ivan. "

VENDO ap. de f-ento, Av. Au-
APARTAMENTO - Benlamln s-;-,0,Sever°. 306- "P- ,'005, com
Constant 60, 

' 
ap. 30Ó vazio 

"'? ,..*,J*ia' 2 SMarto» cj armário.

25.2378.^L8L3^A52-I89i 
CATETE 

-_ 
FlAM"ENG0

Tel.l'"', .""'T "P- 
,',*;•!','. haave.,; fll AIRES SALDANHA - Vendo ap.

l&°.ie.'r0-_ T""ni'-r 
vAL_íNÇA- JMÓ* í^nte, s„ 2 qts., c| arms.. banh.,

VEIS", Pça. Pio X, 99 - 3.° an-ldeos.. sém oar.oem. Vistat_i noso.. *,-__.., ideps., sem garagem. Vista plTel. 23-5911 - CRECI „„,; 45 mi|hões. GRACINDO
FLAMENGO - Vende-se ap, três1.,,
quartos, salão, cozinha, banheiro,! 14deps. completas. Temos também „-^'t7-=x7=——— __.um em Ipanema nas mesmas con-,BP'AFOGO - Ap. em constru-1APARTAMENTO LUXO 300 m2, 1
dições. Tratar 46-2595. Procura-;?*10 adiant., transfiro contraio. |p/ andar, salão, 3/4 qts. c/
dora do proprietário.  ."V. 

ó,imos q'5-- 2 «alas, 21_rms„ bibliot. c/ arm. iacarandá,
LARGO DO MACHADO - Vende-nanjcs'c 9araaem' * **r**nde3 

;3 bans., mármore, copa-cozinha
se ap. de quarto, sala, banheiro p,--„onl°. Entrega em 1 :c/ arms. fórmica, garagem etc.
o cozinha. Temos também con-lí".?,-. ]30r. n'2, todo de frente. ;NCrS .160 mil a comb. Ver 9 ès
iugados, com uma pequena en-i„ "',ci0 <-a!a ""a na P'aia de'12 horas, R. Assis Brasil, 86, por-
trada o restante financiado pela B=lafo0° 52s- Preço: 26 com taria c/ Nei - 36-4507 - CRECI
Caixa Econ. Tratar 46-2595. I'5 de sinal. Tel. 22-6048 e 600.¦32-6556.

cal. Ver e tratar, diariamente
das 8,30 às 12,30 e dos 16 às
18,30 horas na Av. Princesa Isa-
boi, 300, loja "C" com o Sr,
Gilberto - CRECI 456.

COPACABANA - Vendo o ap
810, ds Av. Princesa Isabel, 300,
c| apenas NCrS 6 600,00 de en-
trada, dando posse Imediata, é
la. locação, o rest. assim dis-
criminado: NCrS 4 000,00 em iu-
nho de 

'67; 
NCrS 4 000,00 enl

out. de 67; NCrS 4 000,00 em fev.
de 68 e NCrS 4 000,00 em iunho

MUDE-SE EM TRINTÃ~DIAS _.íi2-__-* APENAS 20 MIL ENTR.~e 835,de ÓB e /mando 
o saldo em 30

|Para Rua Pedro Américo n. 110 BOTAFOGO - Vdo. ótimo ap., cl mensal - Vende-se ap. 2 qts. meses, c[ prest. equiv. ao alu-
la. locação, de espaçosa sala -.1*1.5 .*• !0P. coz., banh. írenle.:c. arms., 2 salas coni„ varanda, 9ucl. Ap. c| tard. de inv., sala
1 ou 2 dormitórios o dependam"• Marquês do Olinda 106, ap.'iardim arborizado, banh. comp.,la"*pla, otimo qt., peças separ.,
cias. Frento endar alto - Sinal;218. Trat. tel. 43-8100. |dep. Ver até 13 horas. R. Bo-ibanh. soe, c| azul. em cor, coz.
de NCrS 5 000,00 e o saldo fi-!BOTÃ.OGO - Ao vazio Cri Pa livar' 38' aP- 203' 10° mts- P™la* c| e*p?.s,S p_ geUd" " C| U-'
nanciado . facilitado em trinta ffivlst.praia QÚaíto, sala^'ban' CRECI 60°- K1""' WC de 

T',19;, 
' 

T'm-"6_ -...írn.Rriodad« ' Confie kitch - .raiar Tel. 47.-.-0. 
'\.APÃlllÃMENfÕ~FRENtE,~-^rJUm t,US-M° rcversfvel* Ve-r ! -,ra

íí.-.t*. 
'MOINARIA ITACAl U-BOTAFOGO -~V_7Td 

'an- 
nt c/ *'«"¦'• "!¦/ I*anh- «mp., dep.

w"SA-~CREÈ.di,14Sd0 l.l°i^'!°«* banhVencompr-Muq,a NÇrS .2 mil «Ç '.*» "?•"-
Sríl«n'?.,-_íl, - TCe..:°.^a;idadVra,r.b-RuM,0'. 

tEntrin• W U». 
G-!5'Tr°a,aBrah;.rs!

L-Sa-ba o7 
ddomi9„g 's 

._, ^ÈÊE^^^ 

^^^^ 
e 47-5673. CRECI 600.

12 . das 14h 30m às 18 ho"! BOTAFOGO - Vdo. ap. fte., va.£«*.KTAMENTI _
ras. Izio, prox., praia, sinteco,-s. e q.^,.**"'! banh., coz7 deps., à R.

pocnin -1 _¦ ;— ísep., dep. p. emp. pint. novaJMiguel Lemos, 80, c inquilino,
r_.Pi0.d,„.. 

a"?i'_..!z,0l cj.9.de*|b còr. 23 milhs. 2 anos. CRECÍin-srcar hora. Pço. 32 mjlhs. Tel,

tar, diariamente, com Sr. Cas-
tro, na loja "C", das 8,30 às
12,30 e das 16 às 18,30 horas
- CRECI 456. :.

! 47-6529 31-3772. ... «Pa™ entrc.a,; ril.,:.,-.. 
' 

Ru, ílmi„-,. G"i!ho.
. _|**P., d« íren te, sala, 2 quiiitc. l,i ,,n ._ .„, -,„,., j:,.,.

COPACABANA - Vendem-se 2,QUARTO GRANDE - Cede-se J !*, dsp. do Postn 6 em diante, á A.. c_m A-*:*t-rio Tel •
salas edifício nôvo. 25 milhões^u 2 mocas func. educadas, -fã-)y»f*° "¦ T*el...-48-9570. 47-7756 

ou 37-379?
cl facilidades. Ver coniunto 31*4, mllia moral t respeito. Tel. 2,a- iIPANEMA — Final de'obrá.' Ven .**-""""""""¦« \T~_i 

'-'--—'-——.-
 a0^^^*-,:**--^*-^

Figueiredo Magalhães, 286. In-,f. 27-0510 — Copa.
formagÕes c| port. Tratar 47-2553.
COPACABANA - Vende-se no
corpcao da Av. Copacabana, 793,
o ap. 1 207, duplex c| 2 salas,
3 gdei. quartos. 39 000. Ver c! o
porteiro e tratar à R. Barata RI-
beiro, 559-D cl Pádua.
COPACABANA - Ap. grande,
tipo casa. 180 m2. Vario, gnra-
gem privativa. Não paga condo-
mfnlo. Rua General Barbosa Li-
mn, 91, ap. 102. Dona Mano ela.
Tratar 37-4807.

VAGA- Aluga.» Om. p! unTai"^1-'.*- P.l «idar. Sinal NÇr$ Uj,fo vn.,;.]r_ , ,,,. Ncs
mô5. eu S,.._q! trabalh. .for. é^^iWsA 

% ^«*« 
"»'• ™- W: 

'

31-2972 — Aos sab. e dorng.
25-9604. Cl Jayme. Creci 255.

dirütos. Av. Copacabana, 256>l"i.';l_'is--.Piralái .58**- J».!' 3'*03-l2,
404.
VENDE-SE no melhor ponto apar-
tamento luxo, 3 salo3, 2 quartos
ou 2 sls., 3 qts., grande varan-
da (jard. ínvernoj, banheiro, co-
pa, cozinha, varanda serviço, dep.
comp. empregada, 5 arm. emb.
* garagom. WCr$ 85 000. —
Domingos Ferreira, 92, 1 104

IPANEMA - Vende-se res. de lu-
xo, com 4 qts., 2 salas, 3 banh.,
2 vagas p! carro, dep. de emp.
Ver à Rua Barão de Jaguaribe,
335.

VAZIO 3 qts., salão, pint. a
COPACABANA — Vendemos óti- óleo, ccp., cor., dep. emo ¦ ¦ «
mos aps. frente, com 176 m2 e compl. 130 m2 - Ver na Av. |dencias, 

armonos embutidos, 2

IPANEMA - Cobertura. Pertinho
1 800. Rainha Elizabeth, 571, 9.0

| andar, 3 quarto., 1 salão grande,'cozinha, 
banhairo, outras depen-

200 m2, três quartos, duas sa- N, S. Cop. n. 862 - ap 702 va9as na 9areBem Privativa. Area
las etc. - Entr. base: 50 milhões - Gde. financ. est. prosp. _:'70 n.2. Tel. 27-8847.
- Tratar Predial Mônaco Ltda., 23-1214 - C. 644. IÍPANEMA - Vende-se grande
Av. Rio Branco, 120, ll.o, sala *"~  —- •- .- .

105K - 427438 
'™'cR_r7 

Om" 
VENDÍ-SE casa em Copacabana."!"1*5*-* ? 

<J,Uar'01'- d,pl!,nt!. 
c .d°105 - 42-7638 - CRECI 960. B„, pcn-peu Loureiro. 38 casa!de fren,e Prafa G«neral Osório.

COMPRA-SE apartamento com sa-,XI - Te!. 57-8657 NCr5 55 000 - Procurar Sr. Bar
¦-- " -¦¦ -1 - - 'ros de 4 às 7. Rua Jongadei*

AVENIDA BEIRA MAR - E. ceion. __
Ií.,rti?.""í"'i,0i. 

d° 2 ¦"'**' " APARTAMENTO - Vendo R.J
lano..-, d.» _TÍ'.-a,"jf 5°.™'M**WVS- de Abrantes n.» 37, ap.tanque . dep. completas do em. 1 209 - Ver no local Tratar íil
pregada. 180 m2 de frente para i5.._6_ . si 3732 

"
•o mar. Tel. 42-3539, 52-3055, — ** *--**3/3-*- -,
!6-0l47__e_57-8384._CRECI 633. APARTAMENTOS à venda de to-
CASA 

'-' 
Vende-se por" NCrS_ o°! 

°w- ,*'manHo»- Aceito troca.
40 000,00. Rua Cândido Mendes',fe,*_.!"¦ «""iu0' 

Calele'_ Sm--
58 cl 3 ou troca-se por outra em 

V,er?^0lr°' '*V Abrantes, Ferrei-
Petrópolis. Chaves na mesma rua ó. „--r,a' 

Pa'*sandu e outras -
n.o 66 cijjr. Alberto. 3-.-5205.. 
GLÓRIA - -Vende-se~ap.. sola c APARTAMENTO - 2 qls., sl.,
quarto separados, co.iíh. 

""ba0 

j» £*™?!' 
•«?- 

, 
Sbl 26 

"^Z^Sg^^^^fâ 
2"q.ar,« ^snli.., . [mais'iardim^ 7ÔSS, 2 ^T^t i^tiSS^SSà^^Smt v-.. ,,. . . ,nheiro, varanda. Rua Cândido 

"T* 
,,c* 

C,a* C! Sl,n_-,1* R' Mar* . 1 i-QEZ 
DEA,ANTES ~ 

pequeius, 2 áreas, com longo fl.Uls., arm. emb.. 2 tonhs., deps., NCrJ 250 00. V.r no local . tr.-COPACABANA - Vende-se ap. VENDE-5E a vista apartamento

í_rnno"'iocl?: 
BP" 70,¦- V" * ,ra: 

Ém.b.C«d m.yA M.i..2tteltfe **"•*» 
»-' mobilia i-p.a. co_., çTara.em, claro. R, t.r com C. I. ÇJCRE.CI 209) - coniuoa.do le. locação,, é.lmo g! f°Ti±.._ípÍS°'_.d=--íre^'

Ias, 2 ou 3 quartos, garagem. Co-V/TV.V. ÊT" '' í^—^—i
pacabana - Posto 6 - Ipanema JAH-Í 

~ 
Bi.' S>'-"1?° 7J n*2

>-A„'.--....',."•-_ 
"-.. 

c .1- Telefone 47-3719 - Eliana. :vlst? mar -**-° m2' 3 
$'-'1 

* ¦»-
COPACABANA - Rua Air.» Sal.\~p——rr-.Tr;———;—;  nheiros, cop., coz., dep. emp.
d.nha, 28, quase «squina da Ru. COPACABANA 

- Posto 2 -Icompl., 
pint. a oleo. Ver no

Bolivar. Sala, 2 quarlos, banh.iro.l Vende-se excelente apartamento; Av. P. Júnior n. 1Í5, ap. 501
cosinha, área ¦ dependência, de de . f,renle' Oto., sala,, banheiro, _ Gde. finan. 2 anos, est.
•mprenada. Obra «m fas. d. aca- "zinha, quarto, banhe.ro empre- prosp. 23-1214 - CRECI 6*44.
bamanlo. Cd.... contraio d. iri-l*.ada,_area serviço com tanque —- 

loja e salões, própria pl cassino! «.i/.&&. Sí ^ds-fe^ t^^^0ãWW'^^^B Sn3". €^W^
tur. £0 iniins. _C anos. L.KcL.I)'¦¦"*••-¦- ¦¦*-"«• • _u> «*- mim. '¦=.. Ua—-„(- <"__.«_>.(_¦ rnnlrata __.¦ in..H«w*a, «iica actvivu -.uni lUiiHur — demiv. a ~r~-
- J. Norjueira, 46-9140. 25-2378. Creci 813 - 52-1892. ^.^j,"* 

""'"V*..,. 
Av. Copacabana, 306 ap. 1 201. VENDO -Av Copacabana, 1202

m-._L.-_z—=-rr—. ,_.n....-.,.^ ¦'¦¦_¦_ ———-1 corporação, por pwjo o. »-« ¦- p,,-.:,-- „„,..:,- ap. 302 cie frente. Informações

ros 28.

GÁVEA - R. Oiti... 42. Vdo.
casa vazia c| 3., 2 qts., cent*.
terreno. Entrada NCr? 19 000,
sido. comb. Trat. L. S. Francis-
co, 26, s| 515. Te!. 23-0788,
43-1527. Creci 20.
GÁVEA — R. Maq. S. Vicente,
.148, ap. 202. Qts., s., var.,
dep. como., garagem, Ver loc.
Trat. I. S. Francisco, 26, s! 51S.
Tel. 23-07S8 - 43-1527. Creci 20.

ÍNCÕRPÕRÀÇÁÒ~CÍVÍA - Estru-
tura Pronta — Vendemos os úl-
timos apart-tment.. de frente, n*
Rua J. Carlos, 5, asq. da R. J.
Botânico (a 30rm. do Parque ta-
je> com 222 m2, constando de 2
salas, 3 quartos c! arm. «mb., 2
banheiros, cciinha, quarto • dep.
•mpreg., qiraqem privativa, Pre**
co a parlir de CrS 57 250 020.
(NCrS 57 250,00). CIVIA - Trav.
Ouvidor, 17 (Div. de Vendas 2.**

Tel. 52.8166. d. 8,30

ÍPÃNEMA — Vende-se um apar-i
tamento grande, único no endar\<
— Ver sábado e domingo. Ruaj1
BerSo de Jaguaribe, 133, ap. 40].-andar)
rPÀ*7EMÁ~^~eni~cõn_tr"(ãlve-Í**' -**'1"* *"""¦ <CI-ECI *3->*
naria). Sala. 3 qts., 2 banhs., 

"INCORPORAÇÃO 
CIVIA - ISTRÍÍ

gar. Vista p! n-.sr. Ver R Nas-lTURA PRONTA - Vendemos os
c"1,eí,,'0--„S!Ivs' 7' *"*• 704' ¦•"¦' últimos sp.rt.m.nto. d. fr.nl., -
ter.-6-0984. nu, j. Cilr|0, „,o 5_ ,5q. dl Flw •

IPANEMA — Vende-se perto da J- Bc.5t.ico (a 50m do Parqu*
praia .2 quartos, sala etc. En-Hag.', com 222 m2, constando de

•mb..

VENDE-SE
conjuqj.do

maior - 45.4038 _ Costa'. . 
" 

SJfwSg^J Ltt?» v2 tó:8SS&. Sfig&gfô %cçwJ0 
S|S? *° 

,a»-. 
* «fe V*% j 

* 
'M 

to 3 O.s.', atapetados. ç! arms . P .x.s com vista par, . mar - -^-^-^j^ SSSitóSfe& 
RuV'../ ^^f^ S V^ífi

GLÓRIA*---*•¦ Aps;* fln.1*.*de 
'C-n-. da *=¦" 331* m2 d. conforto - • 47-3174. CREC 539. ?° 

m»h°_«. _*-**¦ Viúva Lacerda, °W'w . WW 2 banheiros, co- 2 banhs s.oç.ais em «'«.«* 
VeSdem-í-' 1 a!& • T 201 Três Ia*1"' ' "'a, 2 quartos, cozinha,,»» d» Tôrr., 582, ap. 401, c| 

°^!Íe 
T., 5?Síí< da, 8h3Õm

(á e,t.mcs emíecj ndo a p",ir 
«M>A '"'"o. »«Ji. -^.nd.ENADOR'VERGUEIRO *200 

ven: ^"T 
'"^at°" "27"0813-  

&". rto 7J?*IlS cl M% I-?. 
°»rv2 

_?& ?rP*íe.r ¥5?.' *3K5S s.las! sMnh.ir., so! |'«"''.iro 
. dependência, comple-! living ...ande, «I. d. anl.r 3 g*J ^ ,*e^E„* ,d3", . 

,MOn*

GLORIA 5 Vende-se .ÜST^. fiESÊSÈ __?S!É1_W Í S^l 1 BOTAFOGO - Rua aXíTTc^. ^gj^^W ^.^^^[íd',"^ WásS-íâ^ »-¦- «f '^^Í^Ír'' 
F.^n 

,P2. 
^ff^» ??___]__ " - ?" 

^ 
^ f^TÓt,.. S^ãSTSS..tamento de frente em 8.o 6ndar e domingos das 9 às 18 horas' 

'' -elador.
amp.a sala, dois bons quartos,- Informações na H C COR.!VENDE-SE um apartamento na
copa - cozinha - banheiro em DEISO GUERRA - CIA 

' 
ITDA iRua Paissandu 179 ap. 503 com

cores a-ule.os até o teto, sinteco - Avenida Rio Branco n 173 ou Jem moveis com sala, 2 quar-- Preço 40 milhões ent. 50% - 14.o andar - Tel. 31-1895 í****»» uma grande área e depen-
rest. 30 meses - Ver e tratar - CRECI 706. *,déncias de empregada. Ver nona Rua Cândido Mendes n." 335 CAT.ÍP-*~õ__~õ-^-?;—-_~ i loca— ap. 802 7Ã."-"* Ru** 2 de Dezembro,!
...--Jil ""*• \"?n *« r,f\Ji ._ \t i_ ._ . _ .'-VEM LARANJEIRAS
MCNTE ALEGRE
sep. NCrS 10 000
Econ. IPEG -
Gonçalves. -.50383.
RUA/ VISCONDT~~DE~'PARANÁ"- CATETE-
GUA' 34 - Vendo em. terreno aparlamento de quarlo.

vendo ap 2 quartos, sala,'.'? --..fi? 
^**_S****- 

¦---" jK^ti 52-7316. Creci 21.
dep. empregada, garagam, entra- I1 .!"""•,J? m"° "f K^ Kau,'_ 

i..,,.,,,.,, r
da 11 mil cruzeiros novos e sal- Fr?,',,M* 9' aP- **U* P5°- 14 COPACABANA - Aps., quarto-e
do de 24 milhões iá financiados MJEK; Sl inquilinos. - TeL ;sala em const. adiantada ven-

pela Caixa em prestações de 300 25-2378. . Creci 813. - Tel. dem-se à Av. Princesa Isabel.
mil mensais. Total 35 milhões - 52*1892. lnf. 2.a-feira - 52-1562. Creci
Tel. 27-3665.
BOTAFOGO

ADMINISTRAÇÃO FIDEX, vende 611.

¦¦'.¦- ;-. •.*""-' *~ r™™ »P- vazio|"-'YPO ap., sala, 2 qts., banhel-IJ. BOTÂNICO — Compro até 40. naria, com saleta, 1 sala. 2 qls., oanr

DOO A.A A' A''. 9'n.'^",,a' 2 amplcs/o, dop. completas empresado ejmilhões à vista, casa grande banh'., cozinha e depend. com- Lond

TÍl4«-9398 --.Sio -íri..'.. ChíVeA COm ° 
Ç°We«' 

C' 
\'W*- 

R'« 
,',»'«"ndu.|bom estado de conservação com Pletas de empr., garagem, à 5_2j

ir- ...Y...1 _ leiro. Tratar com Crmen - Tel. 256, ap. 104, em final de cons-- boa área de terreno perto d. Rua Toneleiros, n. 240. Detalhes

om cpnstrução no final de alve- COBERTURA — Salão, 3 dorm., 21 'is. Demais de-a. Imobiliária
on Llda. - Tèls. 36 .767 .

•2555.

Jtrução
- - i I**-*— ¦*¦¦«>« «i- <*->i«mu, perto der.Tratar Rua Gonçalvesjcondução. Não interessa rua dela Av. Copac, 709, qr. 501

¦-'-•'

da 120 m2, 2 casas, salão, 3 q.;dim de inverno, banheiro, exce-• oep. t l. q., e dep., sacada lente estado de conservação. Rua. terraço, vista magnífica 18 mildo Catele, 66, ap. 807. Enlradaà vista ou a comb. 56-0338. 8 milhões, saldo a combinar. Tra
SANTA TERESA - Casa antiga, 'ar Av. P. Vargas, 542 s! 309.
terreno 12x42. Pço. 45 milh.
estudo proposta. Ver R. Almi-
..n!e Alexandrino, 156. - Tel.
?W"8. Creci 813. - Tel.:
¦32-1892.

ala, jar- VENDO Sen. Verg. 238, ap. ((BOTAFOGO) - Grande-oportu-1005, qt., sala, bonh., coz., |. nidade - Vendo apartamento de
inv., area, tanque, banh., emp.;frente com sala. 3 quartos a de-
Ver hoie, 2 às 5 hs. 450944, mais dependências, vazio, sito na

manha - Artur. !Rua Vol. da Pátria - Preço: 50

,Tol. 36-4002. Creci 210.

CATETE — Final constr. de fren-
te. C. Dutra, s. almoço, living,
q. aep,, banh., coz., área serv. , _.
mil entr. e 18x400. lnf. 47.9730.1prosp. doe. ordem. 23-1214
Creci 190. X. 644.

VAZIO conj. banh.. coz. Ver|milr>ões, sinal 25 milhões - Tra-
Rua S. Verg. n. 203, ap. 1203 tarcom__Sr._Valter. Jel._26-8129.- Ent. 3 000, rest. Caixa Econ.'"BOTAFOGO -Vendo ap. 

"qt"., 
sí-

P. Quim tem p'sno antigo est. la s-parados. Rua Real Grandeza

COPACABANA - Salões, 3 qls.,
arm. emb., copa, coz., gde.
área, 2 qti. emp. e gar., 1 p[

ADMINISTRAÇÃO FIDEX - Ven- and., ci 400 m2. -Rua Rodolfo
de ap. 1. sala, iardim de inver- D'*m*» n\. 97. Ver c| porteiro e
no, 1 quarto, 1 vestiário, coz., 'ralar: 57-7309.
banh. e depend. emp. à R. Mi- COMPRO urgente conjugados ou
guel lemos. lnf. Av. Copac, maiores ,pj clientes reais. Inédita
709, gr. 501. Tel. 36-4002. Cre- Imóveis - 22-5722 - 42-7151 -
ci 210. 47-1061 - CRECI 159.
APARTAMENTO qto., sala separa- COPACABANA - Vendo ao. sa-
dos, comercial ou residencial, es- ta e tiuarta sep., frente, sinteco.

110 707 - Sáb. e dom., das ]4,quina de B. Ribeiro com Paula Ver 2a. a oe.-íeira, R. Raimun-
as 18hi. ej proprietério. jFreiUs, 36-2154. Facilito pagto. do Correia, 44, ap. I 002.

OtfCMI-. ----- -
RA X CIA. LTDA. - Av. Rio 2 banhs., (opa, cot., depi
Branco n. 173 - 14.o andar - garagam - Tel. 36.2323.
T.l. 31-1895 - CRECI 704.

IPANEMA — Aproveite esla n»
lente oportunidade d* adquirir

_ VENDE-SE apart. Silva Castro, 281 i,...,*P*"1*m*,.f*?i •"¦* Ipanema, no
COPAC. - Rua Toneleros, 200, 902, 2 quartos, dependências em- E_.H.'_ -«»¦! 0ncpiperatao Çiyia
ap. 60! - Vendo pronto. Alto pregada, 28 milhões, metade emt! "mtruj.o |. iniciada, d. C...

padrão 280 m2, 1 por andar.™ ano. Tratar - Tel. 47.160.1 f.*rJ,,""'.,'-)i im "m-**°J ".lho*

Acabamento para fino gosto. Ar-VENDO ap. 1003, Av. N. S. Ê7. 5", ,"",', .sau"*. d_ Garcia D''!'
mários prontos, closed e todo pacabana, 1246, luxuosamente' vila' tdiflelo de 4 pavimentes, .mise ótima, cl jardim - 160 mi-
atapetado. Preço ocasião. Motivo mstallado, com 3 quartos, 3 sa-:i,rr,n0 ds 1 OOO m2. Magníficos ilhões - 43-8513 - 43-7522. Cre-

vagfis
. - lnf.

47-9730_- Batuir«._CRECI J90.
JARDIM BOTÂNICO - Casa, 2
pavtos., 2 il:., 3 qts., copa-coz.,
2 banhs., naraqsm. Final tíet
construção. R. Pacheco Leão, À
vista: 22qOO._Tet.:_46-0475;
Ja"RDÍM"BÕTANICO -Vendo ca.

em, salas em mármore por- In;, 2 banheiros sociais, copa, cc*' ap<É cem ibó" • 246 m?.
¦fis (llhóis., 2 banheiros, ser.-zinha e instalações criada, sendo. (Jo de: 2 salas 3 • 4 qu
1 todo em mármore. Marcar 50% financiados. Ver 2a. a óa. arm> jmb, á banheiros.

viagem,
tugu"
do 1
pelo lelefone 36-1520.

cens-iiHÇj 967 — Sthgírv-Armenlo.

,,,.,,,  .....í^to^JARpiM^-.BOTANICp.-iyMdórepv
das 18 as 23 horas e sábados e, \ # % quartoi de empregada, área:r"*ia encc*=ta morro, living, va-

COPACABANA - Pòslo 6 - Ven- domingos de 8 as 23 horas com d. i.ivi.o • gar.g.m pnvaliva. -iranda c| bela vista, 3 qts., dep.
do meu luxuoso, com qto. e sala proprietário. | p„ç<) , olrtir d, Cr$ 58.424.000'compl. empr., garagem. R. tos-
sep.. frente, vazio ou ricamente VENDE-SE ap. no Leme, ssla, 2 (NCrS 38.424,001. CIVIA - Trav. segada .Tel. 46-2314 - D. Eis»,
mob., tudo novo. R. Raul Pom-quartos, copa, coi., banh., gran-1 Ouvidor, 17 (Div. dt Vendai 2.0*,JOGUEI — Praça Sanícs Dumont
pela, 152, ap. 303 (direto com ode, depend. de emp. e gar. — and.r). T.l. 52-8166, das SN-Oiti ls n, 126, vendem-se apartamentos
proprietário). Tel. 37-6539. 118 horas. (CRECI 131). '„!,. 2 quartos e dependências
COPACABANA - Vendo o ap. VENDO 3 salas, 3 qtot.. 2 ba.! INÉDITA IMÓVEIS LTDA. Precisai completas. Tratar Imobiiiárls' Ire-
606. Rua Leopoldo MlfiUtx 107. nheírcs compl. cozinha, qt. em-fp] clientes reais ap. 1 ¦ 4 qts.,ipuan S.A. (prcprieíária). 7e!eto-
.»__ _íi_-.._ _ *__r. *____ .n  A. __A _.i_. = ._. \/_  i- __.*. ti_t_i _-  -._, a"í r_n*.c . „. oin?Ver sábado e domingo das 10 ès preg. garagem, 10 milhões. Vá
12 e 15 ls 17. Tcl. >45-969á —'hoje na Rua Domingos Ferreira,
Osvaldo. '21, ap. 1202. Crccl 272.

casa 3-4 qts.. Ipan'lebl. Copsc.,nes 43-0025 e 43-9407 — Ivan --
22-5722 - 42-7151 - 47-1061 ~ A.eita-S» financiamento pala Cai.
CRECI 159. xa E.cnômica.

k
Zpt&^XW?!1^^ V

II*
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¦W--
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e-



O IMÓVEIS - COMPRA E VENDA ..* Caí., CLASSIFICADOS, Jornal do Brasil, dominao, 13, . 2.°.feíra, 13-3-67 _ 3
JARDIM BOTÂNICO - Vende-se!BARRA - Jardim Oceânico -jCOBEMURA DE IUXO - Vondo TIJUCA - 15. Sllvi
à Rua Pacheco Leão, frente à TV; Vencio lote prox. praia 15x35. j toda docorada tom 7 living1:, sl.'Passo centr. const.
Globo, terreno c| 2B2 m'2, pró-iNCr$ 14 000,00. Tel. 31-2972
prio pnra residência nlto luxo cj 31-0342 ~ Aos sab. o domingos.
construção e urbanização p| con-}— Tei. 25-960*1 — C| Jayme -
ta da Const. Lcpei dn Costa, — Creci 255.
lnf. visilas pelo tel. 46-7501, BARRA - ótimo ler.: cl 15-sábado e domingo dia iodo a.,, m iunt0 à
pAinr do íegund.i-ieira, parte da
manhã ou à noile.
JARDIM BOTÂNICO - Vendo 15
milhões entrada, Run Faro 23
C. II. Murada, perião, quintal,
varanda, saíeta, sala, 3 quartos,
corinha, banheiro, gás da rua,
mais terraço, quarto, tanque, 2
caixas dágua.

junto à praia — Preço
p| vender: 17 mil cruz. novos,
c| 50% em 2 anos. Tel. 22-0262.
BARRA TIJUCA - Recreio Ban-
deirnntes. Vendo na Av. Prin-
cipal, |unto à BR6, 600n)2, es-
quina. NCrí 4 000. Geraldo. Tel.
37-3731.
BARRA DA TIJUCA - Aguardem
lançamento de ap. c\ quarto, sa-
la, bnnh., e kitch, 2 p| andar,
na Av. Sernambetiba. Aceita-

Vendas c| Santos
Vendas de Imó'

LAGOA — Apartamento dt luxo,
«m edifício sobra pilotis, lado
da sombra. Localização excelen-
te, porto da Igrsja dó Santa MarJmt?s, tUUVl
«orida Maria. Sala, 4 quarlos, J,Bahdur Inc
banh.ires, toalale, vestiário vS.|veis l,t'3' Av. Rio Branco, 185,
rios ermárfcs, copa-cotinhá, 2 <<r- ' 813. — Tels. 32-1310 c
quartos ds emprugada, área, qa.j5?-7316. Creci 21.
ragem. Construção ii iniciada,! BARRA DA TIJUCÁl^fCREIO -
condomínio selocionido, poucas'Em 40 dias construímos er.; seu, . .........  .„..-
üflEH* * Vínd«-.C. I. C. (CRE.,ierreno com NCr$ 2 000. Informa- RES) 484110 (hoj.) ou 52-4133

jantar, 4 qts., 3 banhe, depen- 2 qfs., sala, etc
déncias, duas vayas garatjom, — Obra 4.a laje, c
terraço eno r mo cem vista des- tivo viagem -
lumbranto — 120 milhões. Sinal,VTtn7Ã~ir
do 30 milhões — 30 a tomblni

Teles. 37. VENDESE ap. ri, .to., coz., banh.
ap. frente, .finai de construção. Trator com

Edil. 4 and. [Clarice, 48-4274.
.garagem. Mo-;VENDE-SÍ - Um op. 3Õ7 na Ruã

26-1476. jArístldes lôbo, 112 de 17 m2,
1 IJUCA — Casai — Vendo — 2!'odo pintado a óieo com sanca

„ -n __. ./. ™«<^. /.,,-„ ..„ 'ciuartos, 2 sala:, ele. Rua Ma- patinada, banheiro de cór de l.a,o 60 ,m 26 m.M, - Aceilo-tro. ^, Ami|,0/ Jó3' e .^ 
c| 

»_ 
|eoj.|n|„ c/ «xaUsior, )ac0 pBur,.[

Ver no local. 'a na sala, com direito a «aro-
7_*itZr7~~~J__~í~~Z7'~~7.\ 0em> íendo elevador. Condições

.... . „ .° 
«P- d. tr.nt. c: Crj 20 000 000 Jendo ,50C0 0O0

CASA TIJUCA - MUDA - Ven- """'" * **'' "" '"  ''

ca ap. pequeno
Car.hr.-. r,n n. 56 — C-01
34-3188.

do ótima, livre de enchentes, re
cuada da rua, com jardim arbo-
rtzado, varanda, salet.-, salão,
quartos, todos cem grade, ba-
nheiro em còr, copa, cozinha,
dependência de empregada, área
coberta e quinlal. Diretamente c/
o proprietário, Sr. Guimarães
Tel. 38-0W2 - Preço: Cr$ 40 000
com £0%, o restante n combinar.

Tel. __-'._?___
TIJUCA

ító» 1'ilí."fl";!"1: 
*"_Y b"ld* e"1""-'» « 5 OCO OCO em 20

NCrS 11 0Òà__l__TNíJ"S°' ?>¥"' Vor no lo«' di" *» S
í7mh! 

' 
. . 

NC» ' • • h» Iratar pelo telefone 52-72474 000 00 . o restant. em 24 me. d„ ,0 n5 J, 2h|, „,„ p „s.s. O ap. «sla ilugado j| tont.jf,le|,
mas a desocupação é feita grxtui-|  —  -

COBERTURA luxo d. 200 mi, cj
salão, 3 qts, cl a. embs., 2
banhe., terraço, garagem, vaiia.
V. por CrS 67 000 próximo P(«.
Saens Panha. FRANCISCO TOR.

Cl 209 - Rua do Carmo,
2.» andar. Tols.: 31-2677
31-1546.

17,

LAGOA - A Av. Epiticio Pas-
«oa, 1 858, em construção bem
adiantada o pare cntroyá *m 12
meses, ótimo ap. d. frento, com
365 m2 construídos am edifício
•m contro d. torr.no do. 4.000
in2, constando d.: coniunto de
talai <| 100 m2, 4 quartos com
»rm. «mb., 2 banheiros, toilete,-cop.vcoiinha, quarto • d«p. pare2 emp., iraa de serviço, gara-!""
!,em. Pro;r: Cr$ 121.500.000 ccl

ções c detalhes das 14 às 16 dià- — Cred 26.
riamente. Tel. 23-4860. CASA TIJUCA - Vendo confor-

tável casa ns R, Aguiar com 2
pav. toda pintada a óleo e de
corada. Valor 220 milh. Aceita

BARRA DA TIJUCA - Vendo lin-
do ap,, terreno e loja a Av.
Olcgario Maciel, ap. mobiliado.
sala e qunrto c| garagem, fino!se ap. na Tijuca, Ipanema, Leme
acabamento, informações e cha-|e Petrópolis. Tralar R. Conde dc
ves c| Fernández no n, 70 fun-l Bonfim, 226. Drogaria Americana.
dos - Tel. Cetel 99-0675. I ESQUINA TIJUCA - Ponlo pri-'. 
BARRA — Recreio dos Bandeiran- vilagiado. Vando terreno 336 m2.
tes. Vendo excelente cesa final,B. Mesquita asquina F. Pontes.

[¦¦tíe construção, c| 230m2. C| Li- Projeto aprovado 22 apartamen-
Jving, iala, 4 qtes., 2 banh.. dep. tos de frente, 4 lojas. Proprietário

j'ccmp. e amplo terraço social. —23-3576.
(NCrS 121.5ÒO,00)7c|vTa -"frVv lTel- 31-0342 - 31-2972 - Aos'-——-
Ouvidor, 17 (Div. d. Vendas 2 ó "^ e domo. - Tel. 25-9604 c|.MUDA
«ndar). Tol. 52-0166, das Jli30ÍtiIJ»vn;e T_ Tel- 38-7481 c| Cormen

tomenl. p| nossa firma. Ver <°m|ANDARAI  fíRAIAli
o corretor «liiriam.nto «xcelo «os! 

" MRMI "KMJAU -.

domingos das 9 is 12 hs. na R. VILA ISABEL
Rego Lopeí, 76. lnf. Rocha, Men-!„
dpnea Imóveis - Av. Nilo P.cii-iÃNDARAl - Vendo os último-
nha, 151, 1." and. T.ls. 42-0610,laps. c| 3 qts., s., corinha, ba-
22-0245 . 22-4474. CRECI 285. nheiro, irea c| tanque, dep. com-
TIJUCA - Rua Acjuiar, 2 sis., 3
qis., garagem, pilotis. Sol p| ma-
nhã. NCr$ 55 000. Inédila - ..
22-5722 - 42-7151 - 47-1061 -
CRECI 159.
TIJUCA - Muda. Conde Bonfim.
Fte., al., ttf. :ep., coz., banh., ga-
ragem, 15 à vista ou 20 em 2
anos comb. Inédila — 22-5722 -
42-7151 - 47-1061 - CRECI 159
TIJUCA - Vendo ótimo ap. fi.
nal constr.^ j. inv. sala, 3 quar
tos, coz. área, tanque, dep. ga-
rngem, financiado. Rua Aguiar,
47 ap. 105. Tel. 28-8203.

àt 18 horas. (CRECI 131).
IAGOA - Cobertura
— Vend. p| «ntrega imediata c

Creci 255.
¦ ! ESTRADA DAS FURNAS - Quase

puplex csquinj £Ja £s\r. Gávea Pequena,
vendo magnífico terreno comom» arca da construção do 720 .. «ir- -

m2 „„.,.,,,. j,,.Y dua! frentes. Preço NCr$

^jfÇSSarfíKS' ,1 -.^000 00 a t^ 0. TcIofono
Grand. living - Sala d. almô- 57-3084 ou 23-3294.

t_m. 
3 ''í?*-^"'tv.Ist* pl !S.da ".FRENTE para o mar. Av. Sernam-

_____ 
~ 

J,:X.^nh°Jos, áotlai5n 
"Retida 

prox. ao Recreio dos Ban.
írPSr,,Ê?,uí.. \,i-2-V 

Par" deiranles. Vendo maravilhosa ca-
;Ldltr0a„r:saS,âl"d.Pls;ár"P-'" d= ™«">°- Ca!» do "lhad°
Varanda

campo,
circundando todo oibranc0- Acei,° ^"'1° na Ba'ra

aparlam.nto - Ad.ga - Sal. pl 
°u aP' 

Peq' ?0,n0 Ju,Lt?rn P"1?-
pro;..ão d. filmes «te. l,,'!»'"1 °u «•'• *7'Wa ~ CRE-
«.ns privativas sendo uma com J '

J82". í:'!!L.fCr.$ lo0^00.0'00 ,«' RBIDINCIA - Ã Estr. do li.."__ 
_!_*. nhanga. para ontrega vaca, em50' de sinal

-.-. -_.-_ *\ *_ ¦ iHiwiHfi i«i« ¦iiirnud T(i<-i, «ni

Av. Epitacio Passea n. 784. Cor- varanda, ula, 4 quartos, banh.
í! íí i. ii l 

e' 
V- 

"X ' »*i- »» d« «»»«fro, gallnh.!ro
f M. J 

ho.ra,'„!"5|0' 0rlan-tabrigo pl carros, irvor.s frutif^do Macedo - Av. R.o Branco n. ras. PreC{1. Cr5 46.000.000 (NCrS
1_%_T_ S 33 7164 ropr.'"\.Í "«-«00,00) «om pari. fac' 18
2íí2lLlÍHl«_r-£?!.CJ,_'2?,: meses. CIVIA - Trav. Ouvidor,
LAGOA — Alaqnífico ap. c| s'ol5o,|l7 (Div. d. Vendas 2.0 andar). —

quarios, 2 banh. soe, toilete,'Tel. 52-8166, das 8li30m àt 18
copa-coz., 2 qts., empregada, 2 horas. (CRECI 131).

3ln;rJ^WCRKl'^08^l|ÍB?.Hp:.P9«. BANDEIRANT .s!^
bn» Vtoiml \>—n . ~:Vendo esquina dc praia, pronloRUA CARIRI - Vendo, bom ter- par. construir e oulro em local
'fS,.- ,43-7522 _ 43-8513. Cre-[espetacular com uma construção

'°7- jsemi-acabada, também de esqui-
RUA VISCONDE ITAÚNA - Ven- na. Dou escritura, e facilito. Ver

TIJUCA — Saenz Pena — Des.
Isidro, 29, op. 604 — Primeira
locação, 2 quartos, tala, copa,

cozinha, 2 banheiros, óleo e
Vendo ap. de frente sinteco. Entr. 20 000 facilitada

sl., 2 qts., com arm. embut.
dep. completa num total de 70
má. Cr$ 30 milhões com 15 do
entrada. Tel. 58-0)40.
MUDA
qts.

Vendo op. vazio, dois
sala, arm. e dep. emp. Ver

no local. Rua Ferdinando Labo-
riau, 246 ap. 401 — 25 milhões

Tcl. 34-7312.
NEGÓCIO IMEDIATO - Vende-
se conf. residência na Rua D.
Maria, 60, casa 1, c| 2 qts., sa-
ta, e demais dependências, com
quintal, pintado de nôvo e com
sinteco, pert oda praça Saens Pe-
na. Ver no local com D. Mari
quinha etrat, pelo tel. 22-0581.
Creci 605. Aceito_propo5tas,
PRAÇA S. PENA - Rua; ,Barão
Mesquita n,° 587 — Vendo o
ap. 204, de q., s. separados, coz.
e banheiro. Obra em alvenaria.
Aceito proposta. Tcl. 22-3188, Sr.
Maurício.
PRAÇA AFONSO PENA MESMO
— Vendo s| intermediário, ap.
vaxio, edif. 2 por andar. Salão,
3 quartos, banh. compl. em cor,
dops. compl., indevassável. To-
tiilrnente claro c| facilidade do
pagto. Ver • tratar na Rua Dr.
Satamini n.° 160, ap. 702, diária
mente.
PRECISAMOS para clientes aps
ou casas cjl, 2 e 3 qtt. mesmo
alugados, na Tijuca, Grajaú oudfi-se lindo ap., tedo pinlado de n? Iccal qualquer dia inclusive - . .._ -,--. -.-,,._ .,_

novo cj 1 s?lão, 3 qts., 2 banhs., sábado e domingo. Avenida Ser-]VÍIa Isabel. Tratar na Av, Brás
dep. emp., garagem. Baso NCr$ nambetiba (praia), km 15, mais;de Pina, 96 — loia — Tel.fon.
50 000,00 com 50% financiados. 800 meiros - Recreio - ou pelo'30.5489.
Ótima cnortunldf.de. Alexandre Te'- CETEL 92-1491 - Dcpoll das õTjÃ-SAO tQÍi_CKcn vavici"lí.m» rrorn .,/._, «tm 19K. _ p>,,u p„;. iK"a.?™ rKAMti»co XAVIER,Kamp (CRECJ_468)r42-5773r_J|l9hr- Paulo Reis.
TERRENO _— Compro Gávea, iar-jsAO CONRADO

116 — Vendemos axcelente
Casa - Von-laP-. *•• ."'a' -? 1"-' banheiro, <o

com Volks. Ch.ives com o por-
teiro ou 22-2047 r. 3 Alfredo -
Segunda-feira.
TIJUCA - Frent. Colégio Mili.
tar — Vendo por preço baratít.
sim» ap. ocupando iodo. andar.
Edifício recém-ecnstruído dt •!•
to luxo com 2 tolas, 3 quartos,
banheiro completo c| boxe, ce*
pa-eoiinhe, dependências dt om-
pregada, irea tanque «te. lou-
ça. am côr «ti o teto, vaiio.
Entr.ga Im.diat. da. chaves, fa.
chada tâda^am mármore. Pequt*
na «ntrada • oc restantes a com*
binar. Ver diariamente Rua Ge*
neral Csnabarro, 38 ap. 301. —
Chaves c| port.iro. T.l. 57-1531
« 47-7363.
TIJUCA — Ap. cobertura, visão
panorâmica. Sala, 2 ótimos quar-tos, dopends. empreg., terraço,
varanda etc. Entr. 18 milhões,
saldo combinar, local Rua Uru-
guai. Vendas Predial Mônaco -
42-7638 c 30-9641 - CRECI 960,
TIJUCA — Vende-se mansão, 4
quartos, 4 banheiros, 2 salões,
copa cozinha, ep. para empreaa-
dos e 3 000 metros de pomar. —
Tratar 46-2595.

TIJUCA — Vendo apartamento,
calas _ conjugada, 1rês quartos,
banheiro completo, cozinha, área
serviço, dependêncios emprega-
da, armários embutidos, vaga au-
tomóvel sob pilotis. Telefonar ..
34-7299 dias 11 a 13 das 12 is
18 horas.
fIJUCA - Vendo la. locação lu-

. 1 sala, 3 quartos, 2 ba-
., . . .... ¦¦. ,~r.x_ x.,......,,^x. - v.,,.,1 - vl-ii-: . , .--¦-, -'-— r—> — nheiros sociais, amplas dependên-

d.m Boíoniea, Tiiuca ou Sao d,,.50 em rina| jj construção, pró- 
2"""' "V"- V »""»«&'<>'> • sa-cias. Todas as peças de frente,Conrado, 5Q0m2. Tel.: 36-6496. Ulmo J igreja. Entrego em 30 "«""¦ Entrada: NCr$ 10 000,00 garagem. Preço 70 milhõos à vis-

VENDO amplo ap., final cons- dias. Inform. 46-4988. • J* x NCr' 494.00. V.r o ap. ta sem intermediário. Ver com o
trução, Praca Santos Drmont, 22|4,! .'20J • 1r",r n> PRONIL - Av. porteiro. Av. Heitor Beltrão, 6
ap. 102, sslão, 3 q., 2 banh. so-JAO CONRADO - Vendo terre-!Rio Branco, 156 gropo 702. — sp. 501
ciais, ccpa-coiinha o depend. Inf. "° .de 2CO0 m2, cem uma be-1 Jfls- 42-4966 • 42^760. CRE- TUUCA - Andrade Neves -
gZdüL íl,55ima vl;'o- Aceita-se automóvel CIU7.  

Vendo ap. luxo,c «lõea, K Inv.,
VENDE-SE op. na Rua Maria An- ff. 10u ?ar,e„.S,e ,?K.en,?7 __l'Ò.' "5UA AtFREDO PINTO, 66 _ V.n- ? qtos., 2 banh., mármore, s.
Bélica cl 2 qts., sala o demais ¦'„ o,4ÇnoP ° 

.1 . J_t ¦ s/"8y83 <lemcs ótimo ap. com sala, 3 quar. iantar, grande salão, ajardinado
daps. completas cl móveis o tel. ?" oíi 

_ segunda-feira com ,ot_ banheiro, toiinha, deps. d. exclusivo, 2 vagas garagem. Car-
Preço 28 000 à vista. Tralar e|~_ 

K°°"g""' 
I ompr.gada * 2 varias na garagem, men Cobrai - 38-7461 - Creci

Jlfioío'0™ 
C°m Ped'0, ~ TeL VENDO~1e"rreno_RÍIS^5~dís"BaT- p'*!0 NCr? 38 000 00 . combi- 255;

ÍÈ^lll.-  deirnntes com 1003 m2, entre a SoÍ.,Y,0r ° ?<»• 2?2 -* "a,íf "«TIJUCA c VI1A ISABEL - Com-
Praia b Av. Litorânea. Tel.: .. .pl,0Nll,.T *v: "'?. ?'í?c0< 154,P'° «sa 3 qts. paga até Cr$

pleta de emp. — Enlrada CrS
8 000 000 e o saldo cm 50 me
ses. Ver e tratar no local corrt
o Sr. Walter, na Run Ferreira
Pontes, 479-513 ou pelo telefo-
ne 22-5358.

ANDARAÍ - Vende-so residen.
cí» na Rua Ernesto de Sousa n.
139 (tem telefone), 2 pavts., ter.
reno ótimo, 3 qlí., 3 salas, etc.
Para família de gosto. IMOB. LUIZ
3ABO - R. l.o de Março 6. Ver
hoie - CRECI 466.
ANDARA! - Resid. pj família
de qosto. Rua Ernesto de Sousa
n. 139 (tem telefone). Ver ama-
nhã. Vende-íe urgente. Imobil.
LUIZ BABO - l.o de Março 6
- CRECI 466.

ANDARAf - Vend. cosa c| sa.
Ia, 3 qt3., dep. empr., etc. Pre-
ço 24 milhões cl pagto. em 40
meses. Ver ólhriamente eté 13
hs. R. Paula Brito, 646. Trotar
Corretores Associados. 32-6750

42-0425. Creci 307.

APARTAMENTO, com 3 qts., sl.,
coz., e dep. de empr., vazio,
45 milhões, aendo 15 milhões
de entrada, restante em 7 anos,
ver na Av. 28 de Setembro
n. 292, ap. 401. Tratar com
Machado — 58-0522 — Av. 28
de Setembro, 345.
APARTAMENTOS - Vendo 3 de
2 qts., cl, coz., c mais deps.
Preços a partir de 28 milhões.
Ver na Rua Teodoro da Silvo
n. 445, aps: 201, 203 e 204. -
Tratar com Machado, telefo*
ne 58-0522, na Av. 28 d. Se-
tembro, 345.
APARTAMENTO - Vendo, com
3 qts., al., coz., banh. e mais
dops. Ver nn Rua Maior Bar-
ros, 28, ap. 302, entrego vazio
— Melhores det. c| Machado —
Tel. 58-0522 - Av. 28 de Se-
tembro, 345.
CASA GRANDE duas frentes, lim
Grajaú, 49 41,5m Gurupi —
Tel. 37-0358.
CASA de 2 pavim. fácil e bora-
ta recuperação p[ modernizar em
terreno de 7,00 x 35. Vendo
facilitando parte. Ver na R. Oto
de Alencar, 30. Tratar na "ORSEG"

Av. Rio Branco, 108, sl I 804
Tel. 22-6881 e 42-0313.

CASA — 3 qti., sí., deps. ocup,
R. Justíniano da Rocha n. 328.
Pço. 30 milhs. ou comb. Tel.
25-2378. Creci 813. Tel. 52-1892.

>f!^gg*'*1fm:"i!-'-—»| * i'n«nimoM—na—i1! 111 "i 11 ii tamamBmmmmi&, ií i ir ii ¦m iwim um mm «mwmMMBraa—«aaBam»^

TERRENO! :M0RADIA '

S. CONR. - B. TIJUCA
A 15 (ent.) - oaioo a combinar vciNuc-it caso moderna recém- RUA GARIBALDI - Vendo apsap. novo, vazio, 2 frentes, 80 terminada com 200m2 de cons-jfrente, a., 3 cits., deps. Entre-
S.« Vir' r fü3í,C7Í -,%?¦ ,"'".'¦ !r"55o 

e 9?Pm2 -° tArren?- 0fíí- "amos v'™°s- 30 milhões financ.
CE?ELe,S2.3E23^ 

7«EaV8r>São 
Coírador-9D,.GReobeeío 

'"'^^ Z2'"775

36-1219 -'(grupo 702. Tels. 42-4966
...: ___|42-6760 - CRECI 667.

Saldo a combinar VENDE-SE casa moderna recém-RUA GARIBALDI*

ZONA NORTE
PÇA. DA BANDEIRA
S. CRISTÓVÃO
APROVEITE a oportunidade ap.
vazios, 2 qls., sala, coz., banli.
< ume varanda, ap. 201, R. Baiu,
84 — Sio Cristóvão — NCr$ ...
15 000,00 - 7 000,00 dc ent. e
300,00 mensais compre hoje.
more amanhã. Tratnr R, Chave
Faris, 246 - Tcl. 34-0989 - Sr.
Raffaele.
PRAÇA DA BANDEIRA - Vende-
r.e junto Inst. Educ. ep. novo
vazio. Fie. 2 qts., si., garaoem,
ele. Rua Sergipe, 7/201 - Tel.
28-4278.
PASSA-SE CONTRATO apartamen-
«o COOPHAB -GB - Contrato
18 145. Não atribuído. Valor ..
5 000 a vista ou entr. 3 000 e
20 prest. 100,00. Tratar Campo
São Cristóvão n. 182, ap. 206.
Sr. Mário. Tel. 28-8372, de 2«.
a 6a„ das 9 às 17li.

APARTAMENTO - Rua Uruguai,
511, ap. 704, nôvo, amplo pano-
rama, vazio, salão, 3 qts., arms.
embts.,( 2 banhs. aoc. pint. oleo
coz., dep. compl. garagem. Ver
hoje* domingo, 70 milhões 50%
vista, restante 18 meses.

RIO CÕMPWO - Vende-se óti
mo ap. de 3 quartos, sala, cozi
nha, dependências completas em-
preflada c garagem. Rua Barão
de Itapagipe, 64|407. Tratar no
local sábado & domingo ou dí
2a. em diante pelo tel. 32-8526

APARTAMENTOS - Vdo. 1) s.,
3 qis., 2 br.nli3., coz,, d^ps., ga-
racjem, frtnte, chav. port. Pço
55 milhs. a prazo; 2) sl., 2 qts.,
b., coz., deps., paragem, late-
ral. 33 milhs, em 2 anos. R. S.
Francisco Xavier ri. 392, ap. 201

203. Tel. 25-2378. Creci 813.
Tel. 52-1892.

RIO COMPRIDO - Vende-se ólimo
terreno com água encanada me.
dindo 10x35 ô Rua Guaycurus.
Facilita-se pagamento. Tol. 46-1596

Arruda.
SAENS TCNÁ - Ap. nôvo, 2
qts., sl,f jardim de inv,, dep. e
garagem^ 22 milhões ò vista, ou
15 milhões e rest. a combinar.
Rua Carlos do Vasconcelos, (to,
aa. 216. Tel.i 49-1802.

SÃO CRISTÓVÃO - Vendo casas
8'9. R. General José Cristino,
41, 2 qts., sl., etc. Visitem -
Facilito - H. SILVA; R. Gonç.
Dias, 89, s| 405. Tels. 52-3886- 52-3840 . 29-8903 - CRECI
618.

ALTO DA BOA VISTA - 
"V.nS

tnagníficín residências «m cen-
tro da terreno cj piscina • aca*
bamento dg alto luxo. Tralar Sór-i ti -t s - r . - ~.~'?
•jio Castra. R. Ass.mbléla, 40 -.',,„„ rT, S5Í° 

da, Cons-
12.° and. 31-0898 . 31-3629 _!'ru,°'a Canada em fase de aca-
CRECI 22. | bamento, apartamento de salão.

SAIA, 2 qt«.„ garagem, nôvo.
V. por CrJ 27 000 c| CrJ ....
10 000 sinal, saldo 4 anos, parto
Pça Xavier Brito. FRANCISCO
TORRES, 48-4110 (hoj.) oll .,..
52-4133 - Craci 26.

ATENÇAOI Apartamento com sa-
Ia, 2 quartes, banheiro em cér,
dependências de empregada, to-
do decorado. Entrega imediata,
cem 50% financiado em 3 anes.
Ver de 9 às 12 e de 14 às
18 horas cj Sr. Maia. R. Uru-
3uai, 272. Tralar tel. 31-3367
CRECI 203.

3 quartos, c| arm. emb, 2 banh.
sociais, coz. o area e dep. de
empr. Ver na Rua Uruguai 515 ap.
602. Tratar no tel. 38-2088 (ex-
tensão). Sr. Joaquim
TIJUCA - Casa de 2 andares
com 5 qt. 3 salas, den. emp. e
garage. Tratar tel. 30-0474.

I TIJUCA - Vendo apto. sl. 2 qt.
__^ |oulro sl. 3 qt. Melhor zona,

Apartamentos no- grande óleo esquadria aluml-
P.ronlcs para mo.; nio. garage. 43-7522 e 43-8513.

SAO CRISTÓVÃO - Vende-ÜTííl^E^AO -
Ru. Lopes Ferraz, 44, casa comlvc5' „vszi.s< ,-, - .. 
quinlal. Ver • Iralar no local. i.rar- arando sala, 3 ou 4 quar-! Creci 967
SÃO CRISTÓVÃO - Venderá 

'"c. 
y^&''0»mSP>' "zinhs tTmítT-

urg. «parlamento tipo casa, ent. sinleco %red'io 
P '

independente. 2 q. sala e de-lmelhor trecho i
c"Ld?rtn%_ FRua, D?« K B .'tcindiide''nos "£$ 6

¦ j ., "p- 20U F'en,<! Pis- menlo;. Ver " ¦¦¦•¦•
ana_do Vasco. !Cochrane, 56.

„-,.„,„, iTIJUCA .- Vende-se na R. Do-
pilo'tis nó na felflna, 39, ótima residen-

trecho residencial d*a Ti- Sí0 de 2 pavimentos, cl 4 salas,
iuca. Boa facilidade nos nana. 6 .<!"• 4 banhs. sendo 2

varanda e dep. de empreg.

!i0..í.RIS_T?V*° -_V.nd. .pa^APENAS 8 mll de «ntrade. Rte'£'*J# milh5es- En,rada 50%

%°. 3"oV^c,i&,%Ttiqs°smpa\'pdeB^oStar,( ^tt,^.omsz; ]'i
3Dk n.' V;,-3'8' 

I«lor""».-:20 mil. Telefonar das 8 L 10 TIJUCA - Compro aPto|

lamento na Rua
350
local
Dantas,
32.0306._ Dr. 

"Palis

SÃÕ CRISTÓVÃO - -V.nd. 1 .il'.
limas caias varias, </ sl. » 2
qts., ccz., banh., quintal. Entr.2 milhões. Prest. 97 000. R daPrato, 49. Das 10-17 hs. C] Sou-
sa. So.l. R. Ana Néri, 221. Sog.
R. Dias da Silva • Visãrio Mo.
rato. Otg. Daniel Ferreira. R. 7Setembro, 88 - 2.". Tel. 32-3630
!_ 42-0975 "-CRECI 

236.
SÃO CRISTÓVÃO - C. S. Cris-
tóvão, I8Í, ap. 120, vendo..

'I"í coz., érea. Ver com
Inquilino sábado depois 12 ii
domingo dia todo. Tralar telefo-
ne -34-2549 :-. Octacilio.
SAO CRISTÓVÃO

Tralar na
Tel

30 000, deu CrS 20 000, de en
trada saldo a combinar — Tel.
23-8652 - 48-3531 - Epamlnon
dns.
TUUCA — Vende-se cnsa. Entrega
imediata. 4 quartos, 2 salas, va*
randas, 2 banheiros snriaLs, salão
de jogos, 2 garagens, jardim,
quintal e dependências. Ver e
tratnr na Rua Benevenuto Berna,
45, entre 16 c IB horas, sábados
e domingos. Pre ço-base: NCr$
200 000 financiados.
TIJUCA - Vendo ap. 405 do Ruo
Uruguai, 74, c] qto., el., cor.,
banh., j, inv., dep. empreg., irea
serviço, final construção. 5 mi-
lhoes combinar. Ver local. Tra*
lar 22-2330, 2a.-feira.
TIJUCA - Av. Maracaná - Ven-
do np. rala, 2 q. dep,, garagem,
Obra andamento óa. laje. 58-4736.

CASA — Graiaú — 2 sis., 3
qt«.; terraço, depi,, Jardim, de
laje, à Travessa Araxi, vazia. 70
milhs., fin. Tel. 25-2378. Creci
813. Tel. 52-1892.
CASA — Vendo no Grajaú, c
sala, 3 qts,, banh. em côr, ga
ragem e depend. Terreno de i8 x
27. Infs. 22-2843 _ 42-0789
Creci J-240.
GRAJAÚ — Vende-se ap. de fren-
te, vazio, de 2 qts., tala .e de-
pendências de empreg. na Rua
Araúio Leitão 275, ap. 302 — En-
troda 10 000 o resto a combinar.
Tratar pelo-tel. 48-6956.
GRAJAÚ"- R. Comend. Martine-
li, ap. 2 qtr„ «., cor. e depen-
déncias, 24 OOO, c| 5 000 sinal,
saldo, te. Caixa. T.l. 42-5772.
Creci 480.

GRAJAÚ,- Vend. ap. iala, 3
qts., etc'^ Construção adiantada.
R. Canavíeir&s esquina Av. Enq.
Richard. - 32-6750 - 42-0425.
Creci 307.
GRAJAU"
cilito

TIJUCA — Apartamento de fren*
le, com 3 quarlos, sala, coiinha,
banheiro social «m cõr, depend.
do empregada • área. Entroqa
vazio. Enlrada tl. CrS 12 500 000
a o saldo cm prestações de CrS
450 000. Ver n. Rua Araúio Pa-
na, 43, ai. 401 — Tratar em
MELLO AFFONSO ENGENHARIA
ItDA., na Rua Contttnra Barbo*
sa, 152, Sr. 401. T.l. 29-3092 o
49-3261.
TIJUCA — Vendo casa • terreno,
Rua Goulart, 5,50 x 30 m, o imo*
vel cj 2 qts. coni., tl., copa, coz.,
banh., qto. do «mpregada. Base:
19 000 000 financiados, ou par
muta-so por ap. pequeno »m Co-
pacabana. Tratar 37-9358.

Ap. — Vendo — fa-
50% ou aceito Caixa. 3

qti., terraço, demais dependôn-
cia?. Av. Engenheiro Richard, n.
2-A. Chaves na Praca Malvino
Reis, 26, tel. 38-7352 ou diária,
mente na Rua Sete Setembro, 66,
sl 801-3, Ial. 32-1646, Or. Cravei-
ro.
GRAJAÚ, étirnn casa, 1 pavto., 2
sis., 3 qts,, dep., 2 qls. empreg.,
garaoem gde., quinlal 10x40 pl65 milhões c| 30 fin. 3 anos. Ver
Rua Cacapava, 92 - Inédita -
22-5722 - 42-7151 - 47-1061 -
CRECI 159.
GRAJAU - Pronto. Ultimo .pi
• v.nd. c| grand. financ. cl sala,
I qto., s.par. • d.pend. t apo-
nas NCr* 3 900,00 na «scrit. fiei.
htados • a saldo em 50 pr.st.m.niai. d. NCrJ 539,00 (manos
qu. o alugu.l s| pardas inl.r.
med.) Ver com o corretor diária-
m.nl. dcs 14 às 18 h. na Rui

-.¦¦¦..¦ -.- , 
---, ,—=, '«odor. d. Silva 813. O «p. .s-TIJUCA - Apts. prontos, sala, 3 fi ,|uoad8 , con, ,j,so.

qts., 2 banhs., copa, cor., área cup.çáo i f.ii. gr.tuit.m.nt. plgrande c| dop comp .garagem. nc„, flfm,, ,nf. 
3«cch 

M.ndoJ

tel.s 42-7874. _ 9.0 and, T.,s. n.wo< ^j^
TIJÜCÃ"""_Vendo-:;emplo-ap. -c|! í2í_i____ ~ 

Çg!£! »5-
2 qtos,, sala, coi., bh., dep.j GRAJAÚ — Vendo duas boi* ça-cemp. emp. área serv. e lugar sai» ambas c| 2 quartos, 2 sa*
p| carro. Ver hoje e amanha 'a5' banheiro, ceiinha • quintal,
das 9 às 12 horas na R. Silva'«s,í» vajlas. Entrada CrS

MORADIA
PRAIA E CAMPO

E MAIS...
ENTREGAMOS SUA CASA EM APENAS 90 DIAS
A PARTIR DE NCR$ 4.580,00

___GBK*XtVMH**___,__. *

,.............-^.- „ „„¦ ,-_.__ZX,l_:„mn„,_„mn_,_t„__^_ r!^f-,-raspi.!a^x~-

FINANCIADA SEM JUROS • PREÇO FIXO E IRREAJIJc;tá\/fi
TIPO - C - CASA MODELO - Área 63 m2 - 2
quartos - Sala - Banheiro - Copa-cozinha - área
de serviço com tanque.
TIPO -D - Área 72 m2 - 3 quartos - Sala - Ba-
nheiro - Copa-cozinha - área de serviço e depen-
déncias de empregada.

SISTEMA EUROPEU DE PRÈ-ROLDADOS MAIS RESISTEKTE QUE ULVEHillUA

TIPO - A - Área 32 m2 - Quarto e sala sepa-
rados - Banheiro - Cozinha - Área com tanque.

TIPO - B - Área 36 m2 - 2 quartos - Sala - Ba-
nheiro - Cozinha e área de serviço com tanque.

• MAIS BARATA 35% Vendas exclusivas:

y^^^^^^ ¦ jfilNSJIIMMlM»
^^^^^^ B5S Crec, 1,6

CASA MODELO EM EXPOSIÇÃO
Diariamente, das 9,00 às 22,00 hs. - RuaSao Francisco Xavier, esquina de ProfessorManoel de Abreu - Basta seguir a planta desituação.

imóveis

25 anos de realizações no mercado imobiliário
Av. Rio Branco, 151 - 14.° - S/1407-8-9
Telefones: 31-1705 e 31-0773

Construção:
CONSTRUTORA BRASILEIRA
DE PRÉ.MOLDADOS LTDA*

v i13 iC ||
15 1
a. IJf

VILA ISABEL - Vendo 2 apar-
tamtntos, uin de sala e 2 quar-
toa, cozinhe e bonheiro, outro
dfl quarío e_ sala «epar.tdoi, co
rinha, banheiro e copa, vazios.
Ver * trntar ns Ru* Teodoro da
Silvo, 979, ap. 303.
VILA ISABEL - VcndcTãnTírente
Av. 28 de Setembro, 2B0, quar
ío e sala separados final consiru-
ção. Tel. 27-0387 da» 16 ii 19
horas.

Teles, 18. Tel. CRECI 448.

jq luuurt — uompro apio| de sl.
horoj pata 22.86.12.'RÕbe~rto" Con- ? Il-. cl £eg;,f saraaem, fren
te _— Cieci 142. te. Tel. 31.2563.

APARTAMENTO n» Tiiuca,
do, vazio, pronlo para

~_-ITIJUCA - Vendo apts. de sl.
mora";!2 e 3 qlo.; NCrí 30;. 36 mil

a comb. A_. Caixa. Tel. 31-2503.porto do P. Saenz Pona, dob
quartos. ir.\n t dependtncicis com- TIJUCA — Vando ha Rua José
pletas. Ver na Rua Barão de Higino, apto. de sl. 3 qls. banh,
Mesquita n.° 595 com o portei- :oc* e,n cor' coz' e depend.
ro Jucá. | frente, prox. C. Bonfim. NCr$
APÃRfÃÃÃÊNTC)':.- .Nâvo, .'pronta'^^'!- Ac> Caixa- TeL 3'-2563-
enirega, sala dupla, 3 qts., arm. TIJUCA
emb., copa e coz., dep,

Conde de Bonfim, 678
¦-¦-, ,v ,-- serv. — Vendo ap. p| ent. em 5 m.

qto., aala, coz., irea. Ver com C°™P'-' Oaragem, Ver. R. Uruguai, c| salão, 2 qts., banh. de luxo,
4iS,: Predial Cohseu. CRECI^ 44. em cor,'cor. c| gde. pie inox. é
APARTAMENTO, junto à P7ãõã '°sSo dc luxo Walllg, dop. de
Saenz Pena. R. Antônio Basllio. c,mP-' e .ótima «rea de serv. To-

O.trfí t.l. J.._l- n _._ .,_ ' íliV. S. quer 39-703. Sala dupla, 3 qls., dep. do azulei, até o teto. Muito!
vondtr s.u imóvel _ Faca-ncslsorv. compl. Predial Coliseu - í1?^ freS° NCr$ 34 90° ,clum» visita ou nos telefene Nós CRECI AA [14 000 de entr. e resto o comb.
o venderemos em 30 dias, iim!'»'D.iif.i.rr,íS—,———¦ ^- Inf._23-30ó8 das 14 às 17 horas
CID.lIciUCr (InlnkM _._._.__ U 4.qualquer tlospe:a -ora V. S. -ir , , . -,. --„¦¦
Tratar tem MELLO AFFONSO l;?.1d!.dí-°°l".mí.-.?.S
SNSENHARIA ITDA., na RuaConstan;a Barbcsa, 152, grupo401 _ Méier, luntinho da Rua
?i°J»,d.a C,UI- T,l,-: 29-2092 ou4v-326l.'S.V0~CR7STôVÂÕ'_ 

Ap. saü, 2
5'5" %<?i 'O 000 entrada, saldo
40 x 250. Ver e tratar S. Januá-no, 756 ap. 102.
TERRENO INDUSTRIAI; plano beS
localizado, duas frentes, 14,80x55-' Rua S. L. Gonzaga, 1 687 -
Vendo neg. direto. Tel. 48-5757.
VENDfc.SE ap. novo, de frenle,
3 qls. etc. Rua Lopes Ferraz n.°71 ap. 201. São Cristóvão
VENDO aparl. grande vazio, 2 qs. cor. e bonheiro e area cem
tanque e q. e benheiro empre-
gada. Preço 20 000 000 metade
a vista metade financiado. —
Aceilo caixa, aceito propostavista. R. Sensdor Alencar 19ap. 310. S. Cristóvão.
VENDO terreno 11x40, plono, óti-
mo Pl indústria. Tel. 34-9551 -
S£c Cristóvão.

TUUCÃ.RIO COMPRIDO
ALTO BOA VISTA - V. casaT^
estsdo pi 25 mil novos, cu alugo
400. Eslrada Gávea Pequena 102
Tcl.j_43.9l95. CRECI 546.
APARTAMENTO - Vende-se o daRua Cândido de Oliveira, 46/ ap
S-J02, com 2 q., sala e depen-
d--nc:.is de empregada. NCrS....
23 030,00, entrada: NCrS

APARTAMENTO de frente - Ri _ Oliveira ¦
np. 803. das 9 às 12,

Creci 445 — Ver

a™' emt' den Sj' tmil" TTj"ÈA - T«'enos. V.ndem-s.
gáTa-gem^PronlrenS. $%&&* *£% 

í\to^.'"°_
ibádo9 ?$\%fè£#ú,eis-,«"'*™ -'-í- f«i.^&:iabado 9_as 12Jioras. ,Jia „us ia^„. Rua Don, Díif!.

AMOROSO COSTA, 305 ap. 204 na, 12, iunto _ Praça Saom P«.— Muda, excelente pcnlo rosi- na. Tralar Rlia México, 148, gru-
dencial, no final do ônibus 413. po 703 - Tel. 22-6435 a tarde,
Sala, 2 quartos, 28 milhões cem financiados em 3 anos.
12 de sinal e saldo em 24 meses.
Chaves no ap. 304. Tralar pelo TIJUCA — Rui Uruguai, quase es.
tel. 46-1037. " J- *¦• = *—'-

TIJUCA - Clóvis Beviláqua, 96,
ap. 40Ó, 3 quartos, sab, dep.
emp., área cd. nôvo, s| pe!. Ent,
15 000 000, rest. forma de aluguel,
4B meses 12x400, 12x500, 12x
600, 12x700. Aceilo troca por
menor, 2 qts., sal. c\ tel. *m Co
pacabana, valor 35 00o,00. Ver
chaves com porteiro. Tratar Ba-
rata Ribeiro, 160, ap. 312, 10 às
12, 18 ès 22.

TIJUCA - Casa - Vendo, pró
xima à Rua Uruguai, cem terre-
no de 14 x 27. Facilito 50%
ou Cx. Econômica. Tratar dià-
riamente Rua Sele Setembro, 66,
salas 801/3, tel. 32-1646, depois
11 horas, com Dr. Craveiro.
TIJUCA - Dr. SalaKiini, 63
luxo — Duas frentes — 1 por in*
dar. Indevassável. Construção «m
acabamonto. Salão. 3 ou 4 quar-
to*, 2 banheiros, dependências, 2
garagens, 260 m5 d. «r.a. Pr*-
(o de ocasião NCrS 50 000,00 su-
perfacilitado. Corrater na obra
ílè 18 heras. C.I.C. (CRECI 209).
Rua do Carmo. 17, 2.° andar. —
Tols. 31.2677 • 31-1546.

qar,3Bemq,U^n°,eco 
,Carmdá 

os. ^rI "^ 
Jí» feOTsfeí*»

chral%pirtsõ' fB'24a,p7 *?'/:« -. .-««B^crrsí'»^Chaves c| porteiro. 28-2417. vi„, „„ NCr$ 35moo finan,
ATENÇXO - Vendo terraço a íilfeV «I",,r« «•"! c- l- c-
Rua Carlos Vasconcelos 60 ap.("ECI .M')-_ Çu" Í° <}*""<>• 17>
C 04 edificio novo 1a. locação;?: ,.a"d,r- 

T,ls" 3'-JÍ" •
J. ¦ .. * . 31.1 'uIA

TIJUCA — Vendo ap. vazio, 3
quartos, salão, banheiro social
em côr. Dep. compl. — Rua São
Miguel. — NB: — As dep. são
amplas t de luxo. Tel. 52-1922
- ARI - Creci 670.
TIJÜCÃ — Vendo na praça ap.
3 qls., sal., 2 banh. social, gara'

quina da Av. Maracanã.' Aparta- Bem, preço NCrS 30,00. R. Dep,

12 000 000 • s tildo .m 4B me-
ses. Vir • tratar no local llto 1
Rua Luis Guimarães, 20 ou peloT.l. 22-5358.
GRAJAU - Vende-se boa casa
com 2 quartos, sala e demais de-
pendências e com 4 moradias nos
fundos, CrS 55 000 000. Facilita-
se. Rua Oliveira Lima, 25.
GRAJAÚ - Vendo «p. com 2
quarlos, ttl. 38-0170, dat 14 às
17 noras.
MARACANÃ"

VILA ISABEL - Vende-se casa
Rua Maxwell, 181, 2 quartos, sa-
Ib, saleta, cozinha, banheiro,
quintal. Pode ser vista a qual-
quer hora, proprietário mora no
local. Entrega vazia em 30 dias,
irea 96m2. 20m. à vista • 10
em 5 anos.
VILA ISABEL - Ap. nôvo, sala,
2 qts. etc. elevador, garagem.
Entrada NCrS 6 000,00. Restante
facilitado, financiado 24 meses.
Tratar 58-7013, manhã.
VENDO terreno de 700 m2, Rua
Alfredo Pujol junto ao prédio,
330. Três mil cruzeiros novos,'

ATENÇÃO - Lins. Vdo. ótimo
ap. irenle, c| varanda, sala, 2
cits,, mais ô de emp. reversível,
demais dep. e oaragem. Melhor
pre;o do local, apenas 50% de
ent, • o saldo como aluguel.
Ver na R. Vilela Tavares, 260
ap. 101. Tratar na Av. Graça
Aranha, 226 s| 304. Tel. 42-6656
- CRECI 1026.
LINS VASCONCELOS - Vende-se
casa cl 3 quartos, sala e demais
dependências, com 2 quartos ae-
parados no quintal. Ver na R.
Padre Roma, 128.
LINS - Caso 2 pavits., 3 qts.,
salão, varanda, copo, cor., deps.,
local p| carro, vazia, à R. Pe-
dro Carvalho, 482 casa 5. Pço.
30 milhs. fin. Tel. 25-2378. Cre-' 813. Tel. 52-1892.

vlsta e seis mil
25-4036 e 32-7949.

• combinar.

VENDO ap. sala, 2 qts. etc. 22
mühões. Dez entrada. Rua Rosa

Silva, 119-A, ap- 101.

P&ssa.se « apar
tam.nlo d* franta, «m final d.
construção, p.lo mesmo dinheiro,
obra em ritmo acelerado. Presta-
çao d. 200 mil cruzeiros. Ru. S.
Francisco Xavi.r, 467, tratar com

«¦743 
°*"' "'',! *$'7m

MARACANÃ - R.sld.nciat du-
plex com financiamento integral
d. construção am parcelas d. Cr$
.293 040, após at chaves com 3
quartos, 2 banh.irot sociais, sa.
lao, copa-coxinha, dependências
d. criados, irea • garagem. T.r-
reno financiado am 25 m.t.s cl
500 000 da antrada tem iuros,condições em conformidade tom
planes habitacionais • érgãos
executivos. Tralar na; Av. Presi.
dento Vargas, 52», t| J 111. Tol.
43-6520 a var na Rua Sáo Fran-
cise» Xavier 649, CRECI 685.

VILA ISABEL - Resid. vazia, pre"cisando acabar, vende-se, quase
pronta, |i dividida em 2 aps. de
2 quarlos, sala, cozinha, quintal,
ele, o Rua Cons. Paranaguá
n. 20. Apenas 35 milhões, c|
20 tn. de entr., resto 500 men-
sais. Chave ao lado i Rua Si
sa Franco, 96. Tels. 31-2851
31-1621. Imob. Luiz Babo. -
CRECI 466.

UNS — V. S. quer vender sau
imóvel? Fac.vnc» uma visita cu
nos telefono, cv* nós o vende*
remos em 30 dias sem qualquer
daspesa par. V. S. — Tralar com
MELLO AFFONSO ENGENHARIA
LTDA., na Rua Constanca Barbo-
sa. 152, grupo 401 — Méier
Telefonas: 29-2092 a 49-3261.

JACAREFAGUA - Vendo ap. com
3, 4 ou 5 milhõeí de entrada,
saldo como aluguel, 2 quartos,
sala, cozinha etc. Tratar com pro-
prietario, domingo, de 8 ás ]3
noras. Rua LuÍ3 BeltrÜo, 39.

TERRENO passo por CrS 2 500 OCO
a vista ou a combinar, lote me-
dindo 8x15, sito a Estrada Inten-
dente Magalhães n.° 295, próxi.
rno ao Largo do Campinho. Tel.
30-4300 das 8 i. 12 hs. síbado
e domingo.

Praça Seca-Jacareps
JACAREPAGUA - Ap. vazio, sa,
la, 2 qts., coz., banh. Vendo ho- TERRENO
ie c| 2 000 de ent., 1 000 à com- 9"á 22x66. Ver Rua Capitão Me-
binar, 150 mensais. Total 10000.1 "«es, iunto e antes n.» 1 185.
Na Rua Mississipi, 95, ap. 201.|T'"'ar Cl Gaspar tel. CETEL 1865.
Saltar R. Cândido Benício, 3 719
- Tel. 32-9363.
JACAREPAGUA - Vendo casa,
dois andares, final de construção.
Ver Rua Virgínia Vidal n.o 214,
Lote IV no Tanque. Tratar no lo-
cal até 12 horas ou seg.-feira pe.
Io tel. 31-3481, com Felipe. Pre-
ço NCrS 8 000, c/ 50% _ 20 de
NCrS 200 sem juros.

VILA ISABEL - Vendemos lindo
ap vazio tipo casa, frente, 2
sis., 2 qls. e dep. compl. Oca-
sião. Ver Rua Sousa Franco, 790,
ap. 101, hoje e amanhã de 9
às 19 h. Tratar na Brilhante. Rua
Hilário de Gouveia, 66-516 —
57-2086 e 57-5187. CRECI 243.
VILA IZABEL - Vendo-se casa
com 14x44 — Junto a Praça Ba-
rão Drumond. Otlmo local gaba.
rito 6 andares — Preço base
70 milhões, lnf. tél. 27-1526 -
Luiz - De 12 ãs 13,30 horas.

pia sala, quarto duplo, banheiro,
copa, cozinha, área e dependên-
cias de empregada. Grande terra-
ço^ na frente. Nas chavei 12 mi-
lhoes o saldo financiado em for-
ma de aluguel. Ver no local, cha- .¦,¦¦„,_vos com porteiro por favor. Tra-lTI-'llCA ~ v*nd- ap. sala, 3 qts.,
ta.- tel. 26-.0.';8l ou 46-7603 com b'1™-. coz., q., o wc pj emp.

TIJUCA - Alto luxo - Vend. R,
Uruguai, 545, ap. c| saláo, 4
qls., 2 bsnhs., etc. Construção
adiantada. - 32-6750 - 42-0425.
Creci 307.

Anita Greet - CRECI 763.

ATENÇÃO, TIJUCA I Residência.
Em centro de terreno de 10x36,
vendo magnífico c| 2 salas, salota
de almoço, 3 varandas, 3 qts., 2
banhs. sociais, cozinha, 2' qts.

Vazio. Prédio c| garagem e pilo.
tis. Ver c| porteiro. R. Maria
Amalia, 87, ap. 403. Junto à
Av. Maracanã e R. José Higino.
Tratar Corretores Associados —
32-6750 - 42-0425. Creci 307.

-1- ãfÁMiSSl' C"k"•'" 
* >•¦*. |TIJUCA - Vende-se casa" 2 pvti.,

„memPor.^.íS'J^n.,le!í0 .Aaa«-:te"eno 10x96. R. S. Miguel, 594.

Cajdet
brelofa,
ATENÇÀO - Rio Ccmorido. Ven-
do, Rua Cilizo n.o 20, ap. comJ qts., s. q. b. varan. cta. pre.J5 mil cruz. noves, c| 20 mil de

5; „Ç!g9»JW«*. CRECI 8'5. Tels.42-3498 e_j5-7396.
Al ENÇAO -"Melhor trecho da''iuca _ Magnifico ap. ci salão,3. qls. d arm. emb. 2 banhs. cm

SS!.': 
P[ff:sl-den.ob^.^lef!:a^^^0_mjhões. 

fratar7o"b"cai;
TIJUCA — Deseja vender seu pré-

,ras. Cr$ 70 milhsVs. sendo"50%'í0' 6p-' ""•- s'"° ou lerreno?
A

10 C00;õó; sãido""a'"c;m'bin'e'r."D'r'i!nen,<!V-,Vc,r, na Rus Antônio Sa-j
Trav. do Paço, 123, so-'!ema'A7-.tlci'!;..cL" '0 às 17 h>

Soares Filho, 2 ap. 104 — Tal;
52-1922 - CRECI 670 - ARI
VENDO ampla sala, 2 qlos. sol
manhã banh. cor. boa coz. de
compl. garage ocup. p. donos.
Rua Pinheiro da Cunha 291 apto.
202. Sup. Usina.
VENDO casa conf., 2 and., 2
qts., 2 salas, copa, coz., banh.
varanda,- jard., quintal, depend.
criada, entr. imediata, com 40%
de entrada —"Ver na Rua B
Itapagipe n. 66, cl 8.
VENDE-SE cesa térreo na Rua
Itapiru n. 1 129, 4 quartos, 2
salas, 2 banheiros ele. Cr$ ..
28 000,00 com 50% da entra-
da - Tel. 54-2570.
VENDE-SE np. 302, da R. do
Matcso, 112, c| 2 qts., sla., banh.
coz., dap. emp. etc. Está aluga-
do s| conlrato. Preço NCr$ 13
mil, c| 50% de sinal a o res-
tante em 12 meses. Tratar APSA.
Tel. 42-1869.

— - ^m
2?' 9™y. "P*-"3- pint. óleo,
"!? e W.C. empr. e oar. Edif.
pil. 60 nr. a comb. lnf. México
T.48, gr 303. Tel. 32-1106 -
Creci 166.

1 milhies, sendo 50%'o'0' 6p-'
vista, saldo fin. em 2 ane» !r,rcc,ure*nos, oferecemos assísten-

- UNIL. Av. Alm. Barrcsc 4 ;cia iu"dica para cs imóveis alu-
gr. 911. Tel. 32-8658 (sáb'. a' ?s.°"_\ Rua da Alfândega, 98 s!
dom., 27-7223) - CRECI 194. li»'sÀ;í<" '2 às ,3 hs- TeL: ~ J''"'0"- Entrega 3 meses, peq.'4J-6212 — Brandão. Creci 792. Sinal. Saldo 30 prest. sl juros.CASA Soe,

VENDO ou troco, casa Pç. Saenz
Pena, Araújos, 102, c/ 3 qts., 2
sis. e dependências, por outra
na I. Gov. Tratar c/ propriet., va-
zia, aceita financiamento, sinal
NCrS 1 000,00.

VILA ISABEL - Vanda-sa casa
com 2 quartot, 2 salas, iciinha,
banheiro, dependência emprega-
da • irea. Entrada CrS 6 000 000
0 o saldo «m prestações da Cr$
270 000. Var na Rua Maxwell,
197. - Tratar am MELLO AFFON-

SO ENGENHARIA LTDA., na Rua
MARACANÃ - Vendo um apar. Ç;.n,,"ní* , "arbosa, 152, grupo
tamento com sala, quarto, cozi- 40' - Tais. 29-2092 a 49-3261.
nha, área, banheiro completo, na VILA ISABEL - V.nde.ss apar.
R. Turf. Club, 24, ap. 101. Tra- tam.nlo nôvo, am faso da aca-
wi sío3t,° ™ local das 9 às bamento para antr»?a até latem-
'om. e domingo pelo Telefone: bro, com 2 quarlcs, sala, coil-
26-1263. Jnha, banheiro • ároa. Entrada:

CrS 6 SOO 000 • o saldo .m
prcstncoes CrS 300 000. Ver na

APENAS 1 por andar. Acabados
de conslruir, c| 2 qts., sala, co-
pa-coz., banh. cCr, etc. Cr$

23 000 com 9 200 e 300 p| mês
s| juros, Ver e tratar Rua Porto
Alegre, 89 esq. R. Grão Pari.
lnf. tels. 30-8667 e 30-5192.
LINS — Vende-se aps. 2 qts., $!.,
banheiro, coz., à Rua Verna Ma.
oalhães, 216, fds. NCrS 16 500,00
c| metade _ vista e melade 24
meses. Ver no local a partir 14
horas no ap. 201. Imob. Góis,
Alcindo Guanabara, 24 — Grupo
1 214, tcl. 22-7812 - CRECI 202.

VENDE-SE - Rua Aquidabã, casa
1 pavt., laje, gar., lardim, terr.
12x25. Lado da sombra. £0 ini!
à combinar, 38-66-44.

JACAREPAGUA - TAQUARA -
Compra-se terreno nas preximida*
des, cem mínimo de 30 x 70 —
Tel. 32-1106 - CRECI 166.
JACAREPAGUA - Praça Soca -
Vende-se 2 bcas casas, de sl 3
qts., 2 banhs., copa-coz. e ^r.
e s| 2 qts., copa-c^z. em terr.
II x 43. 45. c| 20 m„ saldo
30 meses. Det. México, 14B, gr.
303 - Tol. 32-1106 - CRECI
166.

TROCO todos ou em parte, 3 Io-
ts de 12 x 33, i Rua General
José Eulélio, lota 16, 17 e 1
e um de esq. à Av. Geremírio
Dantas com Renato Meira Lima,
com 410 m2, tendo 24 ms. rie
frente por casa em bom estado
e em bom local. Base de 5 mi-
lhões cada lote e 20 milhões
o de esquina. Tratar com Augus-
to. Rua Urussanga, 90.

JACAREPAGUA - Estrada 3 Rios
— Vendo luxuosa cnsa c| 2 quar-
tos, sala, coz., e mais um ap.
nos fundos, linda moradia e ajar-
dinado cj telefone e ar condi-
cionado. Tratar 22-2376, 49-7505.
JACAREPAGUA - Vende-se pro-
prledade com 11 750 m2, duas
residências. Ver e tratar na Es*
trada da Covonca, 1 779.
JACAREPAGUA - Pn;a SScs -
Vendo ótimo ap. con 3 milhões
de entrada, na Rua Barão, 775,
casa 4, ap. 201. Chaves no 101.

VENDE-SE ótimo terreno, 6x33,'32.6688
na Rue Caparão, 54,, Boca do Ma 
to. Tratar no loca!.

JACAREPAGUA -
Vendo lote vila.

Pça. Seca. -
16 x 8. Tel.

JACAREPAGUÁ

JACAREPAGUA - Vendem-se ca-
sas de 2 e 1 qts., sl,, etc. Tacos
e laje. Facilitado. Rua Caviana,
422 - Taquara. Tel. 28-4278.
JACAREPAGUA - Vende-se casa
em terreno de 12x30, cem sala, 3
qts. etc. Entrada para carro 50% ___„„
financiada. Ver Rua André Ro-!vENDEM-SE três apartamentos,
cha, 1 205. liuntcs cu separadamente, na Rua

TERRENOS - Prontos para cons-
Iruir todes planos o livro de en-
chentes no melhcr local de Jaca-
repacjuá, todo comércio, «colas
públicas o farta condução à per-
ta. Ent. SOO 000 a prestações d.
55 000. Visitas sem compromisso
em ORIANDO LUIZ IMÓVEIS -
Croci 740 - Av. ErnSni Cardoso,
72, Grupo 40B - Cascadura.

ABOLIÇÃO — Vendo-se magnífico
ap. cj 2 qts., sala, dep. comp.
de empregada e oaragem. Pequ*»
na entrada, saldo a longo prazo.
Nao perca, vá hoje ver Rua Briu-
lio Muniz, 111, ap. 206. Telefona
22-e936.
ATENÇÃO - Méier - Vdo. lind»
casa p| noivos na R. Vinte da
Marco, 23, c| 2. cond. na poria.
Bom neg. Trat. R. Lucidio Lano,
138, s| 6. Tel. 49-9907. Moreira
& Brandão.
APARTAMENTO - Vd. no En.
cantado cl 3 qts., do frente, va*
lio — Ent. 6 000 milh. a ccmhi.
nar ou carro nac. prest. 253 mil.
Tel.: 42-5444 - 28-9643.

VILA VALQUEIRE - Vendo ter.
reno — R. Quirirím Const. Ime-
diata, cond. porta, r. calçada —
Tratar Praca Saiqui, 70-F.
VENDE-SE terreno em Jacarepa^
gui, Parque Curicica, Esquina, di
mensão 15 por 30 metros á tra-
tar na Av. Suburbana, 3 025,
ap.'201.
'VENPISE 

• um Totê 12x9a-na
Estr. do Guari n.o 1522. Jaca-
repagué. Tratar pelo lel. 92-1808
CETEL.
VENDO terreno em JacarepanuS,
Curicica, 12x30, por 3 milhões.
Tratar na Rua Miguel Fernandes,
642, «p. 203, Méier.
VENDO urgento melhor oferla,
casa de vila cl 2 aps. de sala, 2
qts., cor., banh. e irea, em terr.
de 9x19. Ver R. Dr. Bernardino,
599, casa 19, próx. _Praça Seca.
Tratar c] o dono Domingo, das
9 às 17 ou pelo tel. 42-9360
Machado.

ADMINISTRADORA IMOB. L. H. -
Ric. de Albuquerque R, Gra man*
638, casa sala, 2 qts., cj terre.
no, sinal 2 milhões, lnf. 52-0982
- CRECI 636.
ACEITO Caixa, fin. aut. «p. 3
qts., s., sa!., j. i., dep. comp.
emp. 110m2, la. loc, gar. Sinal
6 mil. R. Dr. Garnier, 720/401
- Rocha - 49-2424.
ACEITO CAIXA - SI., 2 qts.. b.,
coz., deps., vazio, frente à R.
Gregório Neve.s, 302, ap. 305.
Pço. 22 milh., estudo proposta.
Tel. 25-2378. Creci 813. Tel.s
52-1892.
ACEITA CAIXA c| sinal, «., 2
qts., coz., banh., área, deps.
20 milhs. R. Barão de Bom Re-
tiro n. 158, ap. 301, chav. port-,
Tel. 25-2378. Creci 313. Tel.
52-189 2.
ATENÇÃO - Méier - ótima ca-
sa cl 3 qts., sl., centro de lerr.,
var., ent. p| carro nn R. Piranga,
37. E outras no mesmo bairro.
Trat. R. Lucidio Lago, 138, sl 6.
Tel. 49-9907. Moreira í. Brandão.

APARTAMENTO - Rua Cündido
Benício, 508, ap. 303, com en-
trada pela Rua Ana Teles, venda-
se vazio, com 2 salões, 2 quartos
c| armário embutido, cozinha-co- „. .. ... . . _„_ ..
pa, garagem, perslana e sinteco. JACAREPAGUA - Vdo. ótima Aureliano Portugal, 76. Ver no
Prédio com elevador e irea para área c| 1 920 ir>2 cj frente p| 2i local e tratar na Avenida Treze
recreação. Ver e tratar com o pro-l^as. Ver R. Cap. Meneses, 953,ide Maio, 47, grupo 1608.
prietario, no local, aci sábados a oo R. Mirio Pereira, 200. Tels.
deminges, das 13 is 18 horas, ou 52-1955 _ 49-3612.
pelo tel. 58-0621. Preço-base 32 JACAREPAGUA - Praça Seca -
mil, c| 50% antrada. Resto faci- Rua Japurí n. 92, ap. 101 (casa).
!'.'?*¦• Vende-se c| 3 quartos _ demais
ATENÇÃO - JACAREPAGUA -dependências. Enlrada para auto
Rua Cândido Benício — Magnífi.'— Tudo Independente.

PALACETE - Vendo na Ruo
Eng. Gama Lôbo, 326 de 4 qts.,
2 sis., garagem e mais deps.,
preço 130 milhões, 50% í- vista
e o restante a comb. Tratar c|
Machado, tal. 58-0522 - Av.
28 de Setembro, 345.
PALACETE - R-, Maior Barros

58, vendo, 4 qts., 2 sis

Av. 28 d. Setembro, 254 a 260,
ap. 405. Tratar em MELLO AF-
FONSO ENGENHARIA LTDA., na
Rua Constanca Barbosa, 152, gru-
po 401. Tais. 29-2092 a 49-3261.
VILA ISABEL - V. S. quar v.n-
dar seu imóvel? Fa$a-nos umaví-

coz. _ mais deps.' Preço 120Í51'" ,ou n<" telefona qva nós o
milhões a combinar. Ver no lo-lvenderemos am 30 dias sem qual.
cal. Tratar com Machado, tele-|1ue'' d.sp.sa para V. S. - Tra,
fone 580522, na Av. 28 de ,,r com MELLO AFFONSO ENOE-
Setembro, 345. NHARIA ITDA, na Rua Constan.

fa Barbosa, 152, grupo 401 -
Méi.r. - Telefones: 29-2092 ou
494261.

RUA B. MESQUITA - Pira an-
traga vago, ap. da franta, com
1 sala, 3 quartos, arm. amb., „..,„_ - „„,  —-—
banh., cci., quarto a dep, amp. VENDO ap. 204, Av. Engenheiro
Pr.ço: NCrS 30.000,00 com parta Richard, 30, obra estará concluí-
financ. 2 anos. CIVIA — Trav. O»-'1'8 em setembro. Vor no local e
vidor, 17 (Div. da Vendas 2.» an. ,r*',r "a "• Vise. de Sla. Isabel,
dar). T.l. S2.J166, das Mi30m i. 617, ap. 201.
18 horas. (CRECI 131). |VILA ISABEL - V.ndo urg.nl.

" '"¦¦ 
fentro de terr. 22 x 75. 'JACAREPAGUA - Freguesia. -

C/ 2 salas, 3 qts., 2 banhs., 2 Vendem-se 2 lolcs, l.o Av. Ger.
var., copa-coz., 2 qts., emp.,'Dantas, 20x48; 2.° Rua Mamoré,
gar. a depósito. 50 m. c| 50%!l0x47. lnf. no Posto Atlantic L.
financ. Det. México, 148, gr. 303 Freguesia, Sr. Henrique.
- Tel- 32-1106 - CRECI 166.
CASA - l3f,.o.n„t . rr- JACAREPAGUA - Vendo palace-
fMteído ,ómêr9aUcáabamd,an.o'a| !*,= £ ^^SrTÁSZcu ...r.r.,<_ _. .,_- i4 ?'*•• 4 sis., coz., 2 banheiros

ap. para
 4 carros,

pintura a óleo, ótinu> terreno,
etc. Ver com o dono, Av. Gere-
mário Dantas, 657. Tel. 92-2013,
Preço a combinar.

tTn„7T™nmlep- P8sso,Ju,8en-!'oci''i;' armáríõi emb.
ílnoPr.^^óòomtr"mS;^^?reèadí' ^^ 4 ^
Ver em Orlando Luiz Imóveis —
Creci 740 — Av. Ernáni Cardoso
72 - Grupo 408 - Cascadura!

VENDO 2_ quartos, sala, etc. 21
3 meses, peq

prest. sj iuros
Teles, 10.Vá na Rua Silv

SEM ENTRADA - 40x200 cruzei-
ros novos. Vendo ap. na 7a. Icje

-mn enZ. cn3 ~ Vende-ITIJUCA - Cobertura - Vende-*rV°M»Io? 
Avll, Í Õ'w Pra?%? lp' "? " m- "»• '"nté porjVENDO últimos cotas terreíS-^

Lvimenl-c o »nH 
™.\c7m,2,3 *•• .°d<> mobiliado cem ta.!2 qls., sala, depend. . garagem., .,pavimcnl.s, grando quinlal la-,peles, lustres, bar, ir refrigerado Rua Radmaker - Construção fi- com 3 quartos, sale, cozinha, ba

>,' ., 
«paeldada para va-em todas as dependências, 3 ge.'nanciadi 100%. Tel. 48-7665 - nneiro e dependências, vaga de' carro,, iralar no local. Madeiras,^ aparolhos d. televisão, 'Couto. ! garagem, ou troco por carro na-

kvsndoria <om máquina de íavar. VENVende-se per motivo d. viagem. | Cotrim 55, ep. 2 qt:

RUA VISCONDE DE SANTA iü^_M^^^_t
BEL, n.e 493 ap. 302 - Vende-! ,.„ (.ebitiv.í, <| 40 m2, binh.,
mo« ólimo ap.. da franta, com quinlal. Entr. 10 000 000, saldo
sala, 2 quirtos, banheiro, coii. 50 masal s| jures. Rua Mi.stro
5"' Jt-..',iinL.u!!1'"- P.ntr»-Ernesto Nazirí, 44, el proprietá-da NCrí 6 000 00, Var aos do- ria, 0. Julieta. - ORS. DANIEL
mingos das 15 ls 18 horas. Tra- FERREIRA - R. 7 Setembro, 88,
lar na PRONIL, Av. Rio Branco,!2.°, t.ls. 32-3638 • 42-0975 -
156, -iruno 702. Tais.: 42-4966 CRECI 236.
e 42-6760 - CRECI 667.

CASA — Jacarapaguá toda laje
uma de qto., sala c outra de 2
qtos. e ríep. com entradas de
Cr$ 1 500 000 e 2 500 000 e pres-
tações de 140 000 e 150 000 por
mes. Ver Orlnndo Luiz Imóveis
— Creci 740 — Av. Emani Car-
doso, 72 — Grupo 408 — Cas,
cadura.
CAMPINHO - Ap. Vazio térreo
2 qlcs. e dep. Ent. 5 500. Saldo
como aluguel. Ver em Orlando
Luiz Imóveis — Creci 740 — Av  , ...... ....
Ernáni Cardoso, 72 - Grupo 40B cilita-se o pao. Marcar visitas e—jCascadura. I tratar na Av. Rio Branco, 106, i!

CENTRAL
ATENÇÃO - Zona da Central -
Compra e venda de casas, aps.,
.vilas etc. N. Absalão, CRECI n.
1 085, ex-diretor da Imob. El-
Dourado, e sua equipe comuni-
cam que estão operando em sua
sede própria à Av. Nova (orque,
71, gr. 301, Bonsucesso, ao lado
da Pça. das Nações. Tel. 30-5724.
APARTAMENTOS vazios o ocup.
Vdo. c/ 2 qts., sala e dep. 50%
fin. R. Jauaperi, 46, próx. R.
Souto Araújo - 42-9081 - CRECI
1 055.

AGUARDEM LANÇAMENTO - R.
do Amparo, 542, Cascadura. Cs-
sas com quintais, 1 e 2 qts., a
dep. R. Francisca Zieze, 122 a 12ô,
casas de I à VI e 128. Abolição.
Ent. vazias. A partr de 1600 de
ent. e prest. 60 p. mês sljuros a
Rua Mons. Jerônimo, 617. Edif.
de esq. c| 18 aps. em final da
const. c| 3 000 ent. e 180 p|
mês. Inscrições e inf. lelefones
30-8667 e 30-5192.
ATENÇÃO — Cascadura, junto da
Av. Suburbana, Vendo casas cj
1 o 2 qts., sl., coz., banh., irea,
nuíntal. Prero a partir da CrS
9 000 000. Sinai da 1 000 000. P.
na escritura. Sa'da 131 000, Rua
do Amparo, 430, c| Scusa, das
8 is 12 heras. - ORG. DANIEt.
FERREIRA, Rua 7 Selembro, 88,
7.», tel. 32-3638 • 42-0975. -
CRECI 226.

JACAREPAGUA - Vendo ótima
casa, em terreno murado e ar-
borizado. Ver sábado e domingo.
Rua Capitão Menezes, 130. Tel.
90-2978.

ÓTIMA PROPRIEDADE - R. Dom
Juvêncio de Brito 8, esq. da estr.
Jacarepaguá, altura do n. 7 474,
ej 2 ótimos aps., um alugado
por NCrS 250,00, outro vazio,
parte do terreno de esquina, po.
dendo construir outres aps. Fa

APARTAMENTO NÔVO - l.a le.
cação — Vendo sl., 2 qts., ba-
nheiro em côr, coi., iraa, qt. •
banh. do empreg. Tudo amplo.
Garagem. Financiado. Entrada fa-
cilitada. Rua Adolfo Bargamini.
272, ap. 304 — 2.° and. — Bloco
da fronte (quase asquina da Dias
da Cruz). Var de 8 ài 10 a da
15 às IB lis., inclusive domingo.

 ATENÇÃO PIEDADE - T.rriíi
ATENÇÃO - MEIER - Próximo 300 m. quadrados, NCrS 
10 Jardim - V.nd.-s. casa c| 5 000,00, facilitado. V.r 1 Rua
4 quartos, sala . dependências Manuel Murlinho, 251. Tral.r Rua
em l.rreno da 9 x 40 Entrega Ouvidor, 169 sali 415. Dat 14
imediata — Ver a tratar no lo-' ^f is horas.
cal com o proprietário na Rua
Aristides Cairá n. 82.
ATENÇÃO - Vendo os últimos
apartamentos de 2 qts., sl., coz.,
a partir do ló milhões, sendo 6
milhões de entrada restante íi-
nanciado cm 5 anos sem juros.
Ver na Rua Alian Kardec, 27. —
Tratar com Machado. Telefo-
no 58-0522, na Av. 28 da Se-
lembro, 345.

ÃOS 1NCORPORADORES - Pes-
tos de gasolina — Grandes in-
dústrias — Ga.aqens — Vendo
esquina com 1200 r.i2, rontendo
uma casa e nwis outra constru-
ção entre ruas. Maravilha c Rio-
São Paulo em Bangu, por CrS
60 milhões. Aceitam-se propôs-
tas à Rua Maravilha 362, «ni
Bangu.
ABOLIÇÃO - ENCANTADO -
Casas vazias — Vendo duas da

ABOLIÇÃO - Vendo 2 resid. c|
1 e 2 qts., sala, jard. e area que, ., . , , . . , .
pode aumentar, coz., banh. elc.lv'a «eç.al, de laje, tf 2 qls..
Posso entr. vazia. Preço 8 850 síls; Sas da liqht, peq. qumtl
c| 2 750 de entr. 4 pare. de!e demais dependências. Ver ro-

_, • --„, -¦- hdáí-à ee^À w i ~ 250 000 de 6 em 6 meses ¦ AO «OS os dias Rua Gcias, 414, casas
Tratar cem Sr. ORIANDO - Av.lfAÇA SECA . -..Vende-se 

_um 
«£ 

,^d.cVen*m 8"5 o» _ v« 8 e ,0- Chav" "" % uma ,5 *

COMPRO - Area a partir da 22 1 304. Tel. 22-6381 a 42-0313.
m. da frtnte, rosalvo na hera — ;

Ernânl Cardeso, 72
— Caacadura.

¦ Crupo, 408.

JACAREPAGUA - Posso um lote
de 8,10x17 na Rua Paracalma,

— L. 8 por NCrS 1 800,00.
tendo saldo a pagar de NCr$i
1 200,00_c| pre: ^

terreno medindo 12x132 da fun-£'«'• de apenas 85 000 - Ver

frente ao n. 1356 — Tratar no
local com Sr. Francisco.

570; 2 salões,' 3 quartot: Terra" £S'" ^"'il' ¦"' ,dl"?i.n!"' 
° d'«

15,40 x 24. Proi.lo aprova- 1?S?: 
""* Alm,"n»» Cocrane, 72

APARTAMENTOS, • casas aoa da todos os tamanhos
troca Rua; José Higino, G. Ro-|CASÃca, Uruguai, Conde Bonfim, Mar.'rase3B4S.52°55.San,0Af0n!0e0-

refona)
sí. frte 

'$3Cl'J'na ^e Isidro de Figueiredo —
Cx. 

"
[Tratar 34-3355.

CASAS TIJUCA - Ponlo . ..,
ciai. Venda 6. Mescuit* 518..... ... - .,,,.„ ,,„,„,.,. „_ „„„;.„.„ . -»-|t,,ug, 

,1 C0n-Irat0); VAc
.. Proi.lo aprova- rn?' 

""* """'"""• «crane, ",SPEG. Ver o 301. Chaves c| o TEODORO (DÁ SILVA, 402, ap
ido pari Edificio. Proprietário lal.l —— 'zelador. 38-6444.  ,306 - Sola, 2 qts., depend,
¦mí76- "'UCA - R- Vise. Cairu, 246. | VENDE-SE ap. de 3 quarlos, ii~. g»Wty P

VIU ISABEL - Vanda-sa casa „„com quarto, sila, cozinha, ba. ,g5
fóooOO^^s^am^rMt.5'^0 s»id°" a" pa3"ar'de"Nc7s | fRAÇA 

SECA - Jacarep.auí
«õ«Td^CrS 1Í0 OMf vir n. 5"í 1 200,00 c prest. NCrS 30,00: Lançamento de um pequeno lo-

AFFONSO ENGENHARIA ITDA., 
'"

dcs. Já cem espaços para duas1^.-. na 
uRuJ.Ga^ar;k63,-e *5oo

boas casas. Na Rua Baronesa, em,ÇÇdl:h-a---V«nd?» N-. Absalao, CRE-

a Rua Constanra Barbosa, 152,
qrupd 401. - Tels. 29-2092 ou
49-3241.

qls,
nova» sinteco

iLINS-BÔCA DO MATO

feira com D. luixa. " |6000,00 com 10% de entrada e
JA"cÃREPÃGÜÀ"-""ví1de"ír'lítã:P0"e im«d'»,«- Seia v- -• ° P/Ü

Cl 1085 - Av. Nova York,
nr. 301 - Tel. 30-5724.

71,

viana,_ 552, esquina Timdiba.

outra 16 mühões 50% enlr., sal-
do cemo aluguel c/ Iuros. Não
aceito Caixa nem Instituto. Tenho
outras casas à venda. Tratar na
Av. JoSo Ribeiro, 39Ô, Sr. Soa-
res, de seg. a sábado. 49-1996.
BENTO.JRIBEIRO - Vcndc-se na
Rua Domingos dos Santos, 84,
uma casa em construção, com 2

men-'^5-' sa'a e dependências. Terre-
ritw>í nr. «n i n? — í no 10 x 40. Tratar ns Rua Tere-no oca aaua, ur, esnote, ca - ;ai* «-naves no ap. iu^ —< ,w ¦ *\ ,. ... jL-j„!lnf. 52-1337 - CRECI 480. " Santos.. íí-l, op. 101, fundos.

iSr. Antônio.

ABOLIÇÃO - Rua Mário Carpen-
ter 140, ap. 303 - Vendo va-
zio, com sala, 2 qts., banh., co*
zinha, área serv. cj tanque, dep.
ernpreq. Preço 16 milhões, sinal
7 milnões, rest. 2C0

— çamento, mercado d
JACAREPAGUA FREGUESIA Hcolas até o nível superior, VmaislATENÇAO

SAPS,

,Vende-se terreno de 12x40 todoiHosoital do SAMDU com a:.
^| murado • plano e não da

Piedade — Vdo. ap. i
2 qts., si., cor., banh., BENTO RIBEIRO - Vendo iunton-|vííio, c<

rJêí rr—: '" i",. x< sis., çj. 2 cars., 2 la ampla, quarto de empregada150"» ,ina"c- H°ie no local. |CASa - Vendo _,i;m,~h_lr'rlZ^_71iw£".n Eünf».*™?- 
"1 "'iciii e internação imediata no lo-,area, quintal. C/ peq* entr., prast,ia estícao, Kua oapopemoa v/u,CAoA - .Vendem-se ? quart-s, p.vts., 3 banha., dep. «mp". „ area de servi°e e ou"ro di Si Outros dias pelo tel. 38-7913. \f,_\f],, 

"m£ 
i-r. ^'Jtil 1P,,;|? , t -°e ? 

°? ,"'T,r-|cal- Condução para todoi os bair- 200 mii. Ver de 9 às 17h, Rua c! 5. Não é vila, casa c 2 pav...2 salas,, cozinha, banheiro __ de- V. |oc. Trata, L. ?. Fúncbeo, quartos a níosmâí debarSin^da, VÊNÕTsi ^.I.TTtÍÍ m- nfm ;„;,.. Jki . I 
'.* 

C'a 
- lnl"_2L 

H'"^ -d\ Js ¦"" '"d™»» tidade. Traiar no lo- Ana Quiniãc, 310, ap. 103. pon-lem acabamento, porlas e ianelaapendências. Rua José Kigino n.» 24, 515. Tel. 43-2517. 23-0758 nl R. a Vrã" d, MesauiT 2T 2M Rua f!^a"ÍBolis em frente.Io fina! Pe.' Móbrega-Castaio: - da ferro, deps compl. d' cara-
36, casa 8 Aceita-se Caixa. ¦Crcci 20. Z__l, 803 a 4031 T rata ™ aoi 

' 
IaSn7?5 ' 

""""•"• UÍ"-£"° fV'_' 6S' c2,S' 
."íi í*" írroí0" pdo 'e'eíoni! 9í0Ml"> "-° '333 ou Est. Int. Maga. Trat. Cyriilo Santos Imoveis -sem. Fac; pagamento. Com prop.aps. «03 e A03. Tratar no <S03.,38-07a2. ta, no local, sam In írmtdlírfoi."CETEL l|hã„, 45, or. 301 - Campinho. CRECI 717. Tel.: 49-5217. Sr. Washington.

^!*íí#S

^ A

^mmzm^m*'¦ ¦' - '
iftSjílÇiííf-'-



4 — í.° C»d., CLASSIFICADOS, Jornal ds íraiil, domingo, 15, * a.o-Feire, 13-3-67

B n O íi SM SLIIJ Èi \AKAN IrKAN
MEIER - V. S. quar vonder leuiQUINTINO - Vendo cara vozio.VENDE-SE em Mesquita Av Bra..I imóvel? Faça-nos uma visila ou na Run Lemoi de Brito, 729. Trat. ali, 395 - Uma vila de 5 ci-mnos telefono qu. nos o vendera, na mesma n.o 327, com o pro-tudo per vinte milhõe., 5 milhõesmot «m 30 di-i-: s«m qualquir prtetárlo, t-j* entraddefpoia para V. S. — Tratar corn' "

* IMÓVEIS - COMPRA E VENDA

MELLO AFFON50 ENGENHARIA QUINTINO - Vend. casa _',-r, binar;
rastdrits è corn-

COBERTURA RUA MOURA BRASIL, 61
ÁREA: 850 m2

Apartamento de grande luxo e acabamento de pri-
meira com 850 m2, ocupando toda a cobertura de Edifício
aristocrático recém-construído. — Ideal para Embaixada ou
família de alto tratamento. .

Junto ao Fluminense, a dois passos do Palácio Gua-
nabara e de numerosos estabelecimentos de ensino, cinemas
e clubes de primeira ordem.

Iluminação natural direta e abundante.
Panorama deslumbrante.

O Servido por 2 elevadores sociais e 1 de serviço.
O 2 halls sociais e 1 de serviço.
O 3 terraços, sendo um com lago e pérgula, ocupando toda a

frente.
O 3 salões abrindo para o terraço da frente, dois dos quais com

vestíbulo e chapelaria com toalete.
O 4 dormitórios, sendo um com vestiário e banheiro privativos

e outro com banheiro privativo, todos independentes e com
armários embutidos.

Banheiro social extra.
2 quartos e banheiro de empregada.
Copa, cozinha, despensa, grande área de serviço e depósito.
2 vagas na garagem.

Facilita-se o pagamento, podendo ser parte em imóveis na Guanabara
Visitas, diariamente, das 9 às 17 horas.

LTDA., na Rua ConálanSa Barbe 2 .°'" A7?Ad° 
,,x66, '"T VÍNÒO 

'. 
casa, 

'<¦/ 
2 pavimento.;iaáS ^r.V&T *mú $_é__%: íB"wm ã ?s>4 'P"è

[?I?i?íi__-"-*!0'-! • 4M241. !.._._.-  ¦__.* |nea, 
portão pmllo de Ri..-,, 4...i,,.i...\iinQí. (.: ., _ qls. _ quarlos c/ or.norlos embutido»,

eieEcri1órÍ0( e fachada *rn pinho dei
MEICR — Vand-a-cn jprtnmonlo-
to vaxio com 4 quirloi, sul», co- ,«
pa, cozinha, banheiro, daa. tni-if!7
pregado, ir« *quintal; Éntrad.:

PRÉDIO PÁRA INDÚSTRIA LEVE
mo-, Vende-se prédio de ótima construção, com 2 pavimentos

 damas ei pisos vitrificédoi, ta-' |- , , « _-.„ _" °ven. «a c/ 75,oo m2, dap»nd8nci, cle area construída em terreno de 3 700 m2, com forca liaada
, «a-de empregada, lavanderia, quintal r.i * "yaua,

mensais Rua-Mal. Aoui.ir,;Rit,„,"3"bãnl,Vi'r.rom''còr_s' -caso 1. S. Oistóv-.o. Idem». ei .,*.„. uli.ifr-ij-. ...I e 3 915 m2
 .._,--, mesa telefo-facha^daniça^, em rua asfaltada, transportes à porta. Possui elevador, caixa forte sub-

locais

d» CrS 4 JOO 000 s o saldo tal GUADALUPE - Deodoro -
prestaçSos d-a Crí 250 000, Vsrjdo ap. S-10i, com -3 quarto
na Rua Barão d* Santo Ângelo,[Ia e dependência-», Novo » de_o-je iardim grandes,232, ap. $.101. — Tratnr em f cupado, Vnr » trarar ò Rua 2,|p*WiraJÍ azul*e|o Colon

P^SS^SSgm^i£S^Ztã santo, it^SXt^Z 3 «fferrânea' eterna com capacidade para 50 000 litros, poço artesiano
r&r- "'• 

gLgja ^mLS c«S /?£&£ ^^^'b^.-próprios para cozinha, refeitório e estacionamento
MEIER - TODOS OS SANTOS -2 frentes-, mola um nalpão. -,-«„-,-.,_,.
V.nd.-s. o lol. d. n." V, da João 34-3034 ou 31-3315. ItOPOlDINA
Rua Padro lldofcnso Penalba n."i ucai cwrrí —wÃUj-,"»-".'.™—ITT
304, .ntrada d. Crt 1 MO 000 ^^O^ 

Venda-,, .um 
^J____.

SS^&.rVPtüifA ÍÍm »«r», 2_qüaíto0s, ¦coffin°-IWHA - Compra
DA
vendn'la-i 

ele. N. Abi300 000. Tratar"am MELLO Àf.\h™i,£!?' /oS ,

?"?*1: 'P.UA FILGUEIRAS LIMA n. 103.' em su.- sede próprio, ns Av. No
MEIER — Vendem-f. lpart>m>n.|— Vondo-se mu cau — V.r nova Iorque, 71, grupos 301. B.n

I 
Ver e íraíar no local, de segunda a sexta-feira, com os proprietários àLEõPoi-Rua Maxwell n.° 460. (Falar com Sr. Fleming, de 8 ès 11 e de 14 às 16 hs.).

Vends-ie prédio'!PENHA - Vende-se maqnif:-:** ce.
„.,„ ...;, , ,. ¦ - - ,-P\- «endo: Térreo com 2:so, Cintra da terreno de 8x70, clizl.q!í!/-!fí,0_.05e.ra':fl0 1- Ml«. banheiro. cozinhM e gran- 2 qt,., .ais, dep. comp.. Entra'léràaCoberta ccm contrato por ds facilitada, S.-,ldo

tes na Rua P.dro d. Carvalho, lotai ¦ tratsr paio t»l«(»no ....!íiicís-o, l,n ledo da Pr,l;a da'
^54, v. sala, 2 quartos . demaisjM-íiW tem Dr. Salasar d.pols NaçôoJ. Tel. M-S714. banheiro, orande quintaldepandíncias, aaraoom. Pnra en-j das 1* horas. ?»'¦' noÀeil p~* ÃT ---,. - i,»-*- „.-,- .,,,.. J , l j i;
trega .m é m.s.s. Com entrada\'vfÃtfíJnt^ "\i 

o A»  V 
B ASIL _ R,ua 

£lv,1r,° f/"" À i,°¦ A" lt' u p?m'- -'-r
de CrS 2 000 000 e o saldo {!•]... ., 9° 

~. V- 2 0,,m',s «-«-Jo, qu,lse esq. Av. Brasil, von- « ''•¦¦•-' - ¦''¦¦¦ -",.•.,. ,.l
nanciado por intermédio da Cai-

jongo pra-

CAVALCANTE - Ol,rna cia va-VILA KOSMOS - Ve-.do ac c'•I». c/ 2qts., sl., c. b.. v. im:,, 2 quartos, en!. para carro a maia, varia, entr. 5' milhões • 1 dep. ent. 4 m. prest. 200 m Tratm,,,„o a comb. V.r Rua Silva Ru. Laonlda, li - sl 205 L%__íflie, v-aí, casas 45 * ^íí. Ver nha,
1.30 ia 17 horas. j-,—— .
¦sr—'  VENDE-SE umo avenida d" lssmDEI CASTILLO - Vendo ítlnTo l "- c"

xt Econômica ou Instilutos. Tri-
- Cr$ 9 liliice , financ. —

234 - Tel.
Rio Branco i

!..in2.
pfflZQ

otlmo lerreno plano com 660 CASA VAZIA cj 2 qts., sala, eõl.,'í
Preço 16 milhões s curte banh., çntwm em centro do tor- ^lÍI!?

i Rua Esmeralda, 191. Coelho"da
Rua da Matriz,

Tel. 57-3004

APARTAMENTOS

MEIER — V-undem-so apartamen
tot, nt Rua Padro do Carvalho,
554, «m prédio da 3 andarei com
12 aps,, toda alvenaria pronta,
faltando apenas ambôftso, parte
elétrica, hidráulica, loucas m axu>
lajos, aps. coni 2 quartos, sala,
casinha a banholro — 2 loj-is cj
90 m2 a 3 vagas de garaoem.
Preço: Cr$ 90 000 000 com Cri
36 000 000 d. entrada « o sal
do em prestações de CrS
1 S00 000 sem iuros. Tratar em
MEllO AFFONSO ENGENHARIA
ITDA., na Rua Constanca Barbo-
sa, 152, grupo 401 — Telefones:
29-2092 . 49-3261.

NHARIA LTDA., na Rua Constan- íí?0" 7 £>•
ca Barbos., 152, grup» <01. T..!.'-l5_r__L*.__*_-:.* [WAKIWWBWlOa novos
Ufonas:. 29-2092 ou 493261. HUA CA.VENDADOR INFANTE M.!1' f <'¦':*¦ c' ¦»», ""'a

10, op. 201, fundo;, com uma sr,-is. b*'"h.* Bm Cüre!' »»'>'«'» « fo-'91-2335
Ia, 2 quartos, cozinha, banheiro, ™!' amtaco, entr S00O, prest. grrrjr-- Anaríucu-tniccm sinteco e perslanas. Treic r00*„Tr;''- Av* BrÃ* d° PiniJ n* ? I % 

E 
^"AMtNTOS 

com
milhões a vista Tu a *Jl£l£\W.'&&_ A.*™*- V*. > . !»' £V"u!ji d^fcj» »» "«> "° >!>'¦ ^

nha — Vendem-se com entrada

MEIER — Vendom-io -ótimos
apartamentos, 1.* locação am
edifício sobra pilotis, com 2
quartos, sala, tendo coxinha e

r banheira a a irea em cor, de-
pendência^ de empregada • ga-' ragem. Todas as pecas são am-

imitai**. h<> pavimento ccm 2 q.'__. chaves na Av. Brás de p-n„""=• «renda de frente,]33S.A. Tel. 22-B936, dias útela.
RAA10S - Ruo Texslra Franco

... . .*, ¦.*-. r, -.¦¦;,. 123-1^.^,^011 - 
^.me 

Ver «ó,, ,.„,„, 
-^ 

^j.'-^^*; ,R h TratarT
nos 2 quarto», sair., banh. com- &n*,Tc._:L".*. ^-^ 

" Vii'r"

».a_W; rano. V.ndem-t. n, Ru. Prof.!?!»'0' Jz[_ 
*.'?.« <¦_ '«"O"*», j«, Iratar " 

"

r— Piras Saldado. Ver t tralar nol„"°
e vazios. Jardim América, na Rua Joina-
^S.íllí"^"'*,»'--.'''*,,/ 04't - Tel. 22-3655 -C.-IE:,^*- CASHITO - Palacête, rna-'GOVERNADORÍ9-Í-1B9. CfiECI 232. 1-, ,,...- Irov, resid. de luxo com telefone. MUUrt

p/ emp. Preço a condições
a combinar. H. Martins t. Moll.
nari Ltda. - Sete Setembro, GB, ... ,_,,-.! 60416 - Tel. 22-3655 - Clt-.0-- CASTILHO

_'CI 26S -- ¦"'¦' -'- '

fp. 502
Av. Meriti 198 - Vüaj

Kosmos (ponto final di Pça. XV)
Dijj úteis 49-4317. Antero. .

ILHAS

R AMOS

nhfi. Bsbiana, hoj;¦rc u.iii *.n»o,i *T».i— *- ,, „ 1. .—1 !»¦¦ — Frnsipm-s» com eniraua
bani, R»« 

âj, ,« efí nis í coz banh: 
' 

,f 
'* * 4Í°° mil* """* ,S0 RA'M°S 

~V."S3_

244. Preço!'™ ¦•§»tjg 2J. ,! "!''..°"^- 
J.I] 

"I- - Tratar na Avenida renda i R. CardoEnte, 3 5CO, prest. 150, trat. Av. Brjl d, Pina ,4 _ , _ (J _
TBÜiiiiSTãi.ífí Üí 

„Pm-í'. ''¦í%..Ç:á.xí-- '"'.fon. 30-5489 - CRECI «.460829.

REALENGO -'Vende-se bela caaa,
2 quorios, saln, coz.
Belirório de. Souao,
5_milhÕes.
RESIDÊNCIA - Rua Basilio de
Brito, 248 - Méier - Ver dià
riamente. Entrega imediata —.--
Vendemos magnífica casa c/ ter- A* CARVALHO - Vende: V,
reno 11 x 36 — 3 quartos c/!''er"la' luxuosa residência c, 3|_
arm., 2 salas, banh. completo, t1-'- »l copa-coz., bonh. em côr,
copa e cozinha, garaoem p| 3 «ir.teco e gurar.-em. Ent. 13 000,
carros. Piscina infantil, área c/IP"*1'* -**00* Tr0,ar Av* Bfá5 de Pi-

TJ—j rr-7 Wen. urgVendo amplo e lindoive_ ao 
'

S09, gc*-ro° I Moreira &

',, Trav. Molafais, 61. Cha-ITituríÃ—i'AnnVi'1—;rr,..,. ¦-—
lado. Trat. R. Lucidio U-'.. ,Ç0° 

JAR?1'-' GIMNABAR.
:, s1 6. Tol. 49-9907 - íe, Yen'e,PI °u" ruas, a;fs'

«. B,„„.!_. —" Próximo a Portuouâsa. ter,
uma cnsa com

rdoío Morais, 527.'
000 CCO - Tel.:

3Ícáo, V. Penha
amanhe.

BEBIANO, hoje jjj.
VTÍGIENOPOLIS

A
138, si 6. Tol. 49-9907 -'"3 ¦«,""•'•,PI dua» ruas, aifaU— Próximo a Portuguesa, terre-'"""""• |t«d*}«. 

Preço Cr$ 15 CCO 000 cons
- Sue Oriente, i7,-?'? ™ «ntrada, restante finan-
v«7is de laie com a Ciado. Aceita-se proposta ò vis.

de_ CrS 2 'JCO m. saldnlta. Tratar peio telefone 38-9372.

Vendo

tanque, quarto e WC, p/ emp,
CrS 55 000 000 - Sinal CrS ...
30 000 000, saldo em 2 anos -
H. Martins & A\olÍnari Ltda. —
Sete Setembro, 88, a/ 604/6 -
fel. 22-3655 - CRECI 265.
RIACHUELO - Vende-se case com»S»V UIH-*. _¦-  - —¦..

90 dias.Ibon* 'errçno, c| 2 salas, 2 qtos.

Rua do Carmo, 9 — 11.° andar

Tels.: 31-0314 - 31-2372 e 31-0473

(CRECI 134)

(P
ANCHIETA
Bsirro Mari
sola, 2 qts. Ver de 9 às 16 horasjvinte mil cruzeiros novos, faci- CRECI 773 - 31-3103 - Vilto-i litados, contendo armazém, bar-
rio- ',;, bearía e residência. Tratar na Rua
BENTO RIBEIRO - Vende-se na Maravilha, 362
Rua Libcrata Ssr.tos, 171, a um CETEL 93-0583,

pias. Paia antr«<... _..., ,-- ,„„....
Entrada CrS 3 000 000 • o sal-lc, depenocncias. Porão habltável
do em prestaçõ.s d. CrS 229 430!cl «ntrada independente. Rua Va-
financiado nala Caixa Econômi- Wltlm da Fonseca, 43 - Chaves
ca ou Institutos — Tratamos do no n* *4- ~ Tra'nr no Rua Teófi-
financlnmonto. Ver na Rua Pau-I'0 Otoni, 58-A — Com Sr. Al-
la Silva Araúio, 276 (esquina de|
Kário Cald.raro). Tratar comjSÃÒ FRANCISCO XÃVÍER - Av
MELLO AFFONSO ENOENHARIA Mar. Rondon, (Rur, 

"
LTDA., na Rua Constanca Barbo. c| 43 ap. 103, novo, s„ copa,

IM, grupo 401 - Telefones coz., 2 qts., dep. emp-, área, na-1305*,,¦•--¦6,¦ 
ragem, dou vazio entrada 2000,1-

v.ndo 1.a|parcela 5 300 e 237 ven. |r-

na, 914, s| 205 - R. Cardoso
Morais, 92, sl 305 — Bonsuce3so.
CETEL 91-1219 - CRECI 590.

INHAÚMA
v«ndn C5S*
enlradi

-r—,- 
S"^S r Vãiídí-se 

"êÕM^vStã".!'°« 
P<». niVAmlo outr^n^mes'; £,~P 

'A, Df, PRMA- PITANGUEI.
da uts 

~_ront„" 
Pu. D.'ÃÍ"d. ft'.A. "", L"ldim.', "M - Jar-'mo bairro. Verno local con, Pau-i^AS ~ Vc',do 'lu*" residências k_.qifcLpronto. RU«1 Darke de Matos dim, varanda, 2; salas,'2 quar. lista ou Rua Uranos, 1397 - Ola- Rua «oniolo, 41, sendo 1 de 3

Üfr,--V,>-Tun,-,Í—-~\ti:. 
''- vir 

f?,'i.ha'iA-*?h/'.rc 
*=_ -quintal, ria — CRECl 469 - Tel. 30-5172. *-¦¦¦*¦*, »'¦-". "li, coz.. banh., al.

HIGIcNOPOUS - Vende-se uma Yjfí—Lí. " '?• Informações  RÀJA v.n,i... ...: ¦ pendre, garagem, iardim ciuin.
casa na Rua Pacheco Jordão n.o 52-7/33. 'ZlniiA ,1 t \t í J» tal, dep. compl. . aco da »
103. Tralar pelo tel. 30-5945. VENDE-SE na' Rua"Guatemala n.ó'R 

P?' '^ ÀV* Monaenhor Fe-I ¦¦_,.«.
370 2 casaspm prio no local.

lflclo da tombra. Tòtalmen-tratar com o pro-ite desembaraçado. Tratar pelo tel.
134-2971.

HIGIENOPOLIS - Aluga

39-2092
MÉIER - Cachambi.
locaçío "tagnif. aps. tipo cas, c||sAO FRANCISCO XAVIERsalso, 3 _ormil„ 2 banh., 1 em c(nio Cardoso, 305. Ven,«r, copo-coT ,,„« . demais dop.U, 5 _.¦ var3ndnci sinal 3 500, resl. na Esc. p „., _,.;.,i„ _,.., ,,,. comb. até 5 anes. Vor R. Cap ?';" f„| nÍ?',_on
R.send., 206. Tratar casa 34 cj\~~^k j — 
prop. nao aceito corretor.' i SAMPAIO — Casa grande enorme

quintal. Vende-se ou aluga-se —

A. CARVALHO - Vende: Na Ruo
Aníônío Rego, Olaria, ap. de
frente, cf 2 qt«,, sj cox., banh.
e garagem c| porto de aço. Ent.
8 000, prest. 250. Tratar Av. Brás
da Pino, 914, i| 205 e R. Cardoso
Morais, 92. tl 305 — Bonsucesso

CETEL 91-1219 - CRECI 590.
A. 

"CARVALHO 
- Vende: V. da

Penha, ap, de frente, tipo casn,
c] 3 qts., s( copa-coz., banh. *
quintal. Ent. 10 000, prest. 300.

Ceará), 477, Tratar Av. Brás de Pina, 914, s1
105 t R. Cardoso Morais, 92

Bonsucesso. CE1EL 91-1219ida Penha, Cavalcanti, Viconte
CRECI 590 ......

tamos documentos. Av.

HIGIENOPOLIS - Vendo cas,
centro de terreno c/ -400 m2 ....—
3 qts-, sala, co:., banh. compl. VENDE-SE um terreno situado Av.l INHAÚMA
e quintal, 15 mil à visto ou 20 Democráticos em Bonsucesso, to-1 tir de 1 300 entr
mil financ. Ruo Fernandes Va!- "° murado, medindo 770 m2, emib
der, S - Tel. 52-1648 - CRECI '"'"¦¦' 

* "--'- ' * *'
365.

pregada; a outro, de 2 qts., ja.
Ia, cc*., banh, varando, etc. NCr$
40 mil, com 20 mil, rest. comb.

Cartório,

" '"*' ¦"" u«i v,, areit
o Marvim. Trator em Novs 6? — Pilara

J com Sr. Laerp, i.o oílclo\TTASnr~,xr

——^ , (preço rias duos)/ estão vazias.
Vendo casas S par-!Vír sábado i tarde e deming»

qt„ sl., c.jtodo dia. 43-7591 e 48-8992.
área, trator Rua Glajiou1.

«• ° «P- 17TTÍ

¦.ouaçu com Sr. Loerp, i.o 0«cie\üÂÁ]^AGRÃÇltr Vende-i*

201 ria Rua Magalhães.Correio," V"*A, PENHA - Aps. c| 2 qtj., I íito" no Rua Prof. Bôscoli. 38-' com
119, com 2 qts., solo, coiinha, Sfondes salão, copa, coi., bonh. 2 quartos, .solo e dependências
banheiro e írea — Aluguel NCr$ *m "rss. Entr. 4 500, prest. 200 Tratar pslos tels.: 52-9059 t
180,00. Trotar tel. 43-SÍ18 - Ed. - Tr,i*- Av. Brás do Pino, 1459,152.9-103.
com 2 andares — Chaves com o Príx* ¦¦• Bicão, V. Penha — Bc
síndico. BIANO.
i. P,

CASA VA7IA - Luxo - Centro
- Ter. 600 m2 - Const. 20O
m2 — R. Abélif, 304, qar. 

'vsr.
fte. «sc. financ. 3 anos - Est.
prosp. Det. 231214 C. 644.

CASA — Vendo no me-
PILARES - Vendê^ê_à|lhor ,ocsl do Jardim

CARVALHO
Li- 'Av. Oliveira Belo,

»|cl R. J^sreo Pólo
sni.i, 2'nnjs, luxüosoi
serviço

¦ -y,tirt %ã'rfím°' " 6í?' yÉ^ÔE-SE «"m Brá"s d~Pino"^™'Av. João Ribeiro, 459 jGuanabara, estilo mo-" ° : rr. ã ::? x-s-n sa r.d%,d,^i 33, casa COm ^ã^- **?» ^^a,
«íS 0i«yÃ 

;#"-'•"• ™^ v^ãés»?h' ?zinha'* b^°ã ' - quarfos
540, e-quina!í.0?,!,??3, '0,a 202* - T'l8f°- Baragem, 2 grandes áreoc, ter- álea de ServtCO C 1an-:Cl

dA.nt*e 
Pçj 

¦! tá 
' 

"."uí c m» M.n.s« fí ^e. entr^n-, 
"lm_i«,-, 

Ibanlieiro completo de
de Irente, 

ç!|JAS0;M AMÉ|,|CA _ v.n4.... - n* JV l-"-'0.. Meneses n. 296.

Vsnde armários embutidos

que, entrega imediata.loanheiro completo
ço.i2 r,ts., ,|, co:.', bonh. em 

'cárlí!}."1.? 
l!?*!!!,).l.~-,?'"i!'A'% * ~ Esl" rJÍ 

~ik* 
«m frente* a"d Prero* tiCr$ R 000 nr, ÍCÔr, ampla Cozinha, deo.

4^^nl^'^ ^completa 
de empada

Rua Aice, 81 - ESQUINA com 350 m2 em Ban.'GUADAlUPE - Vendo 4 casas
polis.-Vendo «sa,!.-.. Vende-se por |Cr$ 20 000 000) poro renda. Rua 17, casa 36 -

Preço 20 000 » comb. Rende 400- Tratar Av. Rio Branco, 185
s| 602 - Tel. 52-1922 - CRECI
670 -ARI.

GUADALUPE - Vendo esquino
ccm casa. 7 milhões a comb,

19 q. 9 c| 1. Trotar Cons.' 
17.

Bnngu. Telefone

minuto da estação — ótimo ter-'- ,
rano, 15 x 28 - Mão aceitamos ENGENHO DE DENTROcorre,crcs' Adolfo

MEIER - Olimo ap. de frenle,
com sala, 3 qt*., cox. ba*h. qto.
b banh. p/ «mpreg. • «roa <om
tanque. Ver tem o corretor io-
ments sábado t> domingo das 9
às 12 hs., na Rua Torres Scbrí-
nho, 36. O ap. uti ocupada t\
cont. mas a desocupação A feita
gratuitamente p/ nessa firma, —
lnf. Rocha, Mendonça Imavoii. —
Av. Nilo Pe.nnho, 151, 9.» and.
Tols. 42-0610, 22-0245 • 22-4474
- CRECI 2BS.

Cl 550.
Tel.: 45-1724.
SAO FRANCISCO XAVIER
Vendo último loto plano em rua
particular, cl farta condução e
comércio. Sinol NCr$ 500,00 e
saldo em prestações de NCr$
118,00. Ver R, Joáo Rodrigues,
25, quase esq. R. Ana Néri, tro
tor 52-4517.

Jardim América -Ru, jomaiist. p*}* ^E?A. 
~.*p-Lvaíio p0.m 3 -anos. Ver no local —e'c- isrreno medindo

Geraldo Rotha, 205. Telefones: , q,!-' sl "i», ««•. banh. entr.AVENIDA BRAS DE PINA 582 ,„„ „Ind, lu„. ,„„,„„.. . ¦ , , 
Vendo, casa altos e baixos, ei-! 91 -7035 • 30-5489 — CRECI 332 p' Cfi'roí' venao -em bloco d*- 2
quino - 300 m2 - Enlrodo car-|__ ' *P>- «nlre 6 000 prest. 200, acei.
ro, iardim, quintal. Dias úteia lò JARDIM AMERICA — Compram-'° ™.'0 ""ílonal como parte da
i noite. Domingo dia todo. ' ...... ... .,.,,.*, .... ... ..,. , ..

Bergaminl, .J°bln1' "a
. GUADALU"
l-!s., c. b.

u ,,. I... ,| iv»i.viv — vciiucin-at; utll-s c b — Enl 2 SC
òvaCdo".eWr é tra"; mOS aps. 2 quarlOS, sa-!p'».'* I«i. "'i'- Trator te
Cn l ¦ • . I ""* -Sr. Luiz,ampes esq. Rua ]__ K;*tnn rrw A*n

reira, iunto a CE-i''1' 
°dnn*r C°*-r dep. |. p. E. G. - Vende,

DENTO RIEGIRO - Apenas 2 COO
ce ent'. e 100 pj més s[ Juroj.!310
Vundo 2 lotes comerciais de
quina. Jã apro-
Rua Pinto cie
Henrique Ferreira, j> *.¦ ¦-1 -
tel. ípf; teU. 30-8667 e 30-5192. completas, grande faci-
^%^^fTfãã^^ r[-,A par,lr de
sls., dep. compl. Terreno 10x46 m'7 000. Ver local, domin-
— Entrada 12 milhões saldo pl „« i„/ t \/ i
Caixa. Ver locol. Tratar 22-2330,i9° 

~ lnt* lm°b. Velma
segunda-feira.  I— Tel.: 52-3086
BENTO RIBEIRO - Vendo R. Sa- (-1 oro
popembo n.o 65. Ver no local el^**1 O--"-1-
tr. 7 de Setembro 88 sl 702.
Tel.: 22-5507 - 32-49.il -
C l_70.
BÊNTÓ RIBEIRO - Casa
tr«ga Imodiata, à Rn.i Divhórin,
132, em larrono d» 10>:-M, rem . ..
varanda, 1 saio, 2 qts., banh.,1 ENGENHO NOVO - Antônio Por-
ecx., sj alm., 2 qts. e dap. •mp.Pe'a — Permuto n| local por 2 «¦
Proco: CrS 30.000.000 (NCrS ,,.¦>** n| bairros S. Cristóvão, S. Ja.
30.000,00) cj 60% financ. 40 me- nuório, T. Santos, C.**c*idura. etc.
aos, som Iuros. CIVIA - Trav.1 - CRECI 773 -31-3103 - Vitlo-
Ouvidor, 17 (Div. de Vendas 2.° "•>¦
andar). Tel. 57-8166, das 8li30m às ENGENHO NÔVÕ - Antônio Por
18 horas. (CRECI 131). ! fola — Vendo ou permuto casa," "" 2 * - * * *

TERRENO - COOHAB - 33,Sx
140mx33,20. Vendo Av. Central
do Brasil. Radial Oeste (Sam.•jiló). 3/.0_5E.

Vi=.n-*Jf»m w i'ilti ;CUADALUPE - Vdo. _p. 3 qtsv'10*venaem-se uni-,.. Cij _, _ _n., _500 ^c _-_
30-7706

B100.515, tel. 43
emos entes, ,;¦—-——-:-_ ,

e ap:. a funcionários. Todos os MADUREIRA - Torreno 10x16,
bnirros. Av. Graça Aranha, 333,! ot.ino locnl. Vdo. E. Patie
sola 202. - Tel. 22-6217. lAUnio, 59, lote 20. Trat. I. S.-tmir-rTMnriTii—:—.--^'^., 26, sl 515. Tol. 43-8100.
Bento Ribeiro, 18 x 20. Apenasi^EIER - Vdo. s., 2 qts., coz.,

bonh., dep. R. Gercia Redondo,

MADUREIRA - Coso vozio. Vdo
Mercado, cl 2 sls., 2 j TRANSFIRO ap. 3 qls., financia-

qts,, copa-coz., vrd., Jardim, cen-!do» Caixa Econômica rm Cacham-
tro de t.vr. etc. Ver hoje. Ruojbi - SOTIC, 32-1619 - CRE.
Chui, 125. Trot. L. S. Fco., 26,i*--' 53'

CRE-
(B!p_'

j, iu .
2 000 ent. e 100 p| mes s iuros-,
Ver c tratar Ruo Henrique Fer-L'37,
reira, esq. Rua Pinto de Cam-

lnf. tel. 30-8667 e 30-5197.

ap. 208 e 211.' Trat. L.

CRE: ENGENHO NOVO ap. TIPO CA-
ISA, 3 qts. sl. cofo, coz. dop.

,—! 125 m2 enlr. vazio 5 sinol rost.
?«.|_e,"-|Cx. ANA MORANDINI IMÓVEIS

I. 42-3287 - CRECI 482.

CASA — Vende-se uma mein-áriub,
ônibus à porta. Rua Ceará n. 27,
ei qui na da Rua Sergipe n .438.
Em Juscelino, por 4 000. facilita-
so. Com Renato.

li., 5 qís., ap. isolado nos
fundos. Terreno 10 x 50 — CRECI
773 - 31-3103 - Vittorio,

ENGENHO NOVO - A
REALIZAÇÃO DE SEUS
SONHOS... - CASAS

CASA - Quarto, sala, banh.,
coz. e vor., em M. Bastos, entr.
4 milhões, 100,00 mensais. Trat.
Rua Jopuoro, 700, Rie. de Al-
buquerque.

CASCADURA - Campinho, iunto
a êste, vendo ap. cl 4 qls. gdes.,
salão. Todas demais dep., gara-,r_D,^K ,T . - c,, -.,..„.„
sem. Ouvidor, 183, s| 303. Tel.: PRONTAS, EM CENTRO-es;M0- DE TERRENO, com 6

anos PARA PAGAR, MO-
RANDO! - Rua Viscon-
de de Santa Cruz, 243.
Sala, 2 ótimos quartos,

-.cozinha, banheiro, área
com dois quartos, sola, quarto re- -t. „„..! I p-versivel, banheiro, terraço e co- de SerVIÇO C| tanque. Sl-
zinha, por NCr$ 5 000,00 à vista nal a nartir Ho <"¦•¦);ou a prazo a combinar. Tratar 

' 3 ParTir ae *-r-P

com o proprietário à Rua Braque
n.o 14! - IAPC de Del Castillo— (Méier).

CASCADURA - Vendo aparta-
mento a ser concluído e:r*. fins
de 1967, Av. Suburbana, 9 310,

3 000 000 - Prest. men-
sais de Cr$ 200 000 —

CASA -"2 qts.. 1- sl-, cor., banh. Nã° é Um aluQUel? In-
galpão. 7 milhões à vista ou formações no local das•1,3 do entr. e restante como „ < nn L • i -aluguel. Rua Basilio Viana, 64, o as.^0 hüras, inclusive
Padre Miguel. Choves no local.
CASCADURA - Terreno 15x6.
Vdo. R. Padre Telêmaco, 69,
lote 5, único vazio. Trat. L. S.
FjQ___ 26. s| 515. Tel. 43-8100.
CASCADURA - Cavalcanti' _
Cosas vazias — Vendo 2. Vá ver
na Rua Ada. 304, c/ 2 qts., etc.
Ver no local, das 9 às 17 horas,
Tratar na Av. João Ribeiro, 396,
Soares, 49-1996, 7 e 11 milhões

MADUREIRA - Rua Ollvia Maia,
75 c|4, esq. Av. Edgar Romero.
Ótima res., var., 3 qts., ssla, copa
é coz. sep., banh. im côr, qt.
e bsnh. emp. Entrego vazia. Apo-
nos b 500 de ent. 1.0 .poro 500
semeitrais, 60 prest. de 200 —
Vendas N. Absalão, Av. Nova
York, 71, gr. 301 - Tel. 30-5724
- CRECI 1085.
MEIER — Vende-se cosa. — Rua
Dias do Cruz n. 727, 4 quartos,
salas e dep. completas. Aceitamos
Caixa Econômica. Trntar 46-2595.
MADUREIRA - Vendo 2 casas «l
entrada da carros vazias, com dez
mill.Ões, o resto a combinar t!jo-
ros — Rua Mario Josf, 784.

S*-Fcoj-_!*>.<_3{Jii* *el. 43-8100.
MEIER — Àp. — Vendo ou tro-
co por carro americano, 0 km,
c/ s. e 2 qts. Ruo Moronhão, 157,
ap. 201. Chaves tt porteiro —
Trator tel. 47-2097-
MÉIER — Vendo oo. na Rua Dias
da Cr.r, 416, ap. 6Ci, 2 qts., ll.,
cozinha, banh. social o deo.
empr. e área. Aceito IPEG
Csixa com sinuí.

MEIER — Vendo ops. vazios, 102
201 no Rua Miguel Fernandes

377, 20 e 21 milh. respect'
vãmente, ambos com 10 milh. de
entrada e saldo em prest. di
300 mil. Sola, 2 qts., coz-, ba
nheiro, área e paragem. Ver no
locel, chaves no op. 201 ou 202
MEIER
mento,

Getúlio

- Vende-se bom aparta-
ótimas condições. Rua

n. 30 ap. 101.
MÉIER — Vdo. ótimo terreno med.
11x60, na R. Getúlio, 487, esq.
da R. Cachambi, Trat. R. lucidio
lago, 138, s| 6. Tel. 49-9907 -
Mceírn & Brandão.

aos domingos, ou na
IMAZA — Rua Buenos
Aires, 23, 4.° andar -
Tel.: 43-7871 - CRECI
421

MEIER — Vendo grande ap. va-
zio, frente, pintado, 3 qts., sl.,
dep. compl. Rua Torres Sobrinho,
36, ap. 204. 32 milhões combi-
nar. Chaves no 206. Ver local.
Tratar 52-2330, 2a.-feira.
MADUREIRA - Avenida Ministro
Edgard Romero n.° 644, vendo 2
casas, em terreno de 10x45, jun-
tas ou separados. Tratar no local.

MESQUITA — Terreno plano me-
dindo 25x100, situado ò Rua LI-
dia,' 115 - 117. Preço: Cr$ ..
8.000.000 (NCrS 8.000,00) com
50°. íinonc. 3 anos. CIVIA -
Trav. Ouvidor, 17 (Div. de Ven-
dos 2.° andar). Tel. 52-8166, das
8h30m 81 18 horas. (CRECI 131).
MÍIER

TODOS OS SANTOS - Casa ven-
do ccm três quorios ou peciuc-na loja com NCrS 5 000 e 250
p! mès. R. Conselheiro Agosti-
nho, 15 (quase esquina R. José
Bonifácio), aceito proposti à vis-
ta. Tol. CETEL 99-0675^
TERRENO - Vendo em Osvaldo
Cruz, piono, área 1 200 mts. Ser-
ve p| ind: ou resid. Próximo
estação. Facililo. Tol.
48-7621.

Av.

APARTAMENTO novo • vaiio <|
1 qti., i*U, cox., banh,, ire* cl

tarrenot • casas i vista oix ?n'íida' *"•-, A'*'* B"i« cle Pinai 12
a praio - Tratar na Av. Brás'4.5" ?">*• !¦• Bi«o. V. Penha.
d. Pina n. 96 - loja. T.l.fon.a 555i"í5*  
J0.J489 * 91.3335. VENDO em Vigário^Geral, Rui

Rio Branco, 131,
tel. 52-4153 -

CRECI 707.
ianque, sancas . »*orSo«,Vmd<*--|OLARIA - Vendo grde. resid' 3 Greg6rio de Matos n. I67."ter're" PAVUNA -_Cn!a <¦-* l»ii\ "'a. ••
» na Ru, Padr. Peron.ll. P«. „„., „|_ cop6 __? b h 

¦ no 10x67, com 3 cosas. I ?'?'¦.,"" 
d= .?*'?¦ „al"pl5 «'A

ío: 14 milhões, .nt. 4 SOO mil,' •,.,' „,,¦„„.'¦ c'."" „,,i, 
'virTicin ' 

r-?ai  
*¦ . ..— I tal. Ver Ruo Volta Redondo, 6

pratt. 160 mil s'i. Tratar no &, , .,*,/_ -i'A. S, 
V0_'E* 

„IGA"10 
G-*,A1* ~ 

„Ru° JuP"«'i'ralar pelo tel. 30-0474.
Jardim América. Ru. Jornalista '„" J."?."'^ '?^J '"f 

í'Í^J'f' 
"' 2c?* ,p-, M ~ Vsndo fP»'' TEFRE7ío"?ÕR-CMR"d"r-ÍSrr

Geraldo Roch. 505 T.l. 91 M34 ç° °° vsn:l8: 31 -00 c/ 7 500 de tamento, sais. quarto, cozinha « _ • , _ u . Vo ,"-*,'
. 30 M8 i - CRECI 332 

¦"¦*¦¦¦•¦ ,0 p6,c- "n"»*"""" àt 500 bonheiro. Trotar no local. Outroi_]° *de ??""' R°X° 9r5r,d?, «*'_Ü?-_-',?.°_ __cH*LLÍ?3_-__ le 60 r-rest. de 30O .';. V„r P.„, Al. ,_l oi.ovsn "' u-'r°.e-qu,r..i ia chio. Ou Lm rnllhün.^¦2780
APARTAMENTO vazio, Jardim Vis-jjoão ílégo, 149,:"prixi'ino' 

~i 
Rui VTtXFÂ"p?*jVi/la Alcnre. 2 quartos, Rua Rose-,Uranos. Vendas N. Airraliio. PtNrlA

rio Cardcso c/ 5 milhões e mei'
Vendo ótimo-n.*1 4&, íun-Jc, próximo ao Cln-tf

oiCRECI 1085 - Av. Nova York n. cS.lr loul 
P'óu.° 

&° Xi'*!1 ^-C> 
'

or 101 T»l nn WM construir, local que nao enche, piisort _BI*. 301. Tei. 3C-„/.-.. aDsna_ _ m-llhies. _„,,,_„ , M,í| 
r^AK» -

Tratar na Nobre S.A. -'^xSQ, campo de fute-
boi de salão, play-
ground, mesa de sinuca,
ping-pong numa ampla
varanda sobre pilotis,
piscina já em construção.
Tratar na Estrada do
Dendê, 795, ou telefone
22-7913. Sr. Guimarães.

jCom Jaime nã Travessa Viiaiínaltf

de entrada ¦» 200 mil p/mes. Vendo J7lAv. Brás de Pina, 91-4 s/ 208 — syrn» • " ¦>¦ ¦¦¦ ¦*-¦•* -. , ¦ ¦
IMOB. CREMILDA - 30-3196 - OLARIA -Vendo últimos apar- do ICO mll m.nsal il iuros. Rua
CRECI 249 (tamentos, de aniH, 2 -qts., dep. iamego Coítn, lote 24, iunto a
IT-ffiir-»;»"' í#T"—TÍ —Jemp.í ocupfidos sem contruto, in- esquina. Soítí,r na Est. do Qui-j VATENÇÃO — Vuti Algn — Aç«.|guillno3 notificados. Preço: CrS tunqo 844 e seguir Almirante In-

TERRENO. - Vendo no Parque
Anchieta, com licençn a projetoaprovado de casa com 2 -quar-
toi, alicerce em concreto já pron-to. Bose 3 500 à vista - Estrada
Marechal Alencastro, 4 091.
TODOS OS;SANTOS -• Vdo.- «p,
novo, frente, ]fi Ice, 3 qts.,
etc. na R. São Bris. Trat. R. lu
cídio Lago, 138, s| 6. Tel. 49-9907— Moreira & Brandão.
TODOS OS SANTOS - Vazio, 3
(jts., aala, coi., banh., érea y/.,

emp. Ver Salvador Pire
__ 127, ep. 204. Chavet zelador- ou

Vende-se na Rua OI-,JP*. 101. Tralar Rua Getúlio1
degard Sapucaia, 7, ep. 202, va-
zio, sala, 2 qts., bonh., coz. e
dep. empregado. NCrS 22 rr il fo-
cilitodos. Tratar: IGAB, Rua Teo-
filo Otoni, 72. Tel. 23-1915. CRE-
Cl 183.

07-F ou tel. 49-6507, das 9 ás
11. Sr. Nelson. Ent. NCr$ 57 000,
saldo 36 meses.
TODOS OS SANTOS -* Vende-ss
essa, na Rua Honório, 179. 3

__ quartos, 2 salas, corinha, depen-
NILÓPOLIS - Vendo pl NCrS joências e quintal. Choves pl ío-
1200, lote 10x20. Rua Adrionô\m\ no-n° J*33* Trator no EMIL'- Av. Rio Bronco, 156, Gr. 1231

- Tel. 52-9059.

ano
Oliveira, 4, (finol ênibus Mlran-
dela ou Soares Neive). — Te .
34-4159 - Rio.

antigos. Soldo como aluguel e;.
30 meses s/ |uros. Tentro ouvra:
casas à venda. Bons negócloa.
CASA — Vende*se duos catas em
terreno de 10,60x51, Rua Silvo
Cardoso n. 858 — Bongu — Ver
«abado e domingo.
CASA — Vendo vazio, c| 2 qtos.,sl.. banh., cor., Jardim e boc
arca. Preco NCrí 16 000 c| 50%
a visla, resto a cembinar. Ver à
Rua Honório, 1 676 c| 6 Cacham-
bi - Trator tel. 92-0625 - Sr.
Oliveira.

CASCADURA - Casa vdo. sl 2
__"' qts-, dop. com terreno de
850 x 50, preço nunca visto, com
50/o de ent, o reito em 5 anos.
Ver R. Itamarati, 144. lnf. ..
23-6314.
CASCADURA"- V.nd'o_no"RrEr.
nâni Cardoso, 69, ótimos aps. de
solo, 2 qts., bonh., coz.. e clep.i
empregada. Ocupados si contr. I
Preços a parlir do: CrS 14 280'
çi 

3 280 mil, à vista, CrS 2 000
facilitados p| 1 ano e o rest
em prest. de CrS 292 929. Ver nó
local p| gentileza c|__ inquilinos
os ops., 401 o 402 e tralar na
Av. Rio Bronco 133 tl 1 705

-'CREG^O3. 
' 42'2B20' B=r9Cr:

CACHAMBI ^ÃíliER~-Tv_ndola:
sa na Rua Chaves Pinheiro n. 103
com 2 qts., sala, copa-cozinha e
banheiro em cores com 498 md^terreno. Ver no locol.
CACHAMBI - Vehdo casa.s SalÜ"
2 qts-, varanda, bonh. compl., co-
pa-coz. e terraço. Ent. 5 milhões
e rest. 150 mensal. Ver e "ator
Rua_ Ita maraca, 32, ci 2.

ENGENHO NOVO - VÍnd.m-s.
apartamentos a partir d* CrS..
3 700 000 de antrada e o saldo
em prestações de CrS 150 000 c!
2 qls., sala, coxinha, banheiro •
ar.i, Ver na Rua D.» francisca
n." 388, ap. 302 • 304 (vaiio).
Aceitamos financiamento pela Caí-
xa ou Instituto. - Tratar com
MEllO AFFONSO ENGENHARIA
LTDA,, na Rua Constanca Barbo-
sa, 152, grupo 401 - Telefonas:
29-2092 e 49-3261.
ENGENHO DE DENTRO — Vo-
zio c| 3 q-, s., dep. Ap. 204 da
Rua Dr. Padilha, 485 financ. 50%- Tel. 38-6714.
ENCANTADO - R. Pedro Domin-
!ics, 43, Co. 4. ap, 101. sl., 2
qt;., banh., ar c, tanque. En-
trada 4 milh. V. loc. Tratar L.
S. Francisco, .26, s| 515 — Tel.
43-1527 e 23-0788 - CRECI 20.

MÉIER — Apen-is 2 acabados de
construir, de frente, com gara*
qem, 2 qts., sala, coz., banh.
côr, sinteco, etc. 6 000 ent. s
300 p' mes si juros. Ver e tra
tar Rua Conde Azambuja, 950.
Ponto final Méier-Maria da Gra-
ín e Cachombi-Cnslelo. lnf. tels.
30-8667__o_30j5l92.  _____MEÍER - Vendo?., na RJ 24 de
Maio, 1 187, bom ap. de aala,
varanda, banh., coi o -área —
Ocupado s[ controlo — Preço
CrS 11 350 mil, c| 3 300 mil è.
visla e rest. em prest. de CrS
232 500 - Ver o ap. 201 e tra-
tar na Av. Rio Branco, 133, s/
1705 - Tels. 52-6713 o 42-2820
- Borger - CRECI 530.
MEIER — Troco lido Dios da
Cruz grande ip. tipo casa por
casa mesmo dc avenida. Telefo-
no 49-5794.
MADUREIRA - Terr. 12x30, Jar-
dim Madureira, R, Rodrigues Pe-
reiro. Pr. 8 500, c/ 4 000 entr.
E^ outro em Bento Ribeiro. R.
Dirce, 65, c/ barraco vazio c/
instalações pr. 8 000, c/ 3 000
entr. Ver trot. tel. 49-6680.

NOVO IOTEAMENTO NA GUA.
NABARA — UtM grandes, re-
sidenciaif • comerciais, prontos
pi construir, c! __ua, «sqõto, lux
• terça, frent. p| asfalto. Sem
entrada • íem juros. Prestação
50 mil. Ao Udo da estação

ônibus dontro. Também sítios
chácaras ci coqueiros, tie. —

Var • tralar no local .m Inhoai-
ba, na Av. Cexirlo d. Melo,
n.o 2958, Snlbus: Praça Mauá-
Santa Crus, Bangu-Í.petíba •
Campo Grande-Baie, snítar no
endereço acima qu. a dentre» doa
terrenos onde tem placas com
corretores. Teli. 31-0804 • 31-0994
- CRECI 232.

nov-M » vazios c| 2 qts., sala, 15 OOO OCO aceitando finonr.io.-nsn- Çt"n. Tratar c| proprietário Mor- £?,. C
<«., banh. ¦ aro* com tanqu.Jio Caixa até Cr} 13 500COO. Vsr Hnt. Rua Plinio Oliveiro, 103, l.o.— — 
V.nd.m-s. na Rua Itacoatiara. En-ina R. Angelic» Mot», 150, ap.1— 'Penha, 

.PILARES 
- Cr,

Içada 3 700 mil, prast. 1«._inll, 101- e Informor-s-e pelo telefone VENDE-SE a"Se'.'«luaodoi sam"To"í- *'." j5,:in,t> R'M°'
.li. Tratarn. Av. írJs.d. Pin.,|42-901í, ,trBl0, 3 qup„flos, ?Slo V «Tem»7,t?K' "i1 5!.=*,-c

de fino goito^.pendanclaí... Rua SSo C'amilò,|-:„,.e ef,.,™.- " "n,,!!03- i0' =

fcDlilCIO ISOLADO com 3 aps.
I por andor, terreno 12x50, 2

Iruai, ii 1 ap. alugado, ie!*
Vendo 2 coses umaU.IO x 6,10, 2 (|!s., banh.. coz.,
qti., sl.. c, b., 

y./Uvc, qt. **mp., -[.nrageir., grandes
qt., il„ c, b., Ia-|íf4as coberta e descoberta, bela

vista, próximo praia Cocctá-
Vends-ie todo ou sm ptir-

Aceito-se troca pr-fdio Sâo

cír-sõ, outrs
érea, «nlr. 3 * o milhões
Ílh5o a comb. Ver Rua José! Ba*

dos Rei:, 1740, da 8,30 1: 17t..
jPaulo. Trülar dlretantínte proprie-

Vendo 2. | tório. Rua Mlototls n. 49 ap.

42-2598 • 96, loja (Largo da Penha). T.l*.1

102. D. 1
c/ quintal. Preco:

OLARIA - Ap.

op. 201. Vila Valqueire.
GOVERNADOR -Vend. resid. lu.
xo, 3 qlj. p étztr.d. empreçr..

omen» Nu-137-8877. ««í 49-19-76. Tenho casaa à von-
lnf. tel., VENDE-SE um_. c«> .fl,,nd..dr!í 

Ql. 
V "I^IX^L q T5__*Hrrã-B __%Rüa Nii,0', ^__^^^^

c«„- ia_«_i_io rotrt iii |W**«mi — '*p. oe uno çceto,'¦"^«"«¦-•"¦.hh. nua cao -camt o, c_.»- r.n _. ««
!?.y?.3r^W-,C''CC,l„ ?,?,¦!• |vdo. de frente c| ll., 3 bons qls., So. Penh.. Ver corn o Sr. Jo.-A, f õ 

*T 3?,mí!es «/ i"™. freníe praia. Pr. 70 COO ent. 30.
ADMINISTRADORA Imobilioria LideD. emp. e garagem. Edf. com' PWtelfo'. Mai. informocões pelos1 . C1°5, - Íl, u nana. Trat.r Tr.it. c pronrio - Praia das Ro-
H. Vila do Penha caso 200 m2|elev-, preço nunca visto. Polo-I'»!*** comerciei.! 57-2359* .. ..'ns A\\ ¦*?" Ribeiro, 396, Sr. Soa. •__ „.o j_4|
vozio. Rua Generol Povoa, 126. iam 4 anos Ver Ruo Filomen» Nu.*3__:§877. I'.es' •"*!'"• Tenho casa» à von- ~~.y.
Terreno 36 m2 30 milhões. In-'nes n. 763, ap. 402 ' ' ' ' 'v*-¦'•'-"-'¦

formacóe» tel. 52-0982. Creci-23^6514.636* IòTaría - Áp. víoTTcITil
ADMINISTRADORA Imobiliária L*. 1,**I1t_d«P'i fJ'k0 nm" vi:'0: 18.VENDÈ-SE um barraco com 5 «.|fÍL"ARES - Casa d. luxo veiío.
H. Núcleo da Penha casa sala.i '"ll"0" «I B d? «nt. o resto em modos. Rua Jerson Forr.irj n.» Vendo, de 2 qls. amploB, sola
3 quartos, terreno 2 frontes. R. If° meses sem juro». Ver Rua Fl-| 1, .fundo». Proio de Ramcs. !30m2, Wda adornoclt, armários
Castilho Doltro 108, sinol 18 mi- i0™"' Nuncl n*° «'P02, lnf. VENDSÍÉ h» C.ntr» da P.nh»" «mhutid6i em todo, os cômodos,
lhoes. Inlormoçôes tel. S2-P982. ÜSÜZ: 'ap. ci 2 qts., sala, <oa banh"'"!"' ''"'-'"', garooem coberta,
Creci 636^_ _ __ : |PENHA - Vendem-se casas * aps. d. fr.nt., na íua (anta í,iqld.'i5, dt **iç*''"' ""'P11 copa, cozi-enfrada Rua Magno Mortlnii -
AVENIDA BRASIL - Vendem-so líí*?'- 

com «"'rada a SBrlir de!37,. ap. 203. Sinal 3 S0». mll, "P" ' banheiro em cores. 2 pa-Preco Cr* 9 OCO c| 50=,., rei-
2 loles iuntos ou separados, área N,CrS *t 000,00 e prestações como prast. 1(5 mll t\\. V.r no local X,"?,os* ,"Pílno:, quadros, ior- to em 10 meses,
total 653Ó m2. Servem para In- S'WS'.' «ao perca vi hoje o Av.i* tratar na Av. lii. d. Mne,l,9ln_'»_,Íu<.r-'<*.*.e.,.*:t .Pr*,c°. NCrí

GOVEBNADOR - Vendo aparta,
menots de saia, 2 quarto**, paro-
gem etc, na Praia do Dendê. —
Trator nn Run Angela Neve-., 70,
nc local — Facilito,
c-overnáüòr"- fríguesTa^-
Terreno cum 13,30 x 30 c} pec,
casa- d* qt., il., cor., banh.,
água r. luz. Run Jarinu n.° 216

cÜ'.tri."õu toSw^to'." TÍTt"»" RllBr/l-i dã Pino,335.À. T,í;22^936;:«,"i.i. (Ur.i:Vj.":V"nIl^ 
-fluH^OOO. ErtVrr fac"iT;iS-Jar.Ildò"«rn*GOV'£SNA-DOR 

- V. conf. resid.

Uruguaiana, 55, «/ 924
23-2927 - CRECI 141.

Te!.:!dioi úteis. Tem-s» tambín» emífona 30-5489
I outros lugnres

Bri* de Pini,
lh*). T

CRECI 232.

ATENÇÃO Vende-se pré-dio, PARADA DE LUCAS
cosa de 4 qts, «ain, soleta, copa.
coz., banh.,- varando «m redor.
2 apli. de 2 qts., saio, cor.,
banh., e írea c! tanque. N. fun-

JVENDO 1
Vendo 1 sole, demais

.-:.-, ,.,„,_., ""'..  "i"|R. Tito Ltvio, cl 2 3elas, 3 cft..50 mesM t/Iyros, aceno parcelaL, „m_( _ ,'b,^ ,oe_; átl__[«-- ? ?.u»'^-|*r^^i>í&^J"ffi!ÍíP™

•Ótimos neaóciD;. Av. Joio

coni 3 epattomeníoí, com 2 qt*.,
ssla, coz., copa, construído nos
fundoi do terreno, hav«ndo es-
paço para outro con-strução na
frente. Enlrada de 30 000 000. oos conslrução no l.a laie paro VILA J. DA PENHA™- Vando' »n I l».i~ nox - i s, -,
Entrego vazio. Aceito casa no 4 apts. Entrado pi corro «ca-, 2 qts., edein depend c' arm'^!* 

Z%' 
_1 'Leopoldina como parlo da entra- minllõe». P. 65 milhões a combi-1 embutido, oarogem, sinteco, per-iROCHA MIRANDA 

'_¦' 
V.ndõ s.l

TODÕTOS SANTOS - Vende-se 
da ' ~ 

aNegfSl0 . 
' VreJ 

?""" S SEi_Í_l_I_«*£L üonas e fonio" Edifício de 
Plu-,«no 

íl 3 cosas ci 1 2 ql,
magnífico imóvel, com sal», 2 

e677 
Vih 

'^Aa P'n' n-° PÃSSÃ~1 controtcr-drTí-dJ » '&h<> P^\"» >nelhbf pon-i s|. e., h . qu nia entr. 6 
*

quartes, co:., bonheiro, com ter- M^- 
V-',a, d°-P-^i'Í: iCOHAB, lipo D. sola , 3 quor- \l°n 

¦„<& bairro; Prato base NCrí.lhô...' v.r Ve Pedro"
reno de l!x40m.,A Rua Conse-iATENÇÃO - Coso V-, Penha 2|tos. Não atribuído. Trotar P.ua\Í\°A!?.„ o...'"r.t~A.!Í'!.'. co,m ° 29, dos 9 Ss 17 horos.

'Chaves et GuímarSet. Estr. Den-
Idê, 795. Tel. 22-7913.Ramo, perto d/íKlí 

*?&.'!!' 
^ ,V4_ 

•»;'ocaltodo. o. dlí,
pelo C.S. EconSmic»!'Tratar o,n_." 2J_\ ;lh'A"", 4t'mi- 

foVERNADOR - VdoSr. Pauio das 13 às 18 lioras.1 Z' ¦ • ' Tenho outras caias JjOVBWWDOR 
J.l...

Tel. 42-8905. vaziaa é vendi, mau h*r.-*tR* —IO»*
CASA 2

H^ia, cor., banh., veran-
Kl ida. 13 000. Entr. 6 000. Rest. sl

juros. Run Monjolo 175 — Te'.
1306 - 96-0338 e 22-5443 e'.12-8330.

GOVERNADOR - V. no S-.
Rabelo [Guanabara, 2 ótimas resid. Av.

Fco. Alves e Menoel Mogloll
lheiro Aflostlnlio,'27. Ver no'io.;?.';., 

">\ 
copa, coz.. bonh^ 

^omlDrurnond, 
116, ap.'l02, ^A^?^- *™ 

£6'V 
°^';^™^.íoCH*V"MÀNbA^V>*.*.'V,;: > •¦ "'.'- '":'¦¦ 

- -'¦*!» «»i-' .-¦

644.
OSVALDO CRUZ - Inídilo. Io.
I». d* terreno, possa imediata,
pronto p| construir. Preco NCrS
3 900,00; com paqueno sinal «
saldo financiado a longo prazo
s.m juros. Rua Boquira, 56, da-
fronte à escola asladual. Infor-!
macõec no local das í às 1» ho- Tal. 42-1869.
ras.

cal 
'» 

trttar' n» 
' 

Predial' Míxl»|«'«.'j. 
*»«• • vendo* entr. 9 0001 Olaria. ' __  

"l??„-.l''_n3Q2 
T 

~"?Í', 
R"? 

J™ ^.AC .T"^'^ 
~h.V„<h"Í0. 

V""ltdo. Rua México 31 or. 1004 - P"it. 250, trat. Av. Brás d. PI- PENHA - Cá.a-va.l. d. «,:»..'t^SBlJP.^Z fon* CETEl "-2ú9i. »¦'» CJ *'¦¦ 3 qt!., banh. e cor.
Tels. 22-8337 . SUS®. n. 1 459 Prox. L. Bicão. V. Pe- ..'Tq,,., S"",.. .' \£," 

"o 
!,' VENDE-SE gronde ™y,*fi;' com-t 

'tti 
gffi ft 

™-
nha,-Bebiano. jb.nl,. V.nd.-s. n. 

'*ua 
eill.irl.! ['"<<>. 

«•" 3 lotei de terreno, Trotar Rua Al?'n. 
" '

ATENÇÃO - Rcsidencios pron-IPena, 718. Int. < milhões, pr.st..«bornado e a:aroinado, a me- 301 - Modurélra
tal p] moror, com 2 qls., ES-:2St) mll a'|. V.r no local e tr«.|'"0,r„* mf!or .n?. b*I.'f». ds leo '-

241, 1 ap.

qtt. sic. c| ap. anexo d*
q., pte; * a 2a. c| 3 sls.*, ó
qt;., etc. Ver e lnf. cl Guima-
rões. Eslr. Dendê, 795. Tel.
22-7913.
GOVERNADORV. À ps. R.

VENDO casa, sala grande, 2 qta.
c/ iinteco, copa gde. c/ arm.
emb., cor., banh., gorogem, jar- ;¦*• .Hl ¦¦•"¦«, wn a. qi5., Er,-,-.-™ -nu a |. v.r no locai e ua-, *•—,*..- 

;¦¦*:¦— rr, —••;;-, "'., .™-|cci i cr\i.it.tr\ & i isi a, ^>'a" GO\
dim, quintal e dep. de emp. iM». banh., coi., qt. e bonh. dejtor na Av. Bris d. Pina, »6, P0'°'n*** •>"¦* -*5bo J<*nJor 161o. SEU SONHO E UMA CA- Eut Soledade 472 Sola 2 ots
Rua Dr.. Bulhões, 269. Eng, d.feP*«•dfe.í™» 

^"^^HHiJfe^.^^T.I.-aOJ^^ ,]'=>¦ ,g*'„SA . . .' 50% DE SEU SO- *-™? ** - Guimarães. Estr

rTNTA--c.,Te^cln,7rd717r.!^^%Í0^?^^ NÓS ° AJUDaJ 
'""

reno, 2 solos, 3 qlos. copo, coii- Y,'*¦* P* PENHA - Ap. e J iiqc A RFAIIVAD _
nha dep. emp. Ver Rua Dioni-!?t5.*' Art. co1*'. bA"h*',,«m cá*-*;TV , f<LAL,-,:-AK- -

sio. 70. Tratar tel. 30-0474. |.E"'* B °"?. ?'¦»„'• -"80. Ver e tro-!OllmOS lotes COITI peoue- Ivani, 109,' . . .- r '

Dentro, base NCr* 40 000 finan-1 ?,'•"-'
ciados. ,

terraço, la
Ver sábado e domingo, dia to-
do. Estrado Vicente de C3rva-
lho, 139. Sinal 2 milhõesVAZIO — SI., qto. sep. co;

Vor cor., banh. Ver R. MauroIescritura 3 500 milhões, 10'por-
Calderaro-Todos os Santos, 579|Celas semestrais de 550 mil o _r- ap. 101 -Ent. 4 000, rest. pr„t, de 245 mil. Imob. Britá-lPENHA -Vendo casa
financ. onos. Det. 23-1214 - C

tar
iap.

local. Rua Ga

VENDE-SE ao. 201 à R. Cama-
rista Méier, 270, ç| sla., qt. sep.,
banh., cor., varanda. De frente,

nfor- Preço NCrS 12 mil. Trator APSA,

I VENDE-SE cosa,
Caia vazia. Vendo c/i"2' Realengo,

Rua Ocoibi
ônibus C. Barala

. ._ R__
nico Ltda. - CRECI J-223 -iJp?•"*•¦•- 3£6 !«1"' a\ Htos. etc.,..,..-_
Av. 13 de Maio, 23, grupo 2231.1?50' ¦*¦-¦• ^'^° > «mb. R. \po-,YMDO «P»'.'anie_nto
Tel. 32-0058 e 52-3445. ! [ucai 356;

|tio sinal e 80 meses pa*

AVENIDA BRASIL - Vendo 900 •**-,NHA - A3.rtem.nl0» <| 2 qls.,130 000,00, 
'Tratsr 

no' loca!
mll, galpão com 10 072 rn2 . »l«, <oi-, banh., éro «! Ianque.!—— --"-

. .. . ,-•>¦-.- rm° '"''ra pagarl Av. dos Itália-Bonsucesio. Av. Teixeira de Ca;- r ,J.-„ , _ ,,,ro .n.*.?l-_*|p- 307.» Base NCrjnos, l 170, entre Coelho
Neto e Rocha Miranda

1 034 m2'de irea descoberta, edi- |V*ndM. n. RLu t.lisiti* Pana AUXILIAf} E RIO DOLJUf) F-rli e-nririi ir-Sn
ficado em terreno de esquine. -7.?!'i<>J* ntllhóa., .ntrada ..^l-»" t «lü UUUKQ - farta COfldUÇaO
TcophÜo ds Silvo Graça - CRECI i*00 ""•> P'»5** IS" nsil i||.

i 101 - Av. Copacsbon.*,, 1 085, «o- ""'/ ,"• Av. Bris d* Pina,
la 301 - Tcl. 27-3443. "•. "1 '*!*• l*rS» «Ia P*nha. T*l

30.J48Í. CRECI 232.

795. Tel. 22-7913.
GOVERNADOR' - V. 2 étlmó»
terr.-. 1 Av. Franc. Alves (19x32)
e outro R-. Jaime PerdlçiSo, e?q.
R. H.-.ia. Guimarães: Estr. Den-
dè, 795. Tel. 22-7913-
GOVERNADOR - V. ét!
[J. Guanab.J Living
q?.*._ dehlitis <lep. er

GOVERNADOR

- ln
ATENÇÃÕ"ÍRAJÃ~v^,dõ"_"7a~s|tenso comércio. Infor

ãS^SVSa^S^aM SftaS !^ÜVia&SK^ SilV^^F '=™-|ÍÍ« &2 *em3 &:ã\™^ . vendas dià- ?;£ pi-,crt 100000 ci q f b c"reta?.SH mí!hor ofer,a* ÍBRAS DE PINA - Vend.« ^lit^tiull \r- "fl-»"*' '«* "-"«s «tr. licoo riamente, no local, •"-'- chavé
Rua Eliseu de Alvarenga 6l,|VE.NDEM.'s&T"co7-,7T2 ops. V? " v«iia _de, allo_s e baixos,. 5 -:"'15.*"*9,*- PJ» tL,-,",.M ,p'- ,u ?'?!'.* 350 trai. Ay.; Bri» de Pin

diretamente com proprietírio. 15^0!. Run D^^CIaudina, 497, o.,ir,o.>

tia resid.
. (35 m2), 3

dehliis iiep. em terr. dn
1400 fn2, com piscina ínicinda.
V-r e inf, cj GulmarSeí — Eí-
trada Dendê, 795 - Telefone:
22-7913.

2 solos, 1 ioletos, 2
completos, terraço,

bu. c.s.« «om 1, 2 * 3 qls. mesmo, 1 459 prox, U
e alugfldos, dt Bonsuces-s» * Vila Beblcno.

íícSo. V. Penh

V. 2 befis re-
bas de 3 qls.
£0 mil cj uma

, GuimsrSr: — Eiir.
.Dendê, 795 - Tel. 22-7913.

clusive aos domingos, çovernador
in-

V. boni terre.
Ruas Auvernie, Babaçu. Jaime„.,,.„. ,, .„,,,„,,. -j—inhelros completos, terraço, e ¦¦¦B»«"», «e eonsuc.ss* a Vila Becicno. ,(-,,, n, IAAA7A  Pim'OLINDA - Vendo caso v*i*c!a,j VENDEM-SE 3 casas e uma loia quintal. Entrada para carro. Verde Penha. Tratar na Av. Bris de ÀTÉNCAÒ" - Vai Lâlio ES"f„ KUcV!'erdi<ifio e outra; - GuImarSe.

psrto da estação, com 2 quor-, na frente, 2, alugados rendendo na Rua Uruorí, 75. facilito -Pina, 96, loia. T.l. 30-3489. Idõncias cl sala 2 ol.' 
~b.„í: 

BuenÒS Ares, 23, A."- <->'.'¦ Dendê, 795- Telefono

tf*-&"Üi, "h^ lULrãl.irAtAlcTtã1 ,¦?! fco c°;Ti ^.^pr:^^^,f^'^^l^~v^r:^1-' V* >lnh ff?«»ándàr, tel. 43-7871 _-^%-_____-.
ãSíí^^feP» àr^-j- AHpi^^-i- í ^''^^r^t^c^^fe^T^^-^^aiaiGREcí 421. pí^,^:G,s.NAvDd?R *. *z
Pukheno, 842, «tlma propriedade ^""' 

°' °"'. 
^.¦¦I<("'°'.* .BONSUCESSO - Vende-s» à Rua quenoi entradas, lotes com uma f domingo da- 9 às 17h. E.*lrado rTin -min nê'.«nérfi U~ *10»1 MtrrWros. lote 587, ítimo5 minutos ds estação. 4 casas. 2 VENDE-SE terreno d- esquino -.Eudoro Bcrlink, 54, aps. c' e., prestação de entrada, 13 trens* Vicente Carvciho, 139. Entrada 5*° 

J-aO , DE McRITI - V»n-jnegáci0à Trlf. ,e|_ «.8]C0.
q. e depend. l.a locação. Para-*diários, ônibus de 15 em 15 ml. 5500,10 perecia? •'- <«" -*- ¦*-!<"••" «Venlda coco casa:, comivozios, aceito oferto. Terreno 33x Falar cnnl

25, poq. entroda. rest. a combi-^í-SSrJ.
nar. Verjojocal. IVENOE-SÊ u™~ara com 2 quaiPIEDADE - Vendo casa d 3 tr -

Sr. Albino - Tel. | q. . depend. l.a locação. Paoa'-*diários, ônibus de_15'em"l5 nil- 5 500,10 perecia,
mento facilitado. Ver e tratar no nulos
ocal.

Setembro 88 sl 702. Tel
22-5507. CRECl'70 - léa" R

ia e demais dependências, BONSUCESSO -¦¦ Vendo ap.
...a Manuel "»"t-i.« mo !».._.. - --. — '.

Cl ? "_^Pj_'níLn^*-__ iVcr no
VÊNOE/Â-SÈ 

"7 "lotes

utes"de"C-J:":ics7"Tra'tar 
"ria"Pracai 

em * """'¦ »l*Jo em jprtlst. da l!rren0, VIi3o na frente par. loja ÍLHA ÒÓ GOVERNADOR - Ven".
.dolfo David. leia 3 ,coro Pauio5-'5 ,nil- lm°''* Britânica ltda.' ? *prr,!"5 

A D''t!- r\ 
",n'\^-'* c«sa nova, amplo

Ruo I Roberto COPI 3..
qts., dep.__quint_ii._ Tra. 7 de na _ Rua .Manuel .Murtinho, 2|9,|pracÍ«mã_SÕ 77^ ap". 302. Vasio.; PENHA CIRCULAR -" Casa" vdõT.

ocal * trat. 7 de Se-j"CQm sa!a 3 qt«.. dep. srnp,
88 s| 7C2_ tel.i 22-5507. ragem. Terreno de 8x34.

J-223
52-Z4 4
â" 

"
C66. Tels.: 32-0050

AO

'tro. 
Entrada lO.mtlhÕei. Dr. Je

ren-.'
: andar.

cV.í'Idl"'9^|'a« Z\ VÍCÈNtí-DE-CARVAlHÒ - vfe

, ...... . , . -ipsra família de 'tratamento* AArsoc.oçao Comercial, l.0!Eifr5__ do Galeão, 1833. Con-
Iduçíio à ports, terreno duas
frentes. NCrS 60 0C0.OO, entre-

S?!»5*0.-?*0 fWNaSÇO XA. l8.„j~à^*r,d^*,*, í!íf*\;IV,'A,''M*A SNTREttA IMEDIATA - ôTlt'Neva ÀtTüntida. Qu_dran°38, 
*doI°l 

cTÈcl" 70 - lê.-. Rc-; = | nunca visto. Pi.-t... em 5 «nr.'-. r-.,, S. J:3c .:. '.*,-*:; _ *,.,:„- --,*.. *„.:.'• /•:¦**•¦: /-'.;.*i ;'a -..,. : t...i:.n:,. . !r,-.-c {.,;_
VIER - Ap.-prontos. Vendemos ,,,_, c',$ 12%ób ou C.i»í í*'.!^i T "^ ú* "berlure, d. f,.nt* "a 36 Comendador Soares. Ver BONSUCESSO - 3 qtt., 2 

'at. 
\V«t "*•*« Lisboa n. £41. lnf.ífiMü Í22! T'-'UC0 ~ 

________ ?r , „ 1?' a* 
3"°* 

,EqU,,'íftl' k"' 
Ver dominando. .10, as 17

la Rua Ana Nori, 750, c sa a, 2 J'Vnnn c .1 . 
™ 

u V' ? *« ,*l"""> ««.OO m2, «alio, i*. «mc.inep.ido - Trata.- com Alfre-;„A_„ AA ., .„A rAl.AA^Z-àlU. * íSpa e."G;;„"—-irJtÁ—õ i"" da ""«Alera) iunto a Via horas ou, nos dias úteis, em
o 3 qts. . d.p. como apenas ?í S- 00,°i E_U V"'!' yV^"-JaV' <•"• i«tar, bibliotaó, I inv" da - Eslrada do Portela; 397 1 S a S , ^."''H"0 

nVh-t,ue"-6-*i |-'Í5 
\ 

~l .' 
í? I!2 

"¦ Kosmcl, prédio Vítlo, novo, cont.horério previamente aiustado, to-
.NCrS 4 500,00 d. entrada . . í,", 28 r_'»-,*»' _"•__ 

™>l no. tollela, 3 quartos, ani. .mEJMa_órel™." fKm?,„__ 
"ini 

,T -m r .' A- u-'h A Vv**.' qt* ' 
I*"' í,j 17't 

*">"''3 •?"*"• *='"* s=:c*-!r"' dt.\\.toM Íl-3074, com o proprie-
I salde, financiado em 50 mos... Os -? C| ' •"- *-"'• P"ulot_30-^5'*.._ 2 b.nhs. 

'.m 
cór, «osinlio qua^ VÊNFemTSE terrenos' ^m 

'AuiVin" 
!W 

' P' ° 2 ~ T "* 
Sv'i!m 

"/Plòrí, 
A^A 

Apío" 
1-, M 

" ! 
â 

"" "' "" "ntl- e l,"'n'al- Aceitem-.. C.i-Sírio.
api. estão ocupados .1 cont. mas MARECHAL HERMES - Vondo1!* a dop.nd. .mprag., 8a,"aqení, I-, 

°a_. 
t«n52 9777 «, ííili'——-¦ Í°°oA P5° 

tle, ín,r-' 2 9i*".*" ° *. '"VJ""" . "m 
.S"", "¦'<¦ Otl Institutos. Ver no local OUlllHA.* DO"GÒVERNAD'og ~Vui

a d.socupação . feia g.aluTt" ^n. lot.s 374 rn2. junto. ilV.r . Sp. C-01, ní 
'íS. 

S*lv.:__í qfm 
CÍ--U* U\ 

'Sò',^ BONSUCESSO - Vende-se uma PA",- <•» 250 de 3 em 3 mesas e P Mírlol. Ru. U,»su.,.na, 55 .1 dieves no 398. ;^ 
DO GOV ERN,ADOl -Ven.

m,nl. Pel, „| firm>. Vw cj o co'- f'<'!">- Plaino,, prontos . ,.c_.;R.b.lo, 10. Chaves cl porl.lro. Tr.tar* »M D^dfca . 
30'20:!9*i»=» «m 2 andarei com 2 »ala.,S Pre:'* ,ú° *t>*it>i 75 000. - _'?!-__T*»i-_ «.•*.'_____ VTlA* 

KOSMOS ¦'-- Vendei oii fa-ff-fo d Wo tm^aSr.tor diiriam.nt. da. 14'i, 17 ber conslrução. lnf. 52-2673 ~ frejot NCrS 55 000,00, e| 50%' _,fA->r 
-* - 2 ">¦>"•", 2 «linhar, 2 banhei- gf" 

hoie na Rua Couto, 273. ACEITO CAIXA - Va* lobo - vo-la, trêi «¦ fartos du s ialai oerlf d- N*-rS 5 MOe _Shora., lnf. Rocha, Mendonça ImiJSr* Í_____L_!_ \"*™- 2 »'"¦?»• CIVIA -i T,av.í^E^E ""l5 «3» nova com ros, preço à vista CrS 3 COO 000 «tf». '<><_ Bearía. A £00 mlc. Vendo ótimo. apts. ds: sala, 2 __ m" , _, Jp.Sr-V 
" 

^ntll e>" o ^--. Tel22 8^1 d"«v.i. - Av. Nil.;p^.nh..yi51 - MÊTÉR - Ru. Dl., de* Cru., n. 
0l!.M,'fV 

l71? y- í* *•»<>" '^ ,T'„rt,l™'' 
co^nr.e bannel- - Ruo Monsenhor Brito. 7, esta *> «i«t»o P«i« -,?• H]«'_m -qts., ele. Peio Calxe, paro qu.mlM/_0eitl ttT A&.-W lhJít?f 

'

5." and T.ls- 490*tn o/oui M. r... in v í..i andar). Tel; 52.8166, de 8.30 i.'L0„e S«ro_em, na Ruo Almirante ruo fica por trás do I APE iVendos N. Absa ao - CRtC n. tenho d'DÓ<ito ont.rior a 5 ,t. <!. .'- ..,*.„'-,,ff* ln*;u*'!*
. jtUm -inta^i. M4mi 2!iM^£%^tffiF3l\ \Wnll*n. 

*(C8EC|t 13*).'*/°, 
" C'"«Íff» <>>J„K, n.o 68, ãlAÊ^ÊÊãÊ \m5A-; *?'¦ '*-»-York n. 71, [uTo dtTç66° SíSSl MCHS liwfe?!! ^ «-73Í1. ¦* [iÇARAI - Vendo aps. r.a pra;,.

COHAB-t.^ls^GracIr.

diãítmen°!.:VEN*'P"-"E<íif;='e
omín-

particular p*rto do| . . .
ENGENHO NÕVÒ -"Vendo^os sl,°Pin3 Conter, 4 quartos, salas,1 [f5SA-_SE conlrato
aps. 201 e 301 da Rua 'có dosí"P' • ««'nha grande .rn côr,! Wfl» f* fltribuleSo paro
Reis n. 424, cl 2 qts ,_;. (2 banh.lros sociais em cõr, lavan- Vl;a l?»fel. Trotar di..,,_...„,..„
co_-, banh., orca serv deó'r1*"1" ,4d*' ¦"" «:«l*io, terraço,'W manha ou sibados e domin- * "ndiires, ap. • 3 hias, oara- Dt...
de emo-, aprox. 60 m2' tòtí' I*""-" eom P«» 

**m cerâmica Sio^ S"! «•"" Sr- Maia. Av. Franklin 5,m; í»">™ n» terraço. Rua G*>-* f,.ira
Ia-se C. Econ. financ ent 

' 
c'! Caetano, boa áraa, portas . ..«.iRocievolt, 39, portaria. nor» Savaral, 507. erqmn. G*-j BGiueuce^in ~\MÍ—ÍTTi~

NCrS 1 700.00 en?r. _ 
"VeilVãJ»li»»*'"•**«*<.¦'¦¦r»jWiPÃÜiA.IÍE 

upivierrenó 12x30 com ;"'¦' Cliui,i ~ M*."•"»¦•• "S. °Crt,o '-oi 
ind'

Ç 
E NCrS 19 000,00 e ... '•Mrv.tíri. d. igua p»„ 20 OOO caso en, Ban9u. 4 ÍCO 000. nZ- T-".t"-1"."-» **».» n.«. 26. ''Frox A°' Bras casa cl t.rr PENHA

17 000,00 _ Cnaves port. Tra.'1"""' P*"*'* • muro am p.dra t:r Rua Bolobí 1058. Banflu V'""*' • - * * *
tar no Av. Rio Bronco r, in*;;<-Jcn

°ÜRAZ DE PÍNA - Vendo 4Hmo|L_,u.
—~ iterreno bsm situado, esq. Ruo'"E,NHA

por terminar,1.eoh, Jarctrfii. c| Rl-o Capitão ;Ld*>nel' com
- ~ 

itrte Cruz. Tel. 23-5162, 2.a- 33 - 
,Per-!ul!,do cnibiH

23-5162,' 2.a- 33 ;;final

"ei. 
30-5724. Tr.tar hoie c| propr. à bnzdti T ¦ ¦ """'" C>'*'.,a.. „"'•'„ «« '¦

Vendo" conf=rtí«i17. Moniihorí Felix, n. 66, ou tel. fe*y%í, 
norv,?,n-.u!o > "f1:»-3

ini ooroqom. Ruo C, 4o-CúC8. ?w ri I +.:...' 
Sampaio .i.o.

nue. Prol?torlor Ponto ATENÇÃO„- :Cé__* late. 3 .„.&£&££ J"'? 
na 

_1 ^A

CASCADURA - V.ndo-s. o ap,ÍT CRECI 696
tamonlo 202, da Rua Padr. Te- 

—
lemaco, 38, fundos ccm 2 qti.,saía, coxinn*, banholro • área
Enltada: CrS 3 500 000 t o sal

ni I 018 — Te!. 22-0489
n. írj5: Cachamtiu, lugar livr» d* tnehen- PARA EWTREfiÁ i>-\FrnATA~"— ccnitru
,3; !BÍ . Condi,*., d. venda: 65 000,00 ô.imo JKJRta. Ru» ^

058. Banflui-"..? ' VENOf-SE uma casa em final dei 16x15 com égua', luz e for<*a', cii J* minha
ÍMEDIATA - «"strucao em _ rua particular -jn,*^ Pua Siriema n.° 14 ent. 

"l£ 
i* «om 3 qua

c-r*u,. vn» 
AÍENÇ ° 

,~ CM*»'_W*>t 3 l'»- Krlo Ribeiro
,., -.a, *-|0,_'"-y"« «ala,, varand», etc, aouo, uz, e.- Bandeira.

Cruzeiro. 
.Tel., 30-9840 .falar comB8to: Ruo Carotinga. 1H5. Hcné-'m^ht «* ¦ 

'"
Sr. Antônio Corlos Silva. r|o Guroel, em frent» à Csfi-io. J_l, *-E ,Vm

V.ndo itima r.sldèn- A vista NCrS ÍSCCO.CO. A prazo 
': ' ' '

propri.dad. «m la- 3 CCO.CO sinal; 3 000,00 escritura,
quartos, ll., »m t.rr.ne prcstCcSes I5O.C0. Chave! no 175Í L*

ENGENHO DE DENTRO -¦ Veí i?-,1. 
'Tn«2>° 000*00.i vi'»* • '»

de-se uma c-»á e~ 1 _...:...:.''A"'".. L09? . mensal.,

ão P;nhoiro,_426_c' 7. :miihões. Ver domingo d.s 14 is d» • - 70."- Fica situada na Ruo Traiar 43-7601. A casa esti V07iü. ,(5,:' u d» C-rv
SÈ'_ uma çanTà Rua Ae"P»|_7_ _*•'___[?_ 

20-SStS: Coatí Rica, s.ndo^ oonto umn- A VENDA - Prédio vazio ./ 
'.Mi 

Sr. josi Luís d' 
^

do erri presl.çõos d. C,$ 150 000 \-, 
'h"hHi'

ou financiado pola Caixa ou Ins- v_,'_„_,tilutss. Tralar ccm MELLO
FONSO ENGENHARIA ITDA
Rua Constanca Barbosa, 152, qr.«01 -__ T«ls.: 29-2092_*_49-326).
ÉNGÈNHO'"DENTRO' - Vendc^sT
uma casa com 3 qts., 2 s., c,
b., qr. quintal, m. 8.75x25. P,e-
!o 18 000 000, sinal 5 000 COO na

de-se uma casa com 2 pavimen-, 55 000 00 i vistatos em cima, 3 quartos b.irh»! : ¦----'
cozinha e embaixo 2 „:;MADUREIRA ~ «

. cozinha e sala dc' m?''° "; Vendo
..  - Rua Ana leonídia n i<=!C1"'"B.,. Serve piAF" 105 - Entreno-se d, li." 

":..-"119"»™* 
«ns - CRECI

do iantar, biblioLca, *j. inverno, n." ó!, .'.'.areshal Hermes, ci Hei- BCNSUCESSO
teilete, 3 quartes, arm. emb., ajtorC.rdore. 575, caso

quarlo *, VENDE-SE - Um apartamento ma C-'A
ap.

.1

frent*, vtzícs. T«nho vários 2
qti. Diverso! oreçcs. Cea-
- T-l. 38-0579 - Berlholo

RECIERÜ 178.
- Praça da ilha 

"DO 
C-ÓVERlJÃDOR - Gua.

._ . rabu — Casa 3 qts-, 1 sf.. oara.
terreno com 29 Bem. Terr, 12 x 30. 25 n-.ií a

tres de frente; ccm 603 m qua- comb. 
' 

Ac. C:i*-a ci íinal. R.
d-adot, e 2 casat. Preço * vis- Bajcínléa 70. Ehtr.B. vazio. Tre-

i miiliõas, motivo de nudon- tor tel. 53-5408 e 52-0953 .-
Rí.ti Aluruoco n.u 5. Prá{a Co- Nelly Maehodo - "CRrCI 

171.
Tratar co.n ILHA: DO GOVERNADOR. PraiaMota. Pita guí!ras — Venda case' com

[banh?. *m côr, «ezlnha,
Ministro Edjjord cao. emprag., naragam. Var o ap.p,,, ui,!- »:__w_J!f°Kv> 40 x 30, lole C-01, i Ru. 5ilv. R.b.lo n.» 10 I,"" M'? ?Tr, ^l '
Sslo «azolina e Chav., cl porteiro. Pr.-o: NCrS fl" , ,-', 

°° C3,mp0 
A

1ECI 773 - Tel. 55.000,0(1 í| SOíi financ. J*l 
*o..'«.C.u,±Ã^-"0'- "L"

cass vazio ¦jwjo Moca'"0 
a!3>-3103. _.CIVIA- 

Trav. Ouvidor," 17 »Tvl|_S?l
ENCANTADO ^rcTãrTi^üA™* ~ Ci"2 

f".. 2 sl'.., 4 \f* 
Vend.» J «'and.;). 

Jeljfdni! ^ÍVueí bora
mento, 12 mühões i visla. Rua qh" C0Z" 2 ^anhl*' •»'•• 

'W'\_ci,\& m"m " '* ^'"A Cavai:"ti
Golíl, 276, caso 1, ap. 101 _ígmp- reiyer reforma terr. 9 x 32. líEi-fíQ3!).* ,29-2819 - Sr Ulrfò
Tratar Nilópolis. Rua Andrade f.l!í».r!s,d* AS m'',h- f'"*** ANA PRECISAMOS PARA ClÍENÍÉf-- CêiõrÉ« V 

' *¦
Fiaueira, 1622. ana'"de MORANDINI IMÓVEIS - *T*:.IAp.. *» casa. tl I, a . 3 ol. , 

EN.DE"5E' pe'8 n"lhor

Avenida H**»,^ 
% ,-j^ .. .,ni;U[5,1. _ T„. c,_ 

- 
p7e ,a £Ó *í|ff°V« h-i. 

VAI L,jb? ~ v*-*-*^*'« ""«3 qts., 2 .lia., 2 banheiros, cc-
NCrS 60 000CO cl" SÒ%."< Mm Sr* **>l«-Jo, 54<!65« *u » ameiih. no loca'. 

~Av.~l.Ar-. "\ 'n ¦ """'"¦ 
«i' 

"^ ~:pa co"inh* _ Tr3,,r ,<5-8344 ~

404ÍSoldo e,n 5 anos.Tpíice^OcupâjS;*l»ru»''!« ^.«-«M •.*;•• hl™ Felix, 673, em f„nie ao fe#^ 
"* M-, 

„ £***. .
Afon-^da, contrato expirado. Ver e tro-l'* - 10 milh.ae d* amai * Banco do Estado d. Guanabara 13.*3*.DIS2^E 2 •P"- vila Ci"-illHA DO GOVERNADOR. Ap.r.
. _e.'tar domingo, das 9 às 12 hora... 50 ¦'""'¦ 3W ml1*  ej^ Jraié. lnf.: 58-3572. "¦_" *'*J* lr,i> iuntos ou sepa-itarr.ento de saleta, saio. 3 quar.' 

lnf. c| Moecyr. Tel. 30-3775. PENHA - RueQúlto*, 167. Pai ^'fFIHÓ NFTO Vila Sam» Ti >!"*":• Ti-atar -loca|-.D.-'.Marle.: |0t, demais dependência, com.
BÕNSÜClSSÕ - Centro - Vendoi,s>- ••" «nlro ler. c| 2 qls., resa - Vande-se uma caso com VICENTE DE CARVALHO - Vii.ipietos, ojr.oem. P.ídio peque-

Trator Av. Ama-'terreno de 11x50, plono, ccm to-1"***"-*' coP" e cor" S<-P* 2 banh,• -T*'"'0/ !pl = - cozinha, bonheiro ¦Co!m!'! - .Vend» . «sa dupjexino.e b-.- :.**. -vi-i frS ..
2626. Telefonejdos melhoromenlos e murado, naiv,.r' !a™*' i.r?s .c**!.' -3-ÍL'''*1! '.."-J1. 5.'lp!i*. I'".0

paro pronls

oferta,
DKm*un TTOrm "" ENCANTADO" \Ã7Zi —--I2-3287 - CRECI 432. ;mesmo alugados do Enq.nhó"P'"'.sm'n<a «™ "Ia e quarto ae-|Naçõel e Bonsucesso. Negócio di-!..,, ,,a-d^c Tr_;_r sSf) [^«^i^fef^Fc Joié>f ^ra «%•;. ^-í^-^"'^.^^^^o prcprieliri, na Ruo Ana Ne-I" .ou JPEG* N<~'~ 17 000. Cha- d,_m°\r<>>-. ">«_ «!•; 2 quartos . £ 

*"»%.|'í,,_.V4.í,n* n* W ~, Méier, 260, Bloco 5, ap. 302. As Mai, InforniVcões te lé on.s !t.ri, ,815-B. Tèl. 38-3929 - Sr>f. ¦""?«»•«: Aluguel NCS 18,*» |W"dM*»*, 
B>W« * "iiIhões. 

^õtdJ~-"?-'•-.-- — 
'chaves 

com Dono M.rlí, no Bloco ;30- 694, ToWS ou Av! pVris NEmílio. alí_a escritura. Ver no ocal. Tel: "°° f,,:ili'*!do- Tr"lar n-1 ScClli7ÇDADc - Vende-se ótima casa 3. ap. 103. Proco-ba-s»- 10 mlil**6 an 901 ",l!'.|
122-3240. lol*,eom o Sr. Barreto - Tols. 23-5C00 idois Pavimentos - 4 q„ 3 iala..,lh8._. - "•'•[.l*____jP* 201. 1

Vencjo
com aps. de fundos, cl 50°. 120 000 000 o combinar e o saldo

Ru. Bonsucesso, entr. os núme,os,»f- V™ 28 cf5Ò% 
"e 

3C<TpÍ CrS 11 OCO^OO), ^¥i" lllll ^ 
entrada - Av Msri.i, 21.0,|d. Crí 8 WOOM.lé dezembro

494-512 Próximo as Procos rf»s "'¦i•, » "rol. Ver e trotar d r. SrJ 5 500 000, rnensoi» |TeU 2Z-Q5B6 - P.° .ZlIda. üe lys/, na e...r*q. 00 preaio.
" -"•"¦"' dl':con, 

o prop. lnf. tels. 30-8667 ,W ',S0 000. Tralor com o pro-VENDE-SE coso de 2 quartos, «-'Ver no Rua Cambaúba,, 819 .,*•
92. ,pnetorio, na Ru. Cicaro, 105 1a e cozinha em terr.no 12x32„'l_° 32V' 1U«« *'". "e2íe.0J?

MHA - Vendo casis .ns » —^S—-?*• podendo construir, tem diversos; f". 
«<*•¦¦ Informarei. 52-4903

terreno.. Infs. pi tel. 
'30-1949, CAVALCAMlE - Vendo ótimas ntaterlali de construção iunto,!'

unes ou na Rua Conde rie Agro- "3a* vs-*'?s* «I 1 • ? q»s.

'(Inclusive domín-go alé 13 h)

ENBENHO-DE DENTRO - V~S~
quor vender sau imóvel? Faea-i-^^J^A^Pcnos uma visita _u nos telefone
qua nos o vand.remo. tm 30dias tem qualquer dospasa prra
;:S*T".' com MELIO AFfON-SO ENGENHARIA LTDA-, na Ru.
:S!""n(s, s»l,osa, 152, 9,upo'..""..•?.*"'• Tel,,f»n.«: 29-2092

Vende-se dna, 2!
23-0175 CRECI_567._

sala, cozinha, capY, qt""nor5lADUI,EIR.A 
_ *¦ --• *<¦'" v«-

fundos, terreno de 9m x 25m -* .*' "u imov.|? faça-nos uma, ,
NCrS 7 000 com 4 000 entroda 

"""* "." *"" ,•>,•'¦"'• 1u« nós <¦. 3 •! qt.-, 2 .alas, copa, co
saldo a combinar. Também aceitai"' Y*""1*"*-!"" •*" 3» di.s, sam!*-'."'1». banh. compl., sancas. f

""Iqualqu.r d.sp.sa para V. S. - ro«s, vazias, c; 5 e 8 milh.

_ BAIRRO V,
Vc,ND£-5E prédio novo em iraiá,icasa, c/ 2

Vinda Min». >....!~?,í ,Almino Afonso, 201. cemsp. mc-mo terreno c'» o»™, caias j0„ ótimos eparlamentos

gorapem. Tratar local á Rua Pa
dre_Nobre_a, 207.

Rural Willys mod. 65 em diante— Ver Rua Joaquim Sarmento,
215 - Tel. CETEl - 93-0880 -
Sr. Guedes.

tudo por 3 CCO 000 de cruzeiros'IlHA DO GOVERNADOR - Prai.
onqo 590 fundo. -" Penh." - ¦*•• *-*•' quintal,'entr. í pirtlr d. K'.'?0» ' Vi"*tV-'r 

na .Rua dcJ da P*058- c*"'5a r*:v?' «aiSo, doi.
ICRECI 762 """¦ ,3 500, 4*6 niühões. Ver Rua fA't»'<i', 28, boirro Araruomo, auartos, ccp3-cozinha, banheiro,

ALEGRE — Vendo-- ~-—2£l >_ .'Antônio Saraiva, 283 « 299 Ve"r *'Co *nír* ^° ^~*° ^e Wftrit| e dep^ndencint de empregada, va-
qts., s-e!a e écp. e(PENHA — Frente .'. Estaçaa — 8,30 hs 17 horas Caxlai, mora aeníe no local, en- rarda. Msis um apartamento cl

qto., sola e:R- Patagônia, 23, c' 6 — Vendo' XleÃ* oa». „'.,,.,..', -^ Irègo vazio, livre e desimoed;do. qu.-.rto, kiteh. e banheiro. Gara-
., ..-,.l,-.S 

-V .'.,,- ..X) de entr. e|ç,.a vazio. 2 qt..,. sola. coz. «?« 
JWnd™»**™ 

™, VENDÕé.TmTapTurpen^ q:

^r..i-f...V.,.r,a locJ! KSS.' 
'."iZ'™'.'^!- *í« Fer^cTnlto" «íséí: l"li. 

™ 
»l.it.. tel. 52-4903. (Inclusive
domingo atê a? 13 h).

A

! PIEDADE

zinha* b2a.-.h!"_om 
""".'. ™aP." "' 

.""""' i'Er,cic' 5,dli Sm doi. qu"or-!NCrS300 em 36 meses."ÉstrV ÃguífBenh., quintal, vendo 
"báVato". 

- ¦r"" ~ 
,"""""'' 

""" "'•" :" '."¦.*' 
Ent7 T"m'iíh'c-eV , '"cos. I-. :: .;. .*.*¦'*;.*oa.n. com i. n.it.fla-. ,0! ,_|, . dependências. Sinal;Grarde, 1 202. Rua Seis, casa 102. Aceito proposta. Ver no loca;."0"'' ««i varanda s.l. dolt Í.,_l\__'lVn1h? 4481301

1r...r «1 MELLO ítWONSO"iH.\^: Ver'"íi %„% 
-'J^ "°2 

, 
g^MM 

OOO . os restantes CrS|r^i£. PENHA;r;V«ndo-t.,., nova,.*com SPÍS** ? t"m 
'And»*J-^TaÍ.": 

V»WÍrwíiSGENHAR1A LTDA.. „. Ru. Cena.* e"-° »' I' ho/M. .?., w»°r «m 
dM en*'.*0* 

Hfc0«ÍE-l9 
- Cai" ou «P»- Tra-'2 quartos, 2 salas, cepa * cozi-; Ô 1 MO m. d* ín bu! 

*,« 
Wl rtól 1 .JfaíSha banh-iro ÍLHA DO GOVERNADOR

fe-!?.ViteP' '»*.=.'.»P» <->>- LIMADOS - V.nd,,;!a,b„^ I R. Ntarf9U.,,nhi. bonheiro complelo, Mr.«n, |*..i. CS Ti íllhê«. A«K comp'.' ma 
"d.M-d. ' 

Ver com. gu.sio, terreno eom 220 m2, en
.imo terreno. Tratar tel. 32-5177. em frente. «mstru.So 

,17-, Io,. I - Penha .- J. O.l* bom terreno. Tratar Est. Saco.» fin.n-.iam.nto IPASE. T.l.fon. proprietário, na Ru. Oliveira AL ru. residensial. Ver Ru. Bojurú,irente. S,|v,. n.» 419. 125J7SH - D- SllvU. vare,, 263, ap. 102. Ir.jí. ' 187. Tratar tel.: 34-5422.

Irajá.
ccm 2 ci cr

T.l.. 39-2092 • 4?'-3_íi:

Fra-

/ >

Vi

^íi?^"''-?:í»p*!r!3St'^í»i;-i5^-5*si*-*s^^
¦";£**.'?s:' '"_'*" 

.--¦¦';¦ i y'i. ':< ¦¦¦ **<*•-"'';'*-*" ¦.--(¦ *'*".'¦'< 
>s;,. .¦;'¦¦



O IMÓVEIS - COMPRA E VENDA 1." Cad., CIAS5IFICA.OS, Jornal rio Brasil, domingo, 17, a 2.°..eira. 13 _I-rt7

11 UA nn ri_VPRMAnO_ LOJINHA— Cl !4m2, ótimo pen-•P*;SA-E contrato de un-.a lele ESCRITÓRIO PRESIDENTE VAR-SITIO - Vendo ç. 30 000 m2 todoj PONTA NEGRA - Praia, vendol
ILHA WU UUVCKUrtbur, Rl Voluntária vendo me- «mercial em Cascadura com 2o GAS- - Passa-se contraio con un- cercado, plantauo c. muitos arvo-:_osa 2 c;i_., dop., vazia. irt,ti,r 7i

lAPnlriA C,\ lAMARA-'^, -í.rl; ftrsrlr/dn 'i 1 6775 mevoi de fundos, rclóyio d- fòr-13 2 salas e 1 d- erpe: a, banhei- res .rullíeríj, duas residências,1 de Setembro SO si 703. Tel.- JAM. IAA l_.-Ar.M-M !_wr_0Tert_a__. G..itnJ__3Z-6//0.. 
e ,.;£;ona „_ Rl_ Sid6nlo ro privativo vendendo.» es ins- sendo uma ci 3 quartos, sala, e .2-5Í.7 CRECI 70 - tía Reir. |

P.A - Novos terrenos na loja 
RpuAaRADuEytt™,';GL; í av p«!' m-_ - -*±s°," iynxu°ll^i."n!,s"d° ^ T" íl 2,quartos, »«'« • .de.m»'' pãssa-se um contrato d. cohab

Est. do Galeão e R„_ Ho «&£JK- 
&$£$ _.? v.£ IÍV»8 .Wd. ^£&^i,^ «pS^ m «k V^.,5_*L?.idL-r-. io_i.uu_m.vj <y_n_t7n fcne, diver.ds escrivaninhas, vá-çao de Engenhe ro Pedreira, Nov,..£.,.-_ ... c cau-. n. _•! _»¦ - ¦¦¦-¦¦¦ , • -1-' r(n- Allt,„, „,,;,.,.., i_«_.in. _.._. í. i__.t__. _-__ [oarao cie S. re..xf j__, c, _: —nilário. Proço:roldo Lobo, juntos a A. (NCrSios.000,001 c| p._io om 1

s. CIVIA — Trav. Ouvidor, 1
d* Vent.__ _.° and.ir), Te!. pOn|0. loja com subsoloA. Portuguesa, próximos !"0,"',J_IV,L_J„T._.?__!?.'_!. v^ _DE._._~.-NV.JiL_*'. __!,iíf.n.a.t.. _._ p/cc . c^ jo_oooooo. 25pooooo ..-¦• /-¦•:. ,

ao
ótimo píira garagem, depô-

|ir*ue ir.;ar ccni «_jcir.e., «j-u/u/. -, t. '¦; > -,-;•..( de valor C"ino ''^'^ ^ MAUÁ — .-Trenó 12.
á Praia cia Bica. Presta-' S2-8166, iln 8h30m às 18 horas, totalmente instalada com 2 »«\PÁSSA-SE uma sala com"Têiê?õn7 pagamento. Tratar pelo telefono!1.0, vendo ou.troco por carro em.,il0 ou fábrica: Vende-se, arca

_• !_. (CRECI .31). «fãs vitrinas, airruiróes • h*\- p.., ii,,,n,,«i,_- ci ,.¦, ..(I ' rFTFl <_? i_i_7 r1 p.r Innniiim ótimas cendiçoes. Tratar Hua un--
gOeS-mensalS a partir, de\ MAruA'r_n «.« dê luxo. Tratar Jlr«t.men.'.^,' 

UX^_L'-^^'tt^T-T loadelro 
Delamare. 255, porta -3, cobert» 7-10 m2, em terreno

CrS 100 600 em 40 nie-'LARGO 
DO MA(~HAUU t, Um o proprietário pelo t.l. SUA 

,VI5S0NDE. 
INHAÚMA, 50, s,t 0 _ ENG.„ pedreira _ Ven. ap. 404. Marechal Hermes, com' „,.,„..,..-r* iuuuuu em wme_ rf f so-37.5335, da, si, 11 h.,«. i»P- l.f8;. v= .Syr,ar^-n °",b com 75:w ™2' lcd<> p;5íl.Sr- .«ri"ld___ ..;dc 2950 m2' Bsr' u'u9ua,a-

.„=,„,-,. „,r„= P_.,,r,.,-I,. I --_ - - - --|.--con| 
_1ir--;i2°-38.%1 42.58S4 

' IJ:!o d!! m"ndioca' banari.ir«s.l?ÁT.A0'ÒR---_Ã_IA _ Aoart»-!.. „,_!._. «.., ...,_„

:SALA com telefone
tei. .3-;

laranl«lfü_ fruteiras com c-_sa!r.T.n!o — Trc.n-se ou vende-se,:
Passa-re ru:tica. Otlmo p.va produjão. -_.._< 3 -,_., 2 ralas. 2 banhs., etc, combinar. Dr. Jo;é. 37-3201.

.0. onde so entrada 2 milhões. Informa-, n0 jard!m Nazaré, c! tel. « 120 ml
Coes com o proprietário -19-5720, á„ áríS. Tralar Dr; Samuel
5r- Jci10- 42-2117 ou 34-520S.

IclJ. |

iaptrlto
Ides

de da CIA. IMO_ILIÁRIA!breloja,s- 
":u- ^""" 

X"~ Ru"a d» Matriz, 3185 - co.lh,

.ANTA TR1I7 — lnFor-,rnerCla'- 
Lar9° d° Ma* da ""'"' ' V'r *''"""' "° letal,|n-t Centro,O/.INIM t-MJi, llliui ... 

pronta enlreaa VENDE-SE loia c| moradia na Rua.,0 trata.
mações na Est. do Ga-;f'\aao- , • oo a kià Araú'0 ,Lima- 191- Tiiuca- 7r°-;  —-
, -•' . i & _. I Inf. na LO|a 29-A. NA-tar no local. VENDO coniunto sala. edif. Ro __
leão, em Trente a M. M. 

TAK, RrnMi,M p... 7hhAC dolío De'5:,oli- Av- R'o Branco.lsITIO FÃZíNÕINHA - Zona Va-jVENDO só à vista

Portuguesa OU nos eSCH- 
'iAI_ °tK^AIN ~ KU° 

ou troco por ín Zona Sul. Ge- raneio, Eno. Paulo Frontin. Vendo Santo - Maratelzes. Seü

.- „ mHDAMuu ide Setembro, 66 — 3.°. UMA GOVERNADOR - loia no- roldo - 
__________ c...a todo conforto, muita áoua/ino Centro, pertn di praia. -

tOriOS da _UA/\r AINMIM, , «0/170 M1M1 va -Vendo Av. Paranapuã, &S6- .VÊNDE-SE saia tle fronte, Aveni- oircina, 1£ au.irtci, pisos, salõr!,; Trat.-r com Eduardo, telefone

à Rua Araúio Porto Ale-: o_-OI/_ 
e 3--/--I ,\ - Oti.no para açougue. Tratar da Pactos n. 115, sala 809. A "Ia etc. São Caetano. 6CP m„'£:3779.  ._

,, Ts TI — CRECI n ° tel___8-66SS_- David. ; viltcs 85C0CC0. A prazo em 12. C"-.-,sl,uídos. 8 alqueires. NCrS, VENDO um terreno em Cabo
OTC, OO — 5. and. lele-, ILHA"DÒ 

"GOVERNADOR 
- Loie, mese;, ÒOOC.OO de enlrada e 12 -5 000 fac. oag. carr.-j. ao. ctc. Fri.. -10x20. Beira da praia. Lo-

- -.nc _0 AO .7 \Jf.nr\_.e.- LOJA - P. Freitas quase estl. centro comercial Guara'ou, esqui- preslarôes cle JlJO.OO. Tratar c/ P">o. 38-2021 r.v 58-2056. tcon-.cnlo dos duas ao indo do
íone. .--OVO/. veiiuo.. 

B._ Ribeiro. Vendo. Base" 80 ml-na três .-ruas excelente!,'ponlo co.__ proprietário. Te1. 367100. 01710. ". .h.~T~ _rr ."m. C;ub" Wlli,ar' TeK MM52' a'° 
„ ,. . ,„.-,..- _,.,_ .,.„

JÚLIO BOGORICIN -Ihões Facilito paglo. Telefonei'nterclel para quUqi»/ ramo de|VENDE-SE ap: comercial, no r-.n.'Estrada d. Friburoo 
°_ 

1 h" 
" hzm'  

_-.,_ 
Vn 

t , _. 7R_
/(-prpl pn 36-2154; nosício. Condução a porta -l lhor ponto cio centr... Rua Resen-d» Niterói Ótimas 

'ter.-BS 
com VEí:DS-SE - Terreno em Imoarie xo ü. /any. lei. .--/W,

v __ -___• LOJAS - Copacabana, entrega Vende-jo facilitada e financiada, te Fel|é, 91, a;>. -03. Preço de rn,-t.s riachos et-' Cooperativa!_: Tel.t 37-5.94. noite.
ILHA DO GOVERNADOR - Imediato com 30 m2, 60 m2 e Ver Eítr, do Galeão, 1 470-S e. ocasião. Trator Rua Barão de Mes- orr-,.ni;_da - 20 ónibu» di.rlcs
Bnirto Cacuia - Rua Mileto 130 in2_.cj_.ita_, vitrine, tapeie trr.l:___com Dr. Guimarães. Tél.jquita, 2ó__ ,-.p__603. Freios a oarlir rie Crí 9-10 OCO,

.. .3 SALAS VAZIAS --Pento hom,jcorri 60 CCO de entrada e pr«rt!
Illia do Gover-JSanta Luzia, 799, asq. R. Branco.fda 19 300. Informações Av. Rio

(ESPLANADA)
Vende-.e conjunto de 3 salas, hall, banheiro privativo,

com dois aparelhos de ar condicionado, pintado a óleo, sinteko,
com duas frentes, UMA VAGA PARA AUTOMÓVEL no estácio-'
namento do prédio. PRONTA ENTREGA, livre e desembaraçado,
em local privilegiado. Ver Av. Graça Aranha, 145 — Grupo 603,
Com o Sr. Cruz-porleiro. (p

Gávea

Maciel, 38 — Vende-se uma ca- etc. 37-3082 — Vendo ou aluoo. 42-29%
tn, com 2 quario:, sol.., cozinha. Facilito pgto. „ LOJA GRANDE
e banheiro [áçua e luz). (Terra- I_Sja
no 12 x 46). Preço Cr? 6 000 CCO ^'_ 

vista. Tratar na Rua Cícero ¦ 
r,in_s |sfre;.cs_ telefone, ar re- automóvel, .

r-. .'05 
-Esquine com Rua Mer- frÍBera__, Aluouel NCrS 100,00. Indo do Leão do Rua Larga, final ZONA SULcurto - Pavuna,. Ver no |oc.i cál_odlo e domingo, do ônibus Meier. Av. Paranapuã,

ILHA GOVERNADOR - 
, Vendo;Ru_ Franci<co de Sá, 35, loia C. 2326-H - Sr. .Mário,

Área
IA — Passa-se contraio nôvo, 3 nador, ccntrato nôvo, ideal pr,r_,v_ndo cu a!ugo. 57-4019 — SouzaJBranco, 12
s, in-t_tlarões finas; tapetei, Bmico" restaurante ou Aoên.ii. del^aE 15 horas. !• 52-5172.ponto 

comercial no; —

;

101

COPACABANA - Vende-se sala
comercial Â__._ríl. Pó.to 5, la. lo-

. .cação. Tel. 26-8433 — Trator pro-
LOJA — Vazia, montada com vi-' prietário.

da Silva Graça - CRÊCI ,r;"5- e,c- «ontrato novo. Pas- - ¦- 
' 

.,__¦__
Av. Copacabana, 1 085 «»•" ™ .conlro_ de_ Mesquita. ZONA NORTE

Terren.-> P. Bica, R. Pinto Auhoim, ¦—— r_: —. >. __T'MT«r\_. r\f\ __i/_
lado Escola Anchieta, 12x00. -IOJA -- Av Copacabana, Posto ESTADO DO RIO
12 OCO s! 6 500. 23-3 Mó, -Í7-234S 5. vendo 250 000,00, ampla lo-

Vicente. lf!' ccrn .¦" mz, _entrego Vaita,

ILHA DO GOVERNADOR - Ven 
T; "'

tírt terreno plano a 200 m ti:
praia, entr. 2 500, rod. 5 an-s - , ,. .
í] iuros. Tratar Sua Monlolo, 175 PASSA-SE loia, Copacaorino, com
— Te!. 30ó — 96-0335, 22-5*43 e 70 m2 — Rua Bírnta Ribeiro n.°
?.2.fl330. 560, loja B. Tratar no local.

ILHA DÒ GOVERNADOR - Praia URCA""^lÕJÃ~^_Va-r_yvêniii Aceitamos propostas por»

0 j. 1220. T. 32-9211 A única por lotear no local,!
Crecl 184. contando 

iá diversas casas, fôr-i
SÃO JOÃO DE MERITI — Ven- ça, e lur. dentro dn proprioda-:
dem-se cinqüenta lotes. Centro. de_ Loc_I: Estroda do Conlór-l
entrada cinco milhões. Dr. Je- . __ ,. , r _ , n. t
remias. Associação Comercial - no Ktn 28, Mage, Est. cio Rio.;
l.o andar. Ver e tratar na Cerâmica ao.

SlficTer-T-etréoolia a 10 min. Ili,do. da C'ss cle S,,"de dc

trs do Centro c! 34 mil ni2, caia Mage.

Gi?.rcão

301, tel. 27-3443. Tratar domingo, Rua Saturno, 61
2 -Mesquita - José. - CONJUNTO DE SALAS

LOJAS — Pnra todos os ramos roira — Vendo.10

lei,, vendo ou treex por
Rio. 

- ¦•¦

- Maclu-134.
4.° andariGutlherme.

•m MaVi Iquaeu, maior e*ntro do Nôvo Mnrcodo d» M .duroíra.i—-iT^ fA^-TSg r:
comercial do Estado do Rio -.Tratar na Av. Min. Edgar Rc- _ 

TIO em Itaguaí - 102 CCO m2,
ir-, mer-, 239, .galorlaG - leia 201 Jf*_ Plantado, v,p«_.___P°';f J. 

__•;

vendo ou treex por ap. v _nae

.^-.^r^Auto Escola Pax'4f'*
Mi _. __í_sr_rt_i '

C-cot.i. Vendo urnente «p. dois m<._ .,.,_,_ n_ _,||lor 
p'on|_ ,)0 rendamenles bai. oorcant»'.ern -!ou polo ••!. S2-4033

com quintal merindo.. ,, . .,, ,,n_-f0 bairro, lendo anexo pequeno »p. Favor tratar na Rua 7 d. S_
aijua natural. V»uo. '} "¦'ll'?«i-'i,mbim vaiio, à Rua Marechal tembro n. 67 - 5." - Jrs. Ro-
Ver Rua Capitão Barbosa, ÍOI,. Csnluir|i, 140. Cendiçõ.! e«ep- «nfold cu Gr.ndls.
aj^^JÇB^Jtatar tel. _\_.-23ia.— _!onats. |nf. Rocha, MonrJoneo LOJA l-IILÒ. CLIÒ - Vendo vazia
ILHA - lübeirn - Vdo. excalen- imóveis -Av. Nilo Pscanha, 1514 p„ Meno Barreto, 70, de es-l
te cata vazia, a iCO nt da praia.1- 9.0 an_|. Tels. 42-0610, 32-0245 ouina. Aceilo propostas. Base
Sala, 3 pios., naragem, cisterna,!, 72-4474 - CRECI 585. 18 m; 46-7673. Guanabara. Dirc-i
copa, cozinha. Todos- os cômodM|yENDE.s_ ' ¦ 

,-' „E,il. 'd '. 
£ g^ tõ. propr. _^

oe frente F.n«ncl>da em 3 ano . f<__. R 
¦ 

SB_ pr NCr$ 35;N|TERO| 
~ 

Loia = sobreloja!

W19« .'493612 '"" c' 20 mil do ,inel e ° '•*• co-m 400 m2- Passa-sc contrato -f" _'_¦_'D e zfy0i4' tonto em 24 meses c| juros n!;com modemísaimaí inst_!_çõe- ;*7f\MA KtrtDTC
II HA DO GOVERNADOR Tabela Price. Tratar na APSA.no melhor oonto comercial. - *-VINM INURIE  
1 

„ ..,l."lA-" Tel. 42-1869. Tralar 57-7309, yr=rrr,-_-r ¦ ¦: ,-.;•: =—ISITIO - Nova Iguaçu. Com boa- Vendemos olima Ca- vílTDÕ_-nol_rrR-rViscT-;rPASSA.SÉ contrato d«yl-|a" n-!GRA,ÍJA" A.vyco;^"0irV .':'._!«•«- luz e igua, 24-mll m2
de *: o 1 n 2 ÓtimOS í Pirajá, 611-B (galeria, lojí) 3 e Centro de Ntlopolis. olupuel16). - Ipanema. i 60 000, contrato 5 anos,

próprio

(VENDE-SE)
__•._¦ íoi.todo plantado, vpc.is, porcoa, aa-! ,. .. i _.«.

Sr Al. Unhas, cavalos, 2 casas Na reta M*'"or P°mo 'P'1ncm3

de Itaguaí, asfalto — Carvalho.| critório bem aparelhado, com Ver na Rua cia Rcgciierasúo n
Rua Plaul, 186, c'XI. 29-3641. jtelefone. Incluindo Gordini ]o0 _ sr. Raimundo.

~ Vende--.! em Bonsucc-io ao

Av. Brasil, com 9-iO

do 6C0 m2 de área

construída, iirau reforçado p_t3
carga, ponte rolante de- 10

£'" ton., subestação de 75 KVA.

1
í LMRENO PARA INCORPORAÇÃO

Oü INDUSTRIA
Vende-se, Bonsucesso, a 500 m da Aveni-

da Brasil, com 1 710 m.2, frente 30 m, plano.
Detalhes GONÇALVES DIAS, 30 - 8.° an-

dar - Sr. Delamare. (p

SÍTIOS,
CHÁCARAS,
FAZENDAS

SITIO em Santa Cru; - Vendo! Wà_ Tratsr Rus Visc. Pira:-,
com 194 600 m2 a 350 cruzeiros 365 sili. 205. Das 8 às 12
o m2 iunlo no Km 51 da Av. Bra* Unras
sil — Próximo ao nevo ccnjunto:
do IPEG - Tel, 27-35BB.
SITIO - Vendo otimo Est. Rio,
com boa prc<-ut;5o, ótima casa.
Distante dns Barbas, 30 minulo:.
Facilito. 42-2598 e Jfl-7621.

isTtío 

sa po Gronde. 201 000 m2, todo Vc„dn o troco por gado leitei
¦ ¦•r.Li 5t 

' 
v? ¦ "b5!''". ue ,?¦ _¦ Tratar com o proprietário -

quarlOS, banheiro, Copa- ^Tírol-". «ubloiaè 
',m\w»kmjjmi~ 

ÜvÕSrmr»*lífoTUb. bo. r«ldenci.. Hl"ÍH.te'--^lia-.'_1^'- '"'J^'
da ¦ Piraiá, com 33 mU aels n.° 485 esquino — Ntlopolii VSi r. Gore. Dia-,, 89, s/405. IVENDE-SE fazenda em Pirar, com

com Joaé Neve:cozinha, ciso. de empre- viei
, . ,. e 42 n.2. Tratar tcl. 57-2285.

gada, iardim e garagem. VENDE.5_ ,.,_ de modòí Av,c
Ver 110 local à Rua Jes-, pacabana P. 4 c| 210 m2, insta-

*P« j ii_c._^ e telefone. Contrato si
Siape, 250 ¦— FrepueSia raa|u,|e «té abril 72 - Alucruet

Tratnr na NOBRE S.A.i?____lL____L E. tcl- p-S7_:\.
Av. Rio Branco, 131,'ZONA NORTE

12." andar, lei. 52-4153 B0'NSUCK5o
CRECI 707.

Copacabana

Indústria
Comércio

ESCRITÓRIOS e
CONSULTÓPJOS

CENTRO

ino Centro.

_-_ Creci 9Ó7

ENGENHO DE DENTRO

- Compro loja ALMIRANTE BARROSO, etq. Do.
43-7522 e -.3-8513. bret, vendo conj. 3 __lni c' bn-

_j nheiro privativo interligada:. 40
milhniR.jmílhncs curió prazo. Visitas tel.

Ven-*47-9730, Batuira. CRECI 190.
. I-

CREDIÁRIO E ATACADO
ARTIGOS PARA HOMENS

,, Vondo empresa de perto
Tcij.: 52-3886, 52-3840 é 29-8903 _6 alqueires n-.inciror, qado ho-] Rua Inhangá, 15, todos do m^c|io bem conhecida. Tcl.:
- CRECI 648. M«n-es controlado ereS,ctrado..f fc 

jâ 
. 

,,d von.yo.9239 _ j,5o,, , lot.mas benfeitorias. Ver <. cjoal* *" '¦i-IT joau.
GRANJA - Avicoia-Uiteira. Cam. quer dia, informações tel. 45-0270 ciem-se aps. de sala, 2 quar-
c'o, 

produção, criação, abaledcu- ou 25-f-057. jtos, C07., banh. em còr, c de-

to.' Jto.*E».r??-a'llh«,n--«nl«»l'do"VENDE-SE uma fazenda «m San-jpendências complelas cle em-

Largo. H. Siiva, R. Gonc. Dias|ta Marta A\aç;dalona c| trinta e pregada. Preço a parlir ele CrS
n.o 69„ ' 
52-3-10
n.o 61,
CRECI 648

./ 405. T«lu 5Í-886, df'» <.2' «Iduelrei. Sendo vinte 26 420 000, com sinal de Cr$|
• 29-8903. R. Sanatório''20 alqueire! em mata viroem.l . . _ J'i/204 

Cascadura -|3 casar de colon-.s em tllotoi, 2 600 mil e prestações cle Cr$

Loja -
Nova Iguaçu

VENDE-SE
Uma casa, com três quartos, salão e demais

dependências em Rio das Ostras, próximo da
praia.

Tels. 32-6430 - 42-4072 - DR. FONSECA.
(P

Passa-se, na rua principal,
com ou ícm mercadoria. —

ILHA DO GOVERNADOR - Jar.
dim Guanabara — Vende-sa oti'.. , ,. ,, . _.,
r,-.o terreno com 15x33, c! proielo!Adolfo Bergamini n. 316

o' 8 apartamentos. Entrada NCr?;do ou aluoo loias A-B e E. Ver 
Ay R|Q BRANCO —

10000,00 e o saldo em 50 meses.Ü^j£___E_________ — ? ¦ . | o IJ/
Rua Ituá Junto o entes no n. LOJA — Vende--» o contrato do LonjUníO Cj _c SalOS _m'!.|
1316. Tel. 34.0221. Sr____)____J Imporlanl* . «enceiluada «rm» _.|aj 

j--|| ^J- entr2c|a e „'. 
'Í3ÕÕ,'Ji__iuaü7 

tãá_¦tIVI-ir . _ ___ r\n A n ,,«,_. tf,,,* „,Á

'n'%.!a,c" 
.___ 

-.C-0-STRUT0R.A 
1 

IN"!Tratar com Sr. Oscar na Ave-

do, 2 casas, égua própria, VENDE-SE
.. diid.. de r.-upos para crianças,'banh. 55 m2. Excelente ..7' íníia*"dTm«r"cÍ" 8"Tóíe'í" d"é "« "m 5000° m2 n0 bairro de

tj,,^ um do. methcre. pontos comer» r........._.<. . ...... ......--. ... .....res pon.os comer. ,. rpírinp. írente aprovadeí, «itudo em lu- Csr:,r,r>!.!i.„
Tralar s.guiid.-felri pelo.locaIIZClçao C| ar reTrige-,_.a_ 

e|ev*_do# c_,'„ bí|r.5|mo n,.ne .7-9110

Te]. 34.0221. Sr. Li

TlHA DO GOVERNADOR - Praia wmarclal
&>.. Bandeira. V_n_.e-*c cp. de
cito., bfinh., c.z., ciso. emp.
Proieíac1-! IC''. ap. 101, c<tv...._ .. .
ra Rua Aqui'5o, obra adlsnla- tal. 29-05.. _t o Sr. Jorge. Ho- rac|- cen)ra|. Pronta en
dc, Sr. ÍAírtual cu Oçcir. rário coaiorcial. ........ .,.„ 11,
ÍIIÍA 

"DÒ'GOVERNADOR '-"Bani" 
LOJA - PnlSE-se controlo, <er/e fega. IITT. Vtl^LAN IA1U- út-eis, eom proprietário

nal, Vendo casa centro «rande para qualquer ramo. Alu suei BILIÁRIA. Marcar visitas Cr^ H000O a combinar
terrono e apartamento Uolsdo, NCrS 35,00. Sábado e domingo nnnr,
Garaoem, dois carros. Rua Pa- das 8 às 16 horas. Ver e tratar pelOS leis. 3_i-2tiÓV e
rflim'195. . t JAv. Ministro Edgard Romero n. 92-6102  J
ILHA DO GOVERNADOR - Praia Í!É__
elo Dendê - Vendem-se mao.:LOJA — Pa__a-_e
aps. novos, prontos p| morar, _; merda), olucjuel cada 100 "'ü-iVENDAS AVULSAS I pomar. 

' 
Excelente para' club . - _„,,,„. ......

beira da prai,-. Grande sala, dolf Vazios com 15 mt. frente, 2 _!-;!__________________; „.„ de saúde cu reliro de ii- C. GRANDE — SANTA
bons dormitórios, banli. social em ral, 2 banh;., Av. Suburbana,*ÁLVARO ALVIM, 27, gr. 83 —, ríss. Tratar na Av. Pres. Vargas pniiT CPPFTIAAcor, cop.-coz., dép. emprep., vo-;9372 — Coacadura, Tesouro dosjVendo c!e frente, grupo ._!_:<.,in.o 590 _! 502. Tet,: 43*8544. **"*'™ "~ wCrciiDM
na p1 auto. Ver no local da Rua Lustres. 3 solas, banh., coz. 82 m2. ^10:CRECI 1007
Adolfo Porto ri. £00. Inf. com oi-_- -milh. linonc. Inf. 47-9730. --;¦- .-•- ~-rr
propr. Ruo Buenos Aires n. 10-1, LOJA — Tiiuca - Passa-se com Batuira CRE1"! 190 JACAREPAGUA - Freguesia - -
saia 35. Telr. K-flSió. 36-2_ .8. ; instalações sj «3toque iá legalí- ^X_"^_ct: : Estrada do Bananal. 1 546. Vr-"- - ' ' '

muita água e 1 600 pés de laran-[ 250 000. Informações cjREVIL
"r- ...",,"."" ., '">-¦-. "", — ilas já procii'7Índo. In1
GRANJA - Próximo eo largo ,0 „,_ 26.0304 _ Sr •,--„-„.--„„ „ -. _, .  -¦
do Tanque, em Jacarecogun. Ca- ..,-..._ . .; CORPORADORA. Av. Rio Brai.. .ij, o:„ Branco 120 — Sala
pacidade 8 700 frangos. 5 000 VALENCA - Vendo ótima área, L _ _, ,„o ,-J.r T.l.fon.,. » . ,,
ha. Tel. 28-3471. ;boo terra, muita água. Perto -8 c»'„^- 

j _____' I ' 2M- d" 8 às 14 h°fõ'-

I ia. _bcd__ i'i„ ¦_!—¦ r7-!»f»il0- F_c1ll«a-»_ pagamento, e|;-13-2305 c 43-5024, ou no lo- "~
1 

,,_, 
"r,y?'V -°W- «n"»da- SM° ,é í0 m«-'«l alé 19 horas. - CRECI

14 000 m?. Estrada do Cspiio 30T jp\ 27-9277 '
-. 

Grflnja em Pctrópo-
18

Tratar pelo felefo-
mo pa-___ 

¦"¦¦"",- Sr-. f«>ti«nJe.

norama. Infcrmações ho|e, no VENDO, ürrente, pequena chá-!
lotai, ou pc-ln tel. 34-4514, dias Mra/ em NjHSp,.Us; c: lu;, água,;

Base! bca mcradia, 10 minulrs dr. c.-;
l_.no. Trcíar na Av. Mirancfe!.

JACAREPAGUA - Sitio - Vendo "-0 42- ".'-• i0'2-
.. ,-,., indo murndo cnm 160"0 m2 na .-.-.- .-....-
107 — Est. do Capão à 2 kms. da fre-;

Brasília
\m

Loja e
sobre!o|a

Av. Rio Branco, ¦entre R. Sãc

Jo;é e Sete de Setembro, 263
Im2. Vendo, tcl. 43-0644 — Sr.
. ferreira.

nPDTt^S HP nue.ia, M..anífic._ casa
UCriU. UC _00 m_( Água, luz, gái,

ZONA RURAL

AREA 3 ÍM ml - Vende-se Av.i
Junto- n. 4 466

Casa própria

Loia

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

torreno, .obrado na Av. W-2, com ligação para as
, ,a 

Zona lojas 9, 10 e -11, na W-3.
Sul, nos bairros de Ipanema, '

iLcblon, Gávea, Jardim BotSnl- -. -,. rui r-, •
co ou Botafogo. Deve ter no Tratar no Rio, com Sr. Nelson Reis,

Pafacete
de luxo

Coinpra-.e c__*,i dc luxo, .cn--
ÍTruícK. cm centro de
'com 

Jardim,, situada

NO

Com insífilaçces de luxo pa-
ra confe. de senhoras. Passa-

Construímos no seu tcrrenojse corn ou sem estoque. Tratar
Estação Santissimci, todo plano • financiando parte da comtru-icj o Dr. Jeremias. Est. do Por-

' *' -'"¦'¦- '--"'--•- -- ¦ - 
nc|. _j 301.

ci-imento_ concedidos pela Cai-

xa Econômica, IPEG, IPASE etc.

jeve ter no

CENTRO DE MADUREIRA mínimo cinco quartos, salão de tel. 28-7054
eífar, sala de jantar, banheiros

b ¦ .- ii.lMçõo. Executamos também finan-.tela, 28, 2.° a
_«m «uros. Proprietirios, Uru-j'

financiado. Est. do Monteiro, n. 23 _ Snla 324 — Tsl. 42-3270 i

UHA DO GOVERNADOR - Ven-"do paro confecções armarinho,!ANDAR CORRIDO - do sítio, 30 MO n.! - 1£0 ml- à ,4 ,|hs facilitados
do cata centro de terreno, con.;1". P'1M, f<»rl" e, v„ e|°-Tc.m 

Vende-se OU aluaa-Se 
lh°el- TeK ^¦snA- ,,„ I

duçSo . port», 2 qlartos/2 __-<'*> £°'»«« 
d«,f' í"«• DRu» 

"nde, 
^"üe _St! , 

°U. alUg3 
.'; JACAREPAGUA - Vdo. ótimo si- 

"uTiana, 
55 sala 711. T.l.,

Ias e demais dependências, iar-'__________'.'._______La__D- :300 m2, S1 COlUnaS, nVIIS tio c| 16 659 m2, todo piano' e .3.1759.
dini, quinta!, entrada: 10 milhões, LOJA — Passa-se coní.jito com' % ,„!„_ _, 

'«-,„!„ 
+rt--»^« multai plantações. Financiado.  , , , r . ,--.

r-itcnte como aluguel, 80 x:ou sem InstalaçSes, centro cc-jClUpleX _ amplO TerriMÇO,.V(,r na E_„, c|c Csmorim, 483, CAMPO GRANDE - Vende-s» c». _ ,nt!- t Lcm- tí0 Const. CU-
227 500 — Trntrr Av. Parenoouã' mercial -banclirlo, n« Rua ,'nan-__ Ú.nh. Frli. íri__ mm. r- cl Sr. Csndinho. T-Ií. 52-1955 e sa com terreno murado à vista ou LIMAR LTDA., Av. 13 de Maio

__f 1 150 - Telefone 2-_7.5. I reantè, 85-A - Cocotá - Ilha 
•".',• Lu",_:lu 

:"!•''„ Í49-361__ financiado. Est. do Monteiro, n
ILHA DO GOVERNADOR -'|^ 2___2_______ Ciai Construção LOP-- jACAREPAGUA ~Vende-se mag- *".; '»>• "-,': •'¦' _.""' • Sr
Crcuia n. 547, vendo terreno cem l°JA NOVA GRANDE 400 Mi - 

|->A f-Qc-TA FMGEMHA- nitico sitio, iunto ao largo da _.i.Ç£l0* 
"l»'1"1" 45-5779 • ..

750 012, própria aos., loia, in- No bairro qu» mais vai progr»- 
'-'" T* ¦..¦¦¦ ÍTaquara, 6 CCO m2, todo p'.mv. 

*^7"-9-

d-jjtria. Tratnr c' Adão - Rua dir d» hor» ivant., |Unto so R|/\, RUa Acre, ClUSSe arborhado, fruteiras, ínua, lui e CAMPO GRANDE - Vila Mar rle
Visc. PiraiS n. 395. maior conjunto resiiUncial da Gua- ... _, _ nrfalto. Paçjamento facilitado. -Guaratiba, Vendo lote 10x30,! I
"imÃ 

nri r_r-ivca_Anr.s ¦ u.n__ n"bllra em Vli" d" '" \".Mti°. escl- m"'- rlonono- ue" Maiores Informações te!. 34-863S. próximo da p.-ôíb. Tel. 25-4249.1ILHA DO GOVERNADOR - \'entt cnm 3 500 parlam_„|0., ólimo pa• i_.||,_. „ wieitae -tol  . , ..„ . . _,,™ i, i oT«. - frente, 2 ql., 1 tala dep. em- ra ,„.„.;„ bancarias ou grande tallies e VlSIfaS Tel. . . . sfTIO 63 mll metros quadrados CAMPO GkANDE -- Vendo 2 lo-

SÁ_,adi'•-,„."" ^',x?,.° 
C0""1110' orqanisaçio ou para móveis . »s-43-7723 e 43-9479. c<" Guaratiba. Estrada do Ftà,.J}« d« »«™"<». !""'<> 6 E!"',»

200 ap. 101 - Zumbi. t-f_dat . .lotro-domésticos, situa- f,9,- 
" MO~H/r' jeso, 

tratar Eslrüda do Manarsa ,=™;!- Tratar com o prooriati-
JARDIM-GUANABARA -l; Gov.|da á Av. Suburbana, 7 292, bom1 ASSEMBLÉIA, esquino Carmo, on- n.o 8 875 com Sr. Lucena. Preço <}° Menuc-es R_. Méx.co, 74, sala

Vendo ótima ca;., Rm Abere- no largo do Abolição - Vendo, dar inteiro, decorado, 10 «lias, 3 NOS 40 000, entroda NCrS ... '"'• <_*}• ^4-03/u. __

m-, 87 — NCrí '1 000 c/ ,i, _•_______> vaii» »u" alugo. banheiros, copa, coz., 330 m2. 20 000, restante 36 meses. PEDRA GUARATIBA - Vend
25 000 entrada - Tratar no lo- LOJA -Madurelra"- lolae so- !" . 25° mroci-1f-,o'íi7"9730 "SITIO 

EM SANTA CRUZ - Ven- u™ 
_™Pf'tdode 

o dua. casos,
c«!__VI_lts_das 14 às 18 horas, breloi», novas, 167 pi2 ce ;rr„; ¦.Bolu.ro. - CRECI IM. ._ _,o _ , 50- m(lt_0_ d_ _sta5_0i juma c| A .-quartos,
PRAIA DA BANDEIRA - I. Gov. cada. Travessa Alrnerinda Frei-; CENTRO — Tenho par». IoíbçJo j_,;et ^e 86 000m2. Boa cass,

R. C.-,p. Borboss, magnífica re- 1a^< no início, centro comercial' salas em diversos locais, Ed. San. -r(l,s 
, |_- fa-Jüio, a;e;to car- .tf.,., _.,,,,.

lldínela com telefene, entrooa de Madureira. Entrega imediata.! tos Vahiis. Av. P. Vargas, Meior, r0. .,aI_r, Rua D. Pedro I, n. '"""'
valia. Marcar visitas, 42.6937, Tel. 52-4903. (Inclusive domingo; apartamentos na Rua l. Martim,]]],
dot 13 às 15 horas com Dr. F. até às 13 h;. o loias pequenas om Ipanema. 
Ramalho e 96-1710. :ír_A~~_r_í„~7;7r,r_^""^.T! Tratar Rua 5en. Danlos, 117, gr. SITIO - Venrfe-u,

Loja
Vendo, uma c! 340 m2 po-

dendo amplí-r pronls entrega;
cj força. Av. Suburbana, 5 373!

em frente ao Klabím — Melar
Tel.: 29-4565 padaria.

completos, copa, cozinha, gara- 
*

'gem 
para dois corros, três

\ quartos porá empregados e um
ipara chofer. Mão serve casa de
I construção antiga. Cartas para

a portaria deste Jornal sob o
I n. 204 635, indicando preço,
\ condições de pagamento e 

'e*

mais detalhes. ionório

Engenho Nôvo
' Vendo casa de fino gosto,

3 quartos, 2 salas, copa, co-i
.sla, copa, co- zinha e banheiro, 2 varandas.

Loia
Vende-.e, com 51 m2 no lar-

2a.-

LOJA São Crií.óvco Trás- 21S Tel. 32-0304. Dr. Palis. ¦andelríntes,
JARDIM GUANABARA — V.n-jpnjso contrato novo, b anes, no;. - rB-._,-,,,i o. p^n n._
demo. ,'er. Ru» Carmem Mirah, centro de São Cristóvão, bi, CINELANDIA - Vdo ,,|, com X^^- , 

Z1„*« 
prl«ip_l el i Vende-se terreno de C00'm2 comi'-- Pra.a da B,co _ lote 48 -! frente de. ótimo ruo, anexo gal- \M- "^! eK^oujnowr. 

^«J*»^ Se empretiado, jjouo, encanada,. j cosa aj? minutos a pé da proia.

íanem _ qutf^el ^v^res' 1% Ver « Rua leopoldino Bastos, go do Machado. Tralar

quarto, sriia, co- 96 c| 4. Informações. Tel.: — feira c] Sr. Dunrle. Trav. Ou-
zinha e banheiro, emba; Junto á 43-6381 — CRECI 97..
praiii. Tratar no local, sébado e

Í7t7___l|oomingo ns Estrada da Pedra,
28 831 _Í"j1i. ________ ___n__ (

cotri BARRA DE GUARATIBA, GB

Quadra 15 - 19 m., frente
Tel. 22-0242.
JARDIM GUANADARA - Vendo
c.sa c' 2 quaftoi, sola _ depen-
cléncin'. Terreno c' 244 m2. MCr$
10 000. Saldo NCrS 20 COO, a
c-m..binar. Rua Apéria, 31.
VENDE-SE, "

pão e sobrado, Com telefone cj
força, própria parti Banco, gran-
de comércio ou inciujtria, urgen^
te. Trútsf na Rua da Lapa, 41,
Sr. Machado. Telefone 22-1650.

LOJAS — Vendem-se duos cm Pie-
dade com força e lur ligada, uma

pela~mo!hor _fSfi.l»rv. para açougue. Ver na Rua

oparlamento com 2 quartos, sola, Paranaplacaba n.» 170. 
_ 

Entrada
k.. dois milhões e meio cada uma.

'ResTaníe como aluguel. Tratar com,nabara, 24 ap. 714. Chave* .om
Lula. Tel. 28-4825. iluis. Informações. Tel. 32-765S ou

-.—.-rr i 52-45114.
LOJAS

c~_ inha, banheiro, quarto
r!.*iro de empreçiada. Ilha tio
Governador, Jardim Guanabara,
Praia da BIce, Rua Pinto Aubolm,
90, ep. 201. Preço-base 20 mi-
lhe--.

si 212 S2-2493 - CRECI 409. Trotar na Trav. Dr. Areú:o 115, Tel. 29-6449.

r.WTPr. — Vflr._I_e.-_i a «_''é__——rl;":" l™_z.-_-_-_j:--—.— 
-SEPETIBA — Vendo catas perto1

da Rua Riachueo 257, .Io _aleta,^NDO oronia fundonando .dan- pr.ia.__ SL Qt., co_, .bonh., .áoua.i
- .u i -j- :,>.,--„-. -.,.,1. u. do boa rendü, unro o c-trada
safa, J, do inverno, _|u_rtc, ba- - ...
nheiro e corínlin. Ac. Caixa, da Tindíbri Jac. repnguá. Infor-

Prop, r.o local. Tel., 45-2448. <$%«.»«'• 29-J029' dep:,it dc

CINELANDIA — Vend» ou alugo neMfje^e

praia.
luz. 3 000 000 combinar. 31-3157Í
- Lui;.
TERRENO - Vende-se em Inhosí-

Fazenda
em Goiás

Vende-se o 150 km de Brasi-

vidor, 36, loja.

Nova Iguaçu
IOJA COM GRANDE

DEPÓSITO

Passa-se uma, de ferragem,
com ou sem o estoque. Tratnr

ÁREA INDUSTRIAL, COMERCIAL
E RESIDENCIAL

Vende-se conjunto cle 41 lotes, me-
'dindo num total de 11 114,82 m2. Exce-"""' lente 

ponlo da Rua Ururaí, esquina da Rua

Rua 24 dâ Alfredo Elis, com água, luz, e em rua cal-
cada, ônibus na porta, e próximos da Es-

MaiO tação de Honório Gurgel. Aceita-se aqui-
Vendo a Rua 24 de Maio, sição através de financiamento da Caixa,

fe3r.on"5.od8on,p_nío0- acimet IPASE, COPEG, IPEG, BNH.

tado medindo 11x70. Ver sá-!
bado e domingo, das 8 às i2| Informações Rua Rodrigo Silva, 18
— Tratar com João tel. 32-0153

e 30-4941.

linha
CO-

. _.._ ... ai.___\w __ 64300m2 e uma pedreira emltai ..•*"*:.*.i_ 
r„2_...."' funcionamento. Estrada do Çé-ltino Ávido 52 - Kosmos - E

chamorra caminho do Urubu, l/B^Sr. Odir — Te!. 54-.Ó3Ó.
— C. Gr.indí — Tratar no local-

adíja iá 
"imi.!"*"-"*u-'— — 

com o Sr. Manos! Botelho da
_>_KA JA líNl-iCENTRO - Av. Rio Branco, 156

Edifício Av. C.nirol 3
Silva.

. ba. Campo Grande; todo' píer,'- 
lia- ] 

,000 ^; 
G.°m- ó,i™!com 

Sr. Juraci à Rua Otávio
cu aluga-se um sitioitsdo e próximo da Estação. Tra-iscde, luz elétrica, agua quente T. „,„ , . „n

com Sr. Josino. Ru, Floren- e fria. 450 cabeças de gado, 
""^'n0' 2"B loia 20-

7C suínos, 23 animais serviço,

i E..RENOS - Quatro grandes lo-j1ratoros' """[nhÕes, rádio trans-

em Compo Grande - Proximo: <^_-°' e receptor etc. Cercada

CIADA — Vende-se junto v.ndo no
,,..,.,.. !¦**--- ¦ -*_-—i « mannificos giupos d* talas, sen-
VtriO..^!. c, 

^2 
q. 2 »ls. «de- | pca, SaenS Peiía, na R. do 2 junt-» . um separado no

72. 
'-"fh. 

do Govírn.dòr: AceNJCarloS de Vasconcelos,;^"1,0 ,".^íh." ..líffinlVo. 
'«fu 

AREA.1Ç. 740^2

,à RP, Viaduto e 200 mtr. da'f_ dividida, ótimas aguadas. —
¦ct.icão. Tretar na Ru« Cel. Aoos-: ur-.t 250 OOO Dctdhe*. Sr
|t!nho, 113 s] 204. Tel. 94-1411.1 * 'jU'^J- "¦¦¦-"¦-¦ •" •

Sábado fi dom

Oficina de
cromagem

Santo Crisfo
Grande área própria para es-

tjção cle ônibus a 100 m do
Cais do Porto. Vendo. 43-3272

- 3.° andar - Tels. 42-1498 e 52-2420.
CRECI 685.

Banheira* de ferro reve_.Í-;— Sr. Joaquim.

la-sa,oferta. 1,^- rr, ç.*, MIADTIM onlonsSes • vários ramais inter. Km 15
VENDE-SE caia grande, centro ter- 'zo' zu' onlN ' 

, n°s- ln,s- P ,ol'-: 32-*>28i - 2 «:". »0ua, lu? e torça - Inf
Arüuio.reno 10:-56.' Entr.xla CrS 13 OCOic 3 frenleS (CarlOS Cie 32-0510 • 32-7164. Orlando Ma

- Rua Erico Coelho, 108. Infor,.! • ..-nr„j>,- s„ \ Hpitnr "do - Av- Rio n"ní° n- 156 - FRIBURGO - Vende-se sitio, cln-
rr.scces: 46-2972. Ilha Governador.jvaSCOnc.elOS, AV. \ Iienor G__ 53|8> CREC| )28_ £o minlrtos do c5n;r. ccm

ESTADO DO RIO  .. ..... ,..,. ,.,.,., „
12 heras. Brandi. Tel.: 25-310o, 22-1761 das, geradores, poletriies etc.

Vendo no|vENDE-SE cãso"""va7Í8, 
"5' 

qts., 2s„ s 22-2356. !_ Contrato cinco anos. General
Caldwell, 231. Ver 2a..eira
com Anlônio — 32-3500.

er. Km lã Estr. R!o-p2lrópolis ccm'_|7._,25_
? cosa_, s~ ¦ '"- " "A"" '"'
¦2-43C9 -

DIVERSOS

LOJAS
CENTRO

Beltrão e Soares da GOS-CASTELO - Vende, Rua México, 2M0 m2' *tim«-feas« moblliada,-- —¦—-—-—

f_i .l_áí _ n_rtir d. ««Ia <¦' telefone e móveis, banh. h-..,"™'' e2l"we'ros- ~ Te! APARTAMENTO no Centro de Sa
fa). Sinai a partir qei kHíh| 27in2 úíei5- Rodri- lTSr8nd,a' d.p'v """!'•. ",üraíl°
Cr$ .56 076 mil e Cr? á-e..- 22-7142 ,o. 27-1492,

_le ICENTRO 
'— 

Vendo 
"cõni. 

i
frenie, Bptrns A por andar, edif.

FAZENDA ARARUAMA - 24 at-f'° ml. Ps"« í;n- «/Iuros. Rua

38 227 mil mensal»; - f»«^ ,.;:.xX^K ^Z^^T_t_'CA,^:. PaX -."fe6^"ÍSS 
f

v„'ÍPast0Si cosas colonos e gronde coni garagem, força, agua e te-
., ,. • V- _ .ir.lnão 

'40 
0W oás mamão Fran- 'Cone em Suzono, ve.-.de-se cu

poração da JAIME GOR-ig 
^ ^^f^^^ÍT^'t S«S __JS_ÍS&tSl tBERG e a segurança na *do.. R«» G,ner= Ç»ldw«ii^^^ |io, isso ,P. 302 - Rio.

COnstruC-0 da MESON %X>.c. .1%J.l,W<_Mr^K PRENDA -¦ Petr6polÍ« 
'---" Ve-"-!ACEITA-SE A MELHOR OFERTA,

Vende-se uma pa r aiENGENHARIA LTDA. -igíóRli? - OBRA JÂ ™ t-1 ^r^^V^Í ^.w^»
pronta enirega à Av.jVer no stand da obra ou ™™°S 

_ %*™áJ* 
capacidade 

r^^-i^T- $£_%.__%

CENIRO - Carteio - Compra-se i, .. • „_
no me.-.mo Ed. lola e 3 ou 4lUma garanlia na incor- nutto, perto da Av. Pre-,
p?.v., áraíi rnínlm. 2 000m2. Ne -.--..
rrúcio ii vista. 42-0425 - 32-6750
C-r.ci 307.

CENTRO - Sobreloja

õíílpioouros de raça. cavalos _ éguas. _
„i„-.-_i :- ' por mencr,c. mol, ln-j.eirj)i pet|f,j„ Gr3i -ri,nde pro

ap. Arpoadcr, traçando
chácara em M, Pc-

Rio Branco, 133. Joãoma Rua 7 de Setembro,!! . p „ :ullIl,s „„ ,,,.,,. ,.,,,
Silva (Creci 7.2) - Av. 44, esquina de Quitan-LunT0 a 

^raça 
aaens t-e-(1 de estilo e

.._!_.„*__, 0-5 ino.„J| \. ll -_Ui, __ »A!|na< na Rua Carlos de. dependente ,e grania da, 2 agoi* dusS 0- A.,e1.|úrqlca , 530 m2, Ca-
13 de Maio, 23, 10.° an-,da, na sobrelo a de A;.,'..____<_. 

19o Fn, IteWone, ardim, luz elétrica L,,';„ MéxI» 148 
' 

ó02
^.-.r T_l «.m77 !_rr.MrS*AtrA" __ Tol | Vasconcelos, l__, _UI-jPr6prla e .do. Governo, maquina- ... fe|_ s2-8239.dar. Tel 42-8177. i ECONÔMICA" Tel.' FÍCIO SAN MARTIN, è||g3^1^,^ír^lW&Wzl0S " v*"d° '•"•"•' de

3 frentes - (Carlos dejSc;^^^;^^^¦híl^-^V-CtíficS', .»"__
ÉSTACIO"-"Vende-s. .ola c! ter- 42-5136. (CRECI 903).
reno nos fundes c| 770m2. R. —— . „ ,—¦'¦„..¦-  -- ...,-.
P.t__i_i A* _._ 1*". v»r nn tocaiílOJA — Frente Co eqio Militar — I», , , .. JtOOSO da região. No r^iflüo, no _ . .. n.
f tr.?,rdeeom' nrfprieíiria".0 T. . Vende 9rand. lei. ,fto luxo .1 2!VasCOnceloS, Av. Heitor;s.o Distrito, em, São Josi do Rio.-.J»'» » «• 

,|A'JU|a°04P°í. i
42-56S9 to «tes, piso em cerâmica Mar. R- 15 cn».„ J. pn... Preto. Preço 500 milhões, aceito'"1'!'™ n. ív saia t «.. ¦--]

'^Hr-j T— 
;¦— i"van .le. Edifício ,.«<m.ccns., 

b^ltrd0 ^ 50a,8S da «-OS-. >„-,„,„ imóví!- nn GB,| l.fen. _«JM0. ,
Vendo no centro, artigos -dl. 

d, a|t0 ,„„_ Sn,¥, p.r.fa). Sinal a partir do Maiores detalhes na Rua da /_•¦ BARRA MANSA - Preciia-se umal
i-_n1i_rn í... __, _. ._ *.*__.!* 1^

Apartamento
Praça da Bandeira, ótimo ap. de

sala, 2 quartos, quarto de emprega-
da, dep. completas em final de aca-
bamento a cargo da Construtora Pe«
derneiras.

Tratar com Sr. Almeida — Tele-
fones 48-9217 e 34-5608.

Sítio e granja
Sítio e granja — Rancho El-

dora do. Vende-se com casa «

instalações, 10 000 m2, todo

plantado — Estrada Nova de

Mauá a 2 Km da praia. Tratar

pelo tel. 34-3941 com Sr. Eno-

que.

LOJA
hcin-ns, cem tel., motivo

doftnça, serve pcpelari- etc. Fn-"ito. Tratnr 42.591. e 48-7621.

bouti-tuo, café, salão <abalo!roÍ*y
sr.oum.-e. „ lenda d. auto-,Cr? 221 376

sembléia, 40, 1?.° andor. Te

móveis oti qualqutr ramo. Ia. 54 180Venda-se com locação. Chaves imediata. SinalIOJA — Centro
10O m2 b 400m2 de «.ubsolo na'B60uei.o
Ru. Santana, 156 - Ch " 

'

,.,,. ^ ___. 
'área 

nté mil metros quodrades'
fT.11 e v-T-P 31-0898 * 31-3629;. [coin bem nceiso no Bairro Bos:

mensais. UmaiÍTÃrPÃ.Ã'^nicdr'o_-r'Rio_^1n-ls.J',e- ?"*=¦ Jocall-acão e ende-
confidencia. Vende-se sítio c| 339 ''# c_° «ndedor para portaria

Botafogo - Praia
o restante i eornbi- garantia nn incorporação w^ ln2/ e!!-','ede de 500m2, me- déste Jornal sob o n.o 27 392.

Av. Pres. Varoas. entre Rioj„_,_:,._ dr, R-jd Urancs: Preco da NHARIA LTDA. — Ver no m2 ri
Branco e;_.Uru0i!aiane, por preço ocasião. 5 milhões facilitados, ct a Mn riAà'_ "BS,Í_- 

, 
Tí:J -*3-6513 .Também aceito carro em troca. alANU UA

43.7522. Cred 9Ó7.  Te|. 3O.0B97.  "Ida,

ZONA SUL
BOTAFOGO r- Lolacl. 3x9-1^.-
R. Re_l Grandez.-, 74, ocasião.
32-.7Í0 - 42-0425. Creci 307.
CATETE — Vendo sobreloja na
Rua do Catete, alugada por CrS
150 000 mensais. Preço CrS .

Vende-se amplo apto. c/ cerca de
3 qtos., 2 banhs. sociais,

espaçoso jardim de inver-

DA. - v_r no ... X iXXy y, r-_,,, s, x X"xX". ..... ; — |õo c/ pergola, depds. de empr. completas
GBRÁ, óu na ffflí^i;(KmCo^0^ garagem. Pronta entrega. Traíar tels.:
ls .._t_mhr_.|casa 2 quartos, 2 salas, mobiHa-.2^«IC;:^ a Or).\7\A (P

*v" 
Ir.m ""• v,r "°l* • "minha na Rea -U IAYM. COf?f.cPf. í» biliada, estábulo, mó. beneficias r_\fr\'ci>ir, 

' 
X 

"j *"' ~U 
.¦"'r.nr. . r_ I-_ porteiro. .Tratar <om . proprie: G.neral Can.barro, 30. Ch.v.s ae JAY'V»t (_UK__K(j ¦ 

f| , , , f CACO FRIO -- Vendem-so bellss,. 200 ÍT\2. 2 SaloeS,lírio - T.l, 22.0919 - Sr. Ma- t; pol„ilo. T,|. 57.,53, . .... uma sequranca na COnSr n. 429, Tl.lpm cu 42-0072 ~Ç»« ,^'íJ^?' W' .v=n,d"' „„J„ --..:„!.-_.»«_ .7-7-63. ... ¦¦¦_¦; _? „feriM cMrr 'Hsiio. ' '"'".vL '' t~. ^ ,d,_..,f qrande coz nha,
VENDE-SE- boxe.;de garasem ._. Tí_K-!«_a_Í.T__rriK_i: aS-l^-B^da MÉSON.. ENGEr|^^,. ,_ .,,,a-Cnm. 1000o;. o°t. ,27__2 ~ Tel- 3I'2,9;) ~í

São Lourenço
Vende-se conjunto quíitro lo*

tes, área aproximada de 1 500

m2, situados no entrocamento
de duas via., orande trânsito,

próximo Parque d__ Águas —

Pre.o: NCr$ 12000,00 (12 mi-
lhôes antigos). Pagamento a

combinar. Informações! Fone:

36-7449.

IMÓVEIS
ACEITAMOS P/VENDA:

Edifício alugido

Edifício om incorpora;»

Vilai residenciais

Casa ou apartamento

Loja ou galpão

Sala p/ escritório

Terreno urbano

OFERECEMOS;

Tranqüilidade na venda
Bom fichirío de comprador
Corretores especializados
Notificações aos inquilino.

Assistência jurídica e legal
Exama de documentação
Dtim. dt inicriçio

Av.rb. no Reg. G. Imóveis

SECIL-SOC. ENG. COM. IND. LTDA.
Rua Teófilo Olcni, 82, 20.° andar

Telt. 23-5000 • 23-0175 - Sr. BARRETO — CRECI Sff

I Indústria

Rua Sete de Setembro,;-*^". J..^^ e 22-1714
LOJAS no Méler - Vendo 4 tor Vaa eEauina de QuitaiV d_ árvlnarta e' 5 vacas 

"dem 
ali tira *", Rua 36. Preco CrS ....I

ias, sendo 1 varia, 6ti.no nerjó.^' esquina ae loiUITan oe a./en.ra, c. J. *_>-._«m-. _

cio. Ver todos o, dias na R. Ca.;_a, na Sobreloja de 
'ÍA 

^Síímoíâ" _U'_m i&JW-r I R"í, Joio Pessoa _55.|

— Telefone vos "*'''" 7 Clfín nnv'"! *m "m •,vir-v- ¦-¦ _¦•¦¦-¦'¦"¦ "oitão Jesus, 221, loias A-l, A.ir
C e D, clss 8 ís 17 horas. Tra- -COnomiCa

Industrial tendo uma área de 6.500 m2, com
ruas internas, grandes galpões, instalação de fôr-

ça, núcleo industrial, ótima situação, no bairro do
Eng. Nôvo, desejando mudar de indústria, ou pa-

T3V3. 6$ ra 9ranc'e C'a-' vende ou associa-se para traba-
. Iharem juntos. Tratar Rua Carmo, 6, salas 304/

80K6I Lída. 305, das 17 hs. em diante, ou cartas para a por-
Garantias e Segurança.' - taria deste Jornal sob o n.° 204 634 .

Compra r Venda de Imóvel.. s

iRua do Carmo, 27-602. — Tel.!
'31-2195 

- CRECI 18.

i;,r Av. j.-,;_o Ribeiro. 396,. S^r| 42-5136 (CRECI 903).

.A. IPP \/o__o__Í_ 
'A_"iCO'r7sUL.ORIO 

MEDICO - Passa-MEIER — Vendemos oti-¦ cmU^a novo e vendem.« ,0.
Sceres. 49-1996. de seo.

13fX)0CC0 ò visla. Informações.mas |0jas no coração doidas as instalações completas e|RJO - ._
pelo, telefone 42,9016; ¦' i'"°f lolas n0 coração aO!.í|s(m 

^ ftyS Kg Rt^cg Tfa. mETR0 14
CASA EM COPACABANA «•-- 

..-.-—.. ......  .....

ano. Tretar c/ p.-oo. Roberto. Ro- COOPHAB - Transfiro ,--. tipo
.ario, 136, Ioia. (Favor não _e!s-|"C", 2 quarlos, p/ 3 £C0 000. —
fonar). Pode ;er desdobrado em'Chaves em mãos. Rua Júpiter n.
2 -iiioi sem preiuiio de esíerica).'2041201 — P. Lucas — Fritar 

F-TROPOLIS - OUItO-l"!»-''¦*.___ e 32-2999 Nivaldo.

 ... Vende-se pequeno.CABO FRIO - Casa espetacular
p_7_Meier, para entrega ime-i,r,'r tei. 22-9333 das 16 às ib,s!,ío com 3 Ç00 .m2' ,odl' "''ao',~ vdo. próximo Bar Ogiva com

1 rizado com fruteiras, pequena ] s.IJo, 100 m, 2 qts., oar. nriv."1. 
Tratar

ja-:e contrato de leia. 5onraciov.___ta mm r\n__a_r.oi.t/-\' noras diàncimente. -¦,•.„.,_„-_
comno.lo rie _._.t,_._i_. 4 .ali."19'9' COm Pa9 ameiTTO. >.-.,-„->, „- -r-r—-ri essa t outras benfeitorias ou sro-, Ent. p,v. borco. Pco. 45
anrlóV 2 afnrlo" ba-heiro co facilitarin Pm M m. .P. iCEN.IR0, 

~ 
,P,,."j cor,!.rí'? de! "-se por pequeno ap. - Baro CF-237 ou 34-3475. Ber.ra.noioj, i qvartos, Danne ro, ço-Taçi liaao em ._ . meses, venda de sala pl escritório, a CrS 15 COO 000 - Informações; rRECl 1054 - 4^-7010rinha e irea. Barata Ribeiro!.. ,:_.„. rl_t.II._- __' <W™ ficar com os móveis, tele- \x\JS „.<„ \*wert 37-íEii __I_J ' _._L i___l_^—

n. 602, sobrado. :MaiOre5 detalhes naf oeladelrà etc. - _«ellltola 
"°"e Pel° '«.'?"? J__"__:, CABO FRIO Oolval Caben

Casa
(EM ANCHIETA)

Terreno lureera
LOJAS PRONTAS - NÃO PAGUE

Av Rio tudo'. Tels: 26-4794 e 76-6376. iflTIO - Vendo-se, Km 33 Rio-Mobiliada, saía."2 qt:., 2 banli/-vv. rviu -r -.-¦¦¦¦—. _-__- iTere.ópoli., 41 QjO -
ESCRITÓRIO - Rua México 111,

n2, confor-COPACABANA - Vende-le bijiNOBRE S.A
c' 112 n.2. Paredes d«o radas, Rranco 

-131 to» 
anc| l-StKiioKiu. --Rua me-ico ni,:tiví, ltd6 cc!a ci!sei.0. Bviério, «, ,„loto em oesso e etc. Ótima pa-.D,dnto» lo'r \_. ana., ja!a ^Cfít,. Vende-se vazia com H„;,_ 

'hor,. 
Bcn-ar, bananal, í------

ra aaíneia Banco; Ver B; Ribeiro, fei. 52-4153 — CRECI 30 m2, preço Cr$ 16000000, fa-Dbundantíigue de fonte, cirrego CABO FRIO"•-¦ -7r\T leilita-se. Tratar Rua Uruguaiana,:enc,;h0eiratlo. CrS 25 miihôes. _-». proxiir.o * praia - 1
. /-/. 1104, grupp 207. Telefone 57-3267. pelo telefone: 24-107 - N-

Compra-se ou aluga-se em

\/t __'1 ____-_. S.o Cristóvão, Gamboa, Caiu eVende-se, recém construída, para BonsoeeHO ,;,é |AFETEC) ao
ipronía entrega — Sala — Dois quartos — redor de 2000 m2. Telefone: LUVAS — Compre com grande facilidade

i":Varanda - Banheiro - Cozinha - Quin- 23-5030'

IPANOMA - Vend. loia c! !40m2
R. Visc. Piraiá, 514 - 32-6750 MADUREIRA
42-0425. Creci 307.

166

Pasra contra-'ESCRITÓRIO - Vendo, sala, 821.{siTIO

¦:.-ir.---- n. ver hoie. fac. urgente. |a| _ Centro terreno.- C. 4 B_.
Vende-se uma!

i prrti. — Tretar

Tratar Rua do Ouvidor, 98 - 2.°
Facilita-se o pagamento.

Vende-se
de pagamento. Ver hoje mesmo à Estrada

do Portela, 278. A partir de NCr$ ,
16.500,00. Tratar na IMOBILIÁRIA ITA-

LCJA - Av. Copacabana, vendo: d 166. * VIWs. tratar d Sr. Hugo. Ul.ji',,^ d» 
"í___Bfi7:V_i____7 

dTv"er.;d« 550.mj, esquina.Tel. 37-4773

160000.00, área 70 m2, subsolo PÃ^Õ contrato loja orande com.Jlí6.88- . d" _LJ_ 1; *<""' \n% «riatõ«s. Facilito pi..M.to r V""l°' "" 3.'Wg- —

75 m2. T-ofilo da Siiva Gracaliirau de 36 m2, eom ou tem I-,VENDõ-SE sala R. dos Andrcdar, eom pequena entrai)», Carlos. PA> 1 DO ALFcRco - 7-ntíe-se
- CRECI 101 - Av. Copatabin», lefone. Te!.: 58-9740, até ás 17 29. Preco: 12 milhóes. - Tel.: Av. 13 de Maio n. 47, sala uma casa com 3 mil _,¦ próxi.
1085, saia 301. Tel. 27-3443. horas. '22-1470 - Alexim. 12 313. Tel. 324)517. -mo a estajá. - Tal. 47-8jl9.

B

¦¦'.'*¦ '-¦"'¦'.^W«-l__P!frW!'5' '.. "•'..-. .s :.-

Nova Igu.ju - Vendo, ITACOATIARA - Praia, cas. „-.,
to de loia. Inf. 32-1106. Cre-Ed. .Marquei HcrvaJ, 15 mllnões 9 mi| n,,lros, multa igua, plan. 2 quartos sal., var.nd., lerr.no — | ei. O I --_UU4 Ramal 36.

BANCO LAR BRASILEIRO S.A.

apartamento
d. quarto. >aia, Kitchnete e CAL LTDA. à Av. Almte. Barroso, 6, 16

banheiro, em Copacabana. Tra- , z r\n .'n T*t* AO 07Í.Rgrupos 1.603/8. Tels.:tpr na Rua do Ouvidor, 146,

com Sr. Ferrando ou Alberto. ,n «,0, rDCn _7R
Horário comercial. 42-9796. CRECI 478 (P

/'

í_
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6 - 1." Cad., CLASSIFICADOS, Jornal do Brasil, dom-ngo, Ií, e -."-feira, 13-3-57

_--%-

ZONA CENTRO
CENTRO I ALUGUEIS? FIADOR? Dou .. V. S.

os findoros mais solides da Gua-
ALUgX-E ap. 507 da Rua Car- nabara. Fiadoros com 151) milho.r,
los Carvalho, 60, com 2 salas e 2 «™ imóveis, irrocusávcis. Rua Mc-

quartos separados, banhairo ____ 7i "'» H°3-
compl., cozinha, sinteco. Chave ALUGA-SE ap. tipo casa, sala, 2
no ap. . 306 — Aluguel 367,50 qunrtos, cozinha, banheiro, gran-

de arca com tanque. Alug. base
ISO OCO ap. n. S-1C3 cj Lourdes,
ou Lima, Rua André Cavalcanti
n. 123.

CENTRO - Sta. Teresa - Alu-j ESTÁCIO - Aiutia-se pe. op R<iom-:o apartamentos na Rua MonlS. Diniz, 20. Ci Ò. Maria da Gló
Io Alegre, -^82.  ria.
CENTRO - Alugam-se quartosjFIDÕR - l"móvêís~d» aluguêl7~c7.FLX'_ENGO""Àlu

FLAMENGO - Vagas mocas, dl-|VAGA - Alug.-.-:» a 2 moca

]*''o 
lavar e coz., frenle praia, [cu senhoras distinta:

O -IMÓVEIS - ALUGUEL

I mento no Cattte

nn Ru lavradio, .59. Siamo; ap. 503

s cm aparta-
Tratar Pe

I '"/ aps., lojas, fiador, crodoncia-da Rua Paissandu 139, com sala,
CENTRO^- Alugam-so quartos °,° f" hanco, comerciante, cre-:2 quartos, banhairo, cozinha, de-
na Rua do Livramento, 151. i donciado polo S. P. C. Solução pendências de empregado, c ba-

na hora. Largo da Carioca, 5, s.1 nheiro 2 varandas. Mobiliado.

cruzeiros naves.
ALUGUEL FIADOR com 6 imó
veis — Irrocusávcl — Forneço -
Praça Tiradentes n.° . 9, sala, 802
— Junto ao Cinema São José.
ALUGUÉIS? — Arranjamos casas,
8J»S.f Io|as o fornecemos os ma
.horos fiadoros da Guanabara-
Rua do Resende 39 sala I 103
ALUGO ótimas vagas a môçns
¦trabalhando fora. Direito cczi-
nhar e lavar . Qto. ent. índe^
pendente. Gomes Freire, A7A, ap,
númsro 39.
ALUGO - Rua Riachuelo, 148,
ap. 1 104, qto., sala, corinha e
bnnh., J80 mil e taxas, com o
porteiro. ________^___
ALUGA-SE apartamento com 3
quartos, sala e dependências de
empresada à Avenida N. S. de
Ftiiria, 74-11.0 andar, ap. 203 -
Ver no Iccal, com o proprietário,
das 8h ísjlh. _
ÁLUGA-SE casa do quario, sala
e demais dependências, com ga-
ragem para carro pequeno, na
Travessa Pcdregais n. 37, casa
2. Chaves no local. Tratar na
Rua Debret, 23, sala 1 201 -
Sr. Soares.
ALUGA-SE ap. ccn|. Av. Henri-
que Valadares n. 47, ap. 702 —
Ver tel. 48-2772.

CENTRO
apartamentos na
n.o 30

Iro Américo n. 418, cnsa 7
Hi|e ^- amanhã durante o dia
segunda-òlra até ns 9 horas da
manhã — Catete

Alugam-so quartos el 614 tol. 52-0093, Sr. EduarVal.: Chaves con, o 
"poVteiíoTTraíaV 

najLAI-ANJ. - C. VELHORua da União 1 àsJ8 horas. jPREDIL IMÓVEIS LTDA. - Rua __ 
v"_,tLnw

/FÁTIMA - Aluga-se ô np. ÍÕ5 {«íi1? 
"9' 'ó,° cnd' *rup° ALUGA-SE à Rua das Eãrãnic.

alugam-selda A.. N. Sra. de Fátima, 83, 1°2____ [ras, 226, np. 704, com 3 quarlos
FLAMENGO - Aluga-se na Av. Brandes, sondo 2 cr.m armários
Osvaldo Cruz n. 90, ap. 907 embutidos, 2 grandes salas, 2
com qlo., sala, coz., banheiro.
Chaves cl porteiro. Tratar na
Av. Rio Branco n. 108, sl 402

Tel. 42-1912.

CENTRO - Hotel,
confortáveis quartos e aparta.|para uso comercial" rõcentcmcn-
mentos, com agua corrente, na^e pintado, com sala, varanda, 2
„,,í„!o 

Alegre 6. Telefono] quartos, sendo um de frente, co-
32-1220, jzinha, banheiro, WC do empre-
CENTRO - Alug. prédio 2 gds.'patJa e órea cjtanque. Ver no
pavimentos, serve para resid. — ;l°ca' « tratar na Companhia Co-
comercio ou pequena indústria, -j rnerciat o Corretora Nòvo Mun-m AMÊNGÓ"

esquina de Riachuelo c| Senado!''0 "' Rua do Carmo, 71, 2.0
25 000, var,,-) a|- Ladeira Frei Orlando n. 7 - «ndar, s|201 ou pelo lel. 31-3446

rapaz, mobiíiada, roupa cama, Preço do 850 000 ou 450 000 e''a!,1r com $'• Jacques '-¦•--'-•
400 000 embaixo - Ver das 8 às1??!-
11 horas. Tel. 32-4855 - Sr.! FIADOR
Carlos.

ALUGO, Centro,

casa família
qunrto. Rua
número 112.

selecionado.
Machado Coelho

Aluga-se ap. 3
qtos., salão, cozinha grande, dop.

r„,r..emp., 400 COO, fiador idór.co -
L-Ktt-I chaves ci perloiro. Rua
 de Macedo, 69, np. 402

'"*,.'""<.. 
_??*'_?" I FLAMENGO" Ãi__í.r

banheiro:., cor.inha ampla c c!c
mais dependências, pintado de
nòvo. Informações tel. 27-3*17*! -1915

ALUGA-SE nas Laranjeiras um
qunrto parn casal ou rapazes.
Tratar 57-3970 dns 8 às 12h.
ALUGA-SE qunrto _ Rua Alice,'U,irqucjl07 - Laranjeiras.
ALUGO ótimos quartos. Rua Cos-

comima Velho, 469.
ALUGA-SE ótimo qunrto em caia
de família, a senhores que dêem
bens referências. Rua Barão São
Félix, 142. scb.
ALÜGA-SE - RT^rSTde Abril,
8, ap. 705, saleta, qt„ brnh.,
coz., Chav. port. Trat. IGAB. T.
Oloni, 72 _- 23-1915. CRECI 183.
ALUGA-SE na Pça.' Jcão Pes-
soa n. 9 - ap. 80ó - fte., 1
sala, qto. e depends. Ciiav.
port. Trat. IGAB - T. Otcnl

72 - 23-1915 - CRECI J83
ALUGA-SE vana com conforto, a
moca. NCrS 50,00. Avenida N. S.
do Fátima 74-301. Centro.

ntento» e loias. Irrecusáveis, 1o-|sala 3 ciu^rtru prl
Aluga-se ap, de sa-|^.J."^*}..'"___ «".erclanle. |4, 

'_ 
Aluguel NCr$5 5oÓ"oo, ch-:iALUI?'_-5E «1. grande para. doiCENTRO ..¦¦,-.,..-..^ ,.,.,. Vfl, .,._¦-. ,. ¦ . . ,,_"',"

Ia c quarto con;ugados, banheiro l"1"?»» W«». «m 24 horas -jves c| portcir» kitch. - Ver na Av. Gomesl*.' __¦___- Maio, 4 7 sala 1603 I-
Freire n. 315, np. 1 102. Alu. Tel. 42.9957 (Ed. Hu),
guel^ NCrí 160,00, 3 meses em FIANÇA - Dou para alugueis,
depósito. Chaves no local comjnSo cobro taxas de referencias.
o Sr. Geraldo ou tei. 42-7979;Av. Graça Aranha, 206, snla 911
Sr. Moisés ~ horário comercia!;— Tol.: 52-1557.
CENTRO - Aluga-se grande _par.jFÃTÍMÃ - Alu_T:ã~nÍ3. 803 da
tamento. Rua Nabuco de Freitas Av. N. S. do Fátima, 74 com'
110 -Ca. ib - fratar com o Sr.lqt. c sala separado, corinha e í"d_p" áe

ta, cala, 2 quartes e dEp,, pin-
tado de novo, c| sinteco. Chaves

ALUGO jiu.yto in_--.nj=n:_r_Wfâ,_ "^.^ 
J^RÍC^^1-'

__!__  | banheiro. Chaves ccm n sindica
CENTRO - Alusa-se o op. 310 no_èp. 701. Tratar 22-2338.
da Rua da Resende, 21, c| scle-JHOTEL NÒVÒ RÍO - RÍrfS.

FLAMENGO - Alu_a-so o ap. .
101 da Rua Ferreira Viana n. 18As chaves na portaria e tra-
tar na Rua.Sete de Setembro n.
58 -2.o. Te!. 52-6065.
FLAMENGO - Rua PÜIssandu 94Alug. ap. 802, com saia, 2

I quartos, banheiro c| boxe, CC7..'rt -.nn rt__ eillprcq ¦ —- "' *—

mil -~ Barão do São Felix 179
- sob. Tel. 37-8408.__
ALUGA-SE - Rua Carlos Carva
lho, 60 ap. 303, fte., saia, qt.,
banh., dep. Chav. port. Trat.
IGAB. T. Otoni, 72. - 23-1915,
CRECI 183.

ALUGAM-SE duas casas na Rua
Comandante Mauritl n. 6. —
Preço de 170 mi I cruzeiros ca da
ALUGAM-SE quartos a rapazes
solteiros na Rua do Livramento
n. 112.
ALUGA-SE um quarto na Rua
Machado Coelho n. 96, ap. 402
para casa! estrangeiro sem fi-
lhos.
ALUGAM-SE dois imóveis na R.
Frei Caneca n. 208 — loja II e
casa 10 — Loja para pequena
fabrica, oficina ou depósito —
Casa com 2 quarlos, sala, ba-
nheiro e dependências o quintal
— Tratnr com o Senhor Jorge
Telefone 43-5358.

ALUGA-SE - P.ua Frei Caneca,
148 ep. 1 107, qt., hall. banh.,
kitch. Chav. port. Trat. IGAB. T.
Otoni, 72 - 23-1915. - CRECI
183.
ALUGA-SE - Rua dos Inválidos,
196 ap. 502, fte., qt., c| j. inv.,
bnnh. e cor. Chav. port. Trat.
IGAB. T. Otoni, 72 - 23-1915.
CRECI 183.
ALUGAM-SE 2 quartes - R. An.
dré Cavalcanti n. 173, cl 17.
ALUGO vários quartos para ca-
sais, na Rua' Senador Vergueiro
n. 111, Rua Maia Lacerda, 652,
Centro e Rua Correia Vasques.'
n. 50 - Centro.

CENTRO - Praça Tiradentes -
Alugam-se 2 salões para indus-
tria, d 150 m2 cada, jirau com
50 m2, telefone, força e arma*
ções. Tratar c| proprietário. Mau-
ricio - 54-1575.
CENTRO — Aluga-se quarto, na
Rua Aníbal Benévolo, 181, ap.
101, 185, casa A, esquina Sal-
vador de_Sá.
EVARISTO DA v"EfGÃr~35r~ãp;
I 308 conjugado. Aluga-se — Tol.
57-6464.

aberto, aluna npnrM-n.enta e quar-
tes, preços módicos. Av. Mem de
Sá, 262.
QUARTO Centro ou imediações.
Mcça portuguesa com referen*
cias procura para alugar, tele*
fone 52-4760.
QUARTO - Aluga-se um gran-
do de frente com moveis, a ra-
pazes ou senhor que trabalhe
fora. P. referencias. Caia ía
miliar. Avenida Mem de Sá n.
208.

que, c'evador privativo, entrada
de serviço indep. — Chaves ccm
o perteiro.

IGAB. T. Otoni, 72
CRECIJ83.
ALUGA-SE um quarto eni casa
de família, mobiliode, a senhora
cu moça que trabalhe fora sem
luxo. Ver e tratar com D. Cl.lia.
Rua Álvaro Ramos, 569, ao. 102,
das 8 às IShora:.
ALUGO ap. Barão de Luccná

I — 307, ci sala, 2 quartos
e dependências completai, — Ia.'~"çfo..,~..AhfiVfi_L_ 

P°rteiru •
ALUGO vaca mobiíiada parará*

ALUGAM-SE nps. 304 e 403. R P8! — "ua Voluntários da Pa-
B. Pirassinunna, 35, c| snln, 3^ "'_• 266,_no._40J_--J3otafo_o.
qtos., cor banh. dep. empreg. 1A CAVALHEIRO; quarto mobilia-Trator APSA Tv Ouvidor, 32, do; entrada e banho lndepen-
2.°, de 12-17 h. Tel. 52-5007¦ j dente. Ver diretamente, ap. 603
ALUGA-SE np. 406. ti. 

"Soirn_cr!_".__r.-__-?_iÇ__í_fl_;'_'i__-

Correia, 33, c! sala, qto. con[., ALUGA-SE um quarto a 
"uma 

cubanli. cor. Tratar APSA. Trav. duas moças que tran. fora. R.
Ouvidor, 32, 2.0, de 12-17 h. -Pinheiro Guimarães, 19, ap. 301.

|ou três repares. Vor na Rua
Cardoso Júnior, 183 - Laranjci-

ALUGA-SE à Prnin do Botafogo, |CASA — Aluga-se com 3 quar-, ALUGA-SE
comu-356, ap. 321, sala o »cit,

gado, banheiro e kítcrinete, re-
cém-píntado, cortinas etc. Aluouel
CrS 170 COO. Chaves na portaria
c| Sr. David. Tratar à Rua Mexi-
co, 41, slloia. CIPA SIA. Telefo-
nes_22-B44J_ a 22-8155.
ALUGA-SE ótimo ap. s|, 2 quar-tos, dep. Rua Humaitá, 109, ap.
502. Chaves com o porteiro. In-
formações 26-5420.
ALUGA-SE

apartamento
tos, 2 salas, dependências, nalf206 na Rua Fernando Mendes
Rua Sao Clemente n. 107, casa!20, do frente com 2 ots., saia,
6 - Aluguel NCrJ 500,00. Vcrjdop. empreoada, completamente
hoje oas 9 s 12 horas e das 15 mobiliado inclusive geladeira a
ns 18. Tratar CIVIA S. A. — | 100 metros da Av. Atlântica.
Trav. do Ouvidor n. 17, 4.» Tratar com Meireles pelo tele
_.nd.a-r„ fene 56-1388 depois das 18 ho.
HUMAITÁ - Aluga-se o ap. 104 ras. Proço 600000 mensais.
Rua Maria Eugênia, 23, ci_ 2 qts.JALUGO barato ap. mobiliado lu

o até J ono ci tudo de q. s

n. [ALUGA-SE na Rua Raul Pomoeii-- 95, ep. 204 sala, quarto, banh.
cor. Chaves ap. 205. Tratar IGAS
- T. Otoni 72 - 2° and. Fran.
cisco - Tel. 23-1915. CRECI
183.

«LUüA-Ot - Hun Gen. Sevcri,ino,i^."""-, """•;?, _, 
?"„",

180 aP. 103, fte., snla-qt., banh °S*5^,a' 24' sl ' 21
kitch. var. Chav. port. Trat. ______?__

sl., cor., etc. Cr$ 300 000 mais
taxas. Chaves ap. 103. Tratar
IMOB. GOES - Rua Alcindo

4. CRECI

MOÇA divide c| outra ap. c
tedo conforto. Gel., telev., etc
Cr$ 100 000 - Sen. Vergueiro,
203_np. 1007 - Botafogo
PENSIONATO - Apartamentos e
quartos, com ou sem refeições,
para moças o senhoras de fino
trato — Praia de Botafogo n.
524, na parto da tarde. — Ao
lado do Teatro Jovem.
RUA LÃURÕ MULLER - Aluga-se
apartamento com saln, dois quar-
tos e demais dependências — Tel.
26-1403.

el. 52-5007.
FLAMENGO - Aluga-se olima 'ALUGA-SE Rua Cardcso Júnior ,

76-a, casa de fte. cf 2 pavtos.4 qts., sa!a - saleta e demais
deps. Chav. local. Tratar IGAB- T. Oloni n. 72 - 23-1915 -
CRECI 133.

RUA TADEU KOCIUSKO, 22 ap.
902. NCr$ 230,000 mais taxas, elc.
I ano, sala, quarto, cozinha e

„.,,,.„ v;  r— dops. Chaves ap. 901.
ESTÁCIO - Aluga-se Rua São'__
Roberto, 79 ap. 201, fte., sl., RUA 20 DE ABRIL, 28 ap. S05.

qls., coz., dop. Chav. np. Aluga-se fte., la. loc, qt., kitch.,
102.- Trat. IGAB. T. Otoni, 72
23-1915. CRECI 183.

e banh. c] boxe. trat. IGAB. T,
Otoni, 72 - 23-1915. — CRECI

Aluga-se parte in-l^ESTÁCIO
dependente do .uma casal sala, 2
quartos, cozinha, banheiro — Rua
São Cláudio 31.

ALUGA-SE um bom quarto com
moveis a duas moças q trab. fo-
ra — £0 mil. Não falta água p.
cozj * fevar na Rua do Sena-
do n. 231-A, _op. 3.
ALUGO no Centra ótimo qto.
ou 1 vaga, rrcjndo e limpo —
mob., c| rcupa a rapazes, c. fa-
milia respeito, Rua Senador
Pompeu n. 67.
ALUGA-SE un1 quarto bom na
Rua André Cavalcanti n. 173
— _casa_13_:
ALUGA-SE um qunrto mobiliado
a moça que trabalhe fera - Ruá
do Riachuelo, 221, np. 207 -
Centro.
ALUGA-SE dois quartos para ra-
pases soltcircs, casa de família à
Rua__Machado _Coe!ho,_£0 ap._3.
ALUGA-SE um quarto. Rua do
Pinto 54, op. 101, para duas
mocas ou casal sem filhos.
ALUGA-SE uma ca:a recém-cons-
truída, junto à Praça Mauá para
família grande. Aluguel. 250 mil
mais as taxas. Ver na Rua Jogo
da Bola 79.
ÀLUGA-SE qto c sala. Rua do
Riachuelo, 148-1 002, cl porleiro.
Tralar 27-2650, 7 és 12 e 14 às
19 horas.
ALUGA-SE quarto com banheiro,
lel. e móveis de luxo, no centro,
para i ou 2 pessoas. Tratar no
Banco Auxiliar da Produção S.A.
Trav. do Ouvidor, 12. Tel.
52-2220. _
ALUGO quarto - Rua do Livra-
mento, 209 -Rafael.

ALUGA-S"_.2 (dois) nps. na Rua
do Riachuelo, 111, c| 11. Ver e
tratar no local com Sr. Quin-
tan5. 
ALUGO por 6 meses a -1 ano no
Centro, ap. de sala, 2 qts. c^
telefone e alguns móveis. Alu-
guel 2S0 mil b- taxas c| 2 me-
ses de deposito. Tratar 2a. fei-
ra.Jel. Í2-5595.
ALUGO quarto. Av. Mar. Ro-
ríano, J7ó sob/ sala 1 — Paulo.
ALUGO quarto. Rua do Riachue-
lo, A2B sob. Coelho.
ÃLUGA-S_r~RÜa~SanfAna, ílí,
ap. J\ 104 — Chaves na portaria.
Tratar na Rua Buenos Aires, 289,
Loja.

ALUGA-SE quarto. Rua Benedito
Hipolito, 45.
ALUGA-SE uma pequena mora
din. Rua Benedito Hípóüto 45.
ALUGO 1 quarto p/ 2 mocas q/
trabalhe fera — Cr$ 80 000 —
R. Cesta Bastos, 90:40.. - Tcl.
32-3952 - Centro - Fátima.
ALUGAM-SE vapas ccm refeições
pessoas de confiança — R. Inva-
das, 145.
ALUGA-SE Rua Card. Dom Sob.
Leme, 411, ap. S-304, sala, qt.,
dep. Chav. perf. Trat. IGAB —
T. Otoni, 72 - 23-1915 - CRECI
183.

ESTÁCIO — Aluga-se grande ep.
2 quartos, sala, etc. Rua Estácio
de Sá 115, op. 303.

SENHORA — Aluga vaga a mo-
ça que trabalhe fora. Tratar ..
52-3744 - Centro.

VAGAS para moças — Alugam-se
na Rua Riachuelo 70, ap. 200.

ZONA SUL
GLÓRIA - S. TERESA
ALUGA-SE uma casa 10 - Rua
Aarão Reis, 38 — Santa Terew.
Tratnr no locai.
ÁLUGA-5E vaga para rapaz, sa-
la bem arejada. Preço de Cr$
30 000 — Santo Amaro n. 4 —
ap. 

comortavel casa com, 2 pavtos
garagem, na Rua 2 de Derem-
bro n. 19, fundos — Chaves no
ap. 206 do_mesmo local.
FLAMENGO - ÀlJga-se 

"ãpãríã-

monto.de frente, mobiliado c/
geladeira, salão, três quartos, ba-
nheiro, cozinha, dependência em*
pregada. Rua Marquês de Abran-
tes, 158, np. 601 - Tratar A«"-
nida Praça Aranha, 182
601 - Tcl. 52-9476.
FLAMENGO Aluga-se o ap.
1 102 na Praia do Flamengo n.
12, do sala e quarto conj., I.it.
banh. completo, varanda fecha-
da, ampla visão p[ Guanabara.
Chaves no ap. 1 108 ¦- Tratar
no Banco Ultramarino Brasileiro
S. A. - Praça Pio X n. 119.

ALUGA-SE - Rua dasa Laranlei-
ras, 210, np. 1 205, sala, 3 qls.,vaga na garagem e dep. Chav.
port. Trnt. IGAB. T. Oloni, 72
;- 23-1915 - CRECI 183. ¦¦¦

sal, .LARANJEIRAS - Aluga-se sala,
2 qts., banh., coz., dep. pi emp.,

de empreg. c arca c| tanque
Alug. NCrJ 300,00. Ver hoje
das 9 às 12 horas — Tratar no
Banco Ultramarino Brasileiro S.
A. - Praça Pio X n. 119.
FLAMENGO - Alugo confortável

aga a moça idônea que traba-
M-i-n '^e f°ra' com direitos. CorreiaALUGO quarto casai, moças cu Dutra 56 an 1
rapazes, Rua Marquê3 do Para "*¦ '

FLAMENGO - Áiüga-sc' o" ip.
502 da R. Machado de Assis n.
28, do frente com sala, quarto
c| arm. emb., jardim de inv., ... „..M.„.,.,_„ ,.._, uanuciro.
banh., corinna, quarto e banh. I Fundos pnra o Parque Guinle. Ver

rea c] tanque, mobiüado c[ gel.tol. Rua Pinheiro Machado, 51,
2." bloco, ap. 807. Fiador idê-
neg.Tratar D. Sylvia. 36-4077
LARANJEIRAS - Áp". confortável
450m2. Aluga-so grando ap. para
embaixada ou família alto trata-
mento, salão 100m2, 4 bens quar-
tos ccm armários embutidos com
24m2 cada, 1 boa sala de almô-
ÇO, 1 galeria, 2 banheiros so-
ciai» em côr, garagem, 2 quar-tos emprogada com banheiro

ALUGA-SE um qu.ir.o sj moveis.
à moça que trabalha fera. Única URCA
inquilina - Tel. 26-7716
fogo.

SENHORA — Aluga vaga quar-
to, môçns de respeito. Preço ,.
35 COO. Tratar teiefene 26-4795 -
Botafogo.
URCA — Alugo ap. f/ praia um
p/ andar, 2 sis., 3 qts., var., co-
pa, banh., coz., dep. 450. Cartas
para o n." 212 059 nn portaria
dòíte Jornal.

_. coz., gel., Eletrola elc. Trv.
Angremo, 14-1005, frente p. Av.
Copa, 730, junto ao Cine-Metro.
ALUGO apartamento de 2 salas,
3 quartos, dependências, todo,.
carpetado, de frente, vista para
o mar, telefone. Ver no local na
Rua Domingos Ferreira n. 226
np. 402. Trntar no tel. 37-6371.
ALUGO — Domingos Ferreira, 63,
c(1., sala, dependências emprega-
da, mobiliado. Chaves porteiro.
ALUGA-SE ccm móveis ou sem,
ótimo ap. cj sala, quarto sepa-
rados, banh. e corinha. Rua Fe-
ipe de Oliveira, 17 ap. 502
Í6-6182 e 22-9711.

ALUGA-SE quarto de empregada*
com ermario embutido, roupn de
cama, café da manhã, casa uma
pessoa a meca trabalhe fora —
Crí_80 000._Tcl. 57-5704.
ALUGA-SE ^p~ 101 R. Bulhões
de Carvalho 530, conjugado, s|
pilotis, primeira Icccção. — Ver
e tratar domingo das 10 às 13
lioras & de segunda n quinta-

a «Ié 12_ho.
ALÚGA:SE - Av. Atlântica 3 806
ap. 707, tito. banh. com boxe
e kitch. Chives com síndica. -
Tratnr IGAB - T. Otoni 72 -
23-1915. CRECI )83.
ALUGÀ-SE Av. Prado Júnior 33S- ap. 806 - fríe. sala, qlo. ba.
nheiro, kitch. Chaves port. —
Tratar IGAB - T. Otoni 72 -
23-1915. CRECI 183._
ALÜGA-SE -'o ap. 304 da Av.
Copacabana, 673, sala, 2 qts.,banh. compl., dep. Trnt. IGA8.
T. Otoni, 72 - 23-1915. - CRECI
183.

na n. 128, ap.
goj

403 Flamen FLAMENGO Alugo ap. sl. c

ALUGAM-SE
rapazes de fino trato na Rua do

eto. conjugados, benh. e gran-LARANJEIRAS do co_. — R. Correia Dutra n. 401para 68 - ap. 304 - Chaves na R 
'

com porteiro. Rua Gago Couti-
nho, 66, op. 802. In.ormacões
tels.: 45.0401 - 52-1733.
LARANJEIRAS - Al.ãpTc/ 2 sis.
em L a óleo, 2 qls. c/ nrmários
embutidos e demais dependúncias
— Edifício c/ 4 andares c/ eleva-
dor, longe de encostas — NCrS
400,00,- Ver c/ porteiro. Run Ri-
beiro de Almeida, 22 ap. 303.

Catete Sobrado.

JALUGA-SE vagas o quartos, np.
Ido rapaies, 45 000 roupa lavada.

ALUGA-SE quarto mobiliado, com _." MW_JÊ* de Abrontes, n.°

ALÜGA-SE apnrtamento de snla,! di'cil° a «zinha, a duas moçasr°.'*f' ""'

àa Assembléia n. 40
dar - Tratar SÉRGIO
IMÓVEIS - Dento. Administra
cao de Bens - Tol. 31-0717. -
CRECI 22.

dois quartes e demais dependên-
cias. Centro — Cruz Vermelha —
Tei. 57-7316.
ALUGO apartamento c/ qt., sala
separado, saleta, cor., banh. Av.
N. 'S. de Féfima, 73, ap. 702 -
Ver nq_ local das_13 ns 17h.
ALUGA-SE ótimo quarto lndepen-
dente. Rua André Cavalcante, n.°
134 — Centro.
ALUGA-SE quarto para cavalheiro
nn Rua do Riachuelo, 230 — l.o
andar — Frente ao Bairro de Fá-
ti ma.
APARTAMENTO-^ Ãluga-se c/
qt,, s|., cer., banh. e a*rea — Ver
na Rua Spo Martinho n.° 7 -
Estácio — Tcatar na Run do Ou
vidor, 58 - 2.° - Dr. Adnl
IsCrto.

ou um casal sem filhos, na Rua
Santa Cristina, 35, Ap. 102
Glória.
ALUGA-SE uma sala com agua
corrente para casal ou 3 rapazes.
Pode lavar e cozinhar. Rua Con-
de Laie, 27.
ALUGO casa com quarto, sala,
cozinha e banheiro. Rua Santa
Catarina, 328 — Santa Teresa.
Tratar no local.
ALUGA-SE - Rua Cândido Men-
dos, 173, ap. 601, fte., snla-
qt„ banh. compl. e kitch. Chav.
port. Trnt. IGAB. T. Otoni, 72 -
23-1915. CRECI 183.

ALUGO quarto mobiliado a mo-
ça educada que trabalhe fora o
dô referências — CrS 70 000 —
R. Gago Coutinho, 35, ap, 804 —
Largo do Machado.
ALUGA-SE um quarto para rapaz
— Tratar na Rua 2 da Dezembro,
73/205 - Flamengo.
ALUGA-SE ap. de sala e quar-
to separados, na Rua Marquês
da Abrantes n. 92 - 909. Acei.
ta-se carta de fiança de milita-
res — Ver com o porteiro, —
Informações 2Ó-0S25.

BAIRRO DE FÁTIMA - Alugam,
se 2 salas p| raoaz solteiro ou
pj casal sem filhos na Rua do
Riachuelo, 291, 2." ondar. Traiar
ci Sr. Samuel,
BAIRRO DE FÁTIMA - Aluqa-se
em la. locação o apartamento
S-101, Rua Cardeal D. Sebastião
Leme, 67. Chaves no local. Tra>
lar Ribeiro, 22-8298.
BAIRRO DE FÁTIMA - Aluga-se
espaçoso quarto de frente con
sinteco em casa cie familia dí
todo respeito a moça ou a se
nhora, Cr$ 100 000.00. - Tratar
na Av. N. S. de Fátima, 73, ap.
601.

ALUGA-SE o ap. 403-A, da R.
André Cavalcanti, 148 — NCrS!?..
280,00 o taxns. Tratar c| pro-
prietário. R. Quitanda, 49, SJ406.
ALUGO ap. parte da tarde. —
Av. Treze de Maio. Tratar tel.:
36-7960.

BAIRRO FÁTIMA - Aluga-se np.
902. Rua Tadeu Kosciusko, 19,
de sala c qto. conj. saleta, ba-
nheiro e. kitch. Chaves cj portei-

.Tratar Lowndes Sons. Pres.
Vorgas, 290. Tel. 23-9525. -
Creci 204.

ALUGO apartamento 1 111 da
Rua Washington Luis, 3. Chaves
na_ pcrtaria._Jratar_36-7960._
ALUGA-SE ap., 2 quartos, sala,
copa, cozinha, banhairo om cor,
varanda, quintal o dep, do cm- 32-5605,
pregada. R. Sr. do Matosinhos,[CENTRO
361, ap. 102 — Infoimacces no
local, domingo das 9 às 12hs.
e das 1. ás 17hs.
ALUGÀ-SE em cosn de familia
vagas a duas moças que traba-
Iheni fera. Tratar Rua do Ria-
chuelo. 333 g| 402 s|l D. Aida.
Sábado e domingo cu dias úteis
ò noite.

CENTRO - Alugam-so aps. 206
e 207 da Rua Ubaldino do Ama-
ral n. 41, esquina da Av. Mem
do Sá. Vor com o porteiro. —
Tratar com proprietário, Sr. De-
lamare. Av. Pres. Vargas, 446,
3!° andar. Tel. 23-8965.

APARTAMENTO - Alugo, exce-
__ lente. Flamengo — R. Correia Du-

ALUGA-SE um quarto bem" areia-'.'™', 47:802, el 2 qts., sl., coz.,
do para uma moça ou senhor que "ía""'' depend. de empregada, to-
trabalhem fora. Rua Santo Ama-!?0, Pitado, mobiliado, com te-
ro, 136, ap. 2 - Glória. Ilcíone. Ver no local, chaves por

e banh. Rua Fialho, 15, ap. 416.
Chaves no ap. 105. Tratar dat 17
às 20 h. Rua Senador Dantas,
20, s| 1 407 - 52-2732.

ífav
tar 22-9023
11 heras.

ainrn l i ~!•—"' «P- 803' cl D- 0IS°- Tra.;?,',,ALUGO ap. frente, ia a, qto., eot. tar 22-9023 - Seounda-feirr, .n_J____________°__ Porteiro.

FLAMENGO - Aiuga-se eo. de
qto. e sala separados, banh.
coz., completos. Base de CrS .
230 000 - Chaves porteiro. Vor
Rua Dois do Dezembro n. 58 -
ap. 404 - Tratar SÉRGIO CAS-
TRO IMÓVEIS - DEPTO. ADMI-
NISTRAÇÃO DE BENS - Rua
da Assembléia n. 40 - 12.o an.
dar - Tel. 31-0717 - CRECI 22

FLAMENGO - Aluga-se 1 qT7"2
senhoras idôneas que trabalhem
fora. Tel. 25-4790.
FLAMENGO' - Ali7i_rs7_sobradí
4 salas juntar, ou separadas pjcomércio, indústria, escritório. —
Rua Silveira_Mnrlins, 64.
FLAMENGO - Aluga-se pp. 801

Travessa dos Tamoios, 32 de
frente, sala, 1 saleta, q'.\, qt, re-
versivel, bnnh. social, dependên-

Aluga-se ap.
Rua Ipiranga, 111, qt. o

i" o (banh. c/ ou sem móveis. Ver
riVr-I.i0"1- Trs,;" CARNEIRO DE MENCASTRO DONÇA, IMÓVEIS - Av. Copaca-

bana, 861, s/ 501 - Tel. 57-2853,
LARANJEIRAS - KAIC - Ãíüõâ
na Rua Esteliln Lins n." 20, de
frente o ap. 101, c/ sl., 3 qts.,
coz., banh., área c/ tanque, dep.
empreg. Chaves hoie no local de
9 ès llh. Tratar na Rua do Car-
mo, 27-A. Tcl. 32-1774. CRECI
283.

, Aluga-se ou vond_-st
Bota- aP* com ^ His-, 3 s!s., coi., ck:sp.

banh. compl. o dep. tmurog. ccm

ADMINISTRADORA IMOB. L/H.l^."^ -"tS,.' _'6°.6_Í0 
C°"°'"'

- Alugo Praia de Botafogo, WKi&? 
"''Ii

1108, mobiliado snla, 2 qts C|VAGA 
~ Aluga-se uma em apar-

dep. Tratnr Gonç. Dias, B4/602 _.]'amcnto a 1 moça, com móveis e
Tel. 52-0982 — CRECI 636. direitos. Voluntírios da Pátria.'RníÃír-rri Ã 

t-T ei, 26-550B. — Botafogo.uuiAt-OGO — Aluga-se grande!
ap. de 3 qts., 2 salas, banh. ,«,...»..,, i , " -¦' ,-—¦-" «i »..,_ r.a .cna :-uiem cor, coz., area serv. comlLEME — COPACABANAI?,!1",1"».»" ."pregados. Preço até CrS 500 000 a partir do diaIanque, dep. amplas de cmp.l  

" "
de frento c| garagem. Base de! .„.„».,,r.IT„
CrS 550 000 - Ver na Praia do: APARTAMENTO
Batafogo n. 48 - ap. 10 — 3.o
and. Chaves c| porleiro. Tratar
SÉRGIO CASTRO IMÓVEIS
DEPTO. ADMINISTRAÇÃO DE
BENS - R. Assembléia n. 40 -
12.0 andar. Tel. 31-0717. -
CRECI 22.

AVENIDA COPACABANA, 10-8 -'
Aluga-se o ap. 302. Amplo, con-
fortayel, oe frente, constando de
2 saias, varanda, 3 qunrtos e de-
pendências. Aluguel 600 mil. Cha-
v.rs-e '"*'•;rn.3Çõgs na portaria.
AVENIDA PRADO JÚNIOR, 135,
pp. 912 - Sala, quarto, banh. e
Lilcn., CrS 200 000. Chaves c/
porteiro. Administradora Nacional
- Av. Pres. Antônio Carlos, 615,
2;" pav. - Tel.i 42-13]^
AVENIDA ATLÂNTICA - Alugo!
ap. quarto, sala, cozinha, mobi-iAI-UGA'SE "aga Pora moca. Tel.
Medo. Tratar psrteiro da Bolr-I-57-24S9 — D. Maria — Copaca.
var^B.^ jbana, Pôsto 6.
APARTAMÉNTÕ~grãni_-~ - Aluga- APARTAMENTO de luxo aluga.-
so do esquina, 4 quartos, 2 sa-lSB PGr,s temporada, ou a metade,
las, hall, jardim do inverno, ba'|^e_*ref),e_pòsto_Cinco. 56-1249.
"íüí"- 

.__'.* .i"-_ha,-' dep»n.|ALUGO_ apartamento na zona Sul

ALUGA-SE apartamento quarto
sala, banheiro, cozinha, do
frente, Rua Figueiredo MaaalhSes
n. 442, - ap. 1 001. Chaves
com o porteiro. lnforrr.a<-Ões te*
lefono 52-5007.
ALUGA-SE o ap. 314 da Rua Ba-
rala Ribeiro, n.° 200. Aluguel
NCrS 200,00 e mais lixas.

NCrS 700 mais taxas Av Pra- l.o de Abril dou fiador idôneo
j \A" i_n""'' IC6' '!>• 70J- Telofo- telefonar para 57-2610 falar com

Temporada, no 38.0268. Pintura nova. o Capitão Heronldes aquadra da praia, peca* amplas, rr; TVTVÍIÍTV. -; -lin i....- 
"c,wmue5 a

mob. . geladeira. Pôsto 3. TraltAV- ATLÂNTICA - Leme.. 7S2.I__ !>.««
tar tel.: 36-2666.- 45-0990.

partir das

BOTAFOGO - Junto ao late'
Clube — A!ugam-:e diversos aps,
na Rua General 5everíano n. 40
em frente a Universidade do Bra-
sil, Novos, la. locação, qto. e
sala separados, i. de inverno,
banh., coí., completa cj ou s]
area de serv. Peças grandes. —
Aluguel a partir de CrS 240 000- Chaves d porteiro. Tratar em
SÉRGIO CASTRO IMÓVEIS -1
DEPTO. ADMINISTRAÇÃO DE:u
BENS. Rua da Assembléia n. .
40 - 12.0 an(r, Tel. 31-0717 -
CRECI 22. _
BOTAFOGO - Alüga-se _ R. Sáo
Clemente, 98 o ap. 801, 2 qts
sala, coz., banh., área e dep.
empr. Ver c/por.. Tratar telefono
43-7912 - ADM. ORION.

ALUGAM-SE aps, mobiliados Pllconi o porteiro
temporada, longa cu curta —
ADM. BOLÍVAR - Av. Copaca.
bana n. 605 - sala I 004. T>1.
36-5565.

AV. ATLÂNTICA - Leme,,
501 - Alugo sala dois;ALUGO ap. com ou sem mobihaT

___?. . _c._.d.mais dependências,|3 qls., inlão, banh., coz., dep.

ANTES DE ALUGAR ap. mobilia-
do para temporada, consulte-nos.
lemos ótimos de 1, 2 e 3 qtos.
com geladeira, roupa de Cêma
elc. Basimar. Barata Ribeiro, 90,
con|'. 203. Tels. 36-3822, 36-2972.
ALUGAM-SE apartamentos

APARTAMENTO, ótimo, saleta
sala, varsnJa, qunrto, banheirc
completo, loz., fogão, bann. em^
pren., tanque, chaves porteiro -
Barão Ipíine'-}, M3. ay. 702 —
350 000. _
ÁLÜGÀ-SÉ" na Rua Barata Ri
beiro, 211, ap. 904, mobiüado.
Ver no local. Tratar.
52-9610 com Sr. Josó.

temporada curta ou longa, teniosímobs. do 1
dezenas de todos tamanhos, al"íguns cj garagom e telefone, rrtO':'"-'Mados cí todos pertences de co-

ALUGAMOS per temporada aps.

LARANJEIRAS - Aluga-se, na
R. Laranjeiras, 210, ap. 1 412,
longe da encosta, todo nôvo, íln-
teco, pint. nova a plástico, c/
salão, 3 qts., ires c/ tanque,
deps. ^ cornpls. empregada, copa
e cozinho, arm, embut. Estacío-
namento. Aluguel 450 000. Cha-
vos c/ port. Tratar tel. 23-3080
e/ Sr. Êlis.
LARANJEIRAS - Aluga-so ap.
C-07, duplox, cl garagem na Rua
Prof. Ortb Monteiro, 276. Cha-!CoP'lc''!";"la' 86I, s/ 501

BOTAFOGO - Aluga-se" quarto,
para J cu 2 senhores, que déei
bons referências - Rua Pinhe.
ro Guimarães, 55.
DOTAFOGO - Junto ao lato

Club — Aluga-se divorsos aps.
na R. Goneral Severiano, 40, cm
frento a Universidade do Bra-
sil. Novos, la. locação, saln, 2
qts., ci ou sj dependências, área
de serv. cj Ianque. Aluguel a
partir do CrS 2S0 000. Chaves cj
porteiro José. Tratar Sérgio Cas.
Iro Imóveis, Dep. do Adminis-
tração do Bens. R. Assembléia,
40, 12.o «nd. Tel. 31-0717 -
CRECI 22.

BOTAFOGO - Aluga-se ap. 710
R. Voluntírios da Pátria, 340

c/ qt. e sala separado, banh.,
coz. Ver loca!. Tratar CARNEIRO
DE MENDONÇA, IMÓVEIS - Av.

Tol.

pa e conn.'.-, Temos\ emprega-
da para limpeza semanal. Basíllo
8. Cia. - Rua Barela Ribeiro, 87,
sala 202. Tel. 37-1133.
APARTAMENiO 303. Armarlcs
embutidos, frento, snla, dois quar-
tos, dependências. Barata Ribeirc
669. ¦ Aluguel 501: mil
APARTAMENTO 2 halls., 2 living,
3 qts., geracjern, telefone, depen-
dência;. Copacabana 37-67-....
ALUGA-SE ap. do 3 qts., 2 sls„
banheiro i| box, cozinha,, área
o dep. de empregadas. Aluguel
NCr$ 500,00 mais taxas. Rua Ba
rntn Ribeiro, 726, ap.- 404.

ou mais quartos
Av. N. S. Coparsbana, 374, ia-
Ia 304 - Tol. 37-9358

APARTAMENTO mobiliado, quar-
to, sala, sep., banheiro, kitch-
nette, geladeira. Av. Copacabana,
Tel. 47-0098.

ALUGO temporada — Av. Cop
583, ap, fil6, quarto e sala ic-
parado. Chaves com porteiro
Tels. 37-8251 e 23-4373.
AILTON — Alug. aps. mobiliados
1, 2 e 3 quartos, temporada lon-
ga ou curta, B. Ribeiro, SO^IO,
57-1264 c 57-7599.

AUGUSTO SEVERO - Garçoniere
quarto, sala, saleta, arm. emb.
coz., banh, frento — Inf. Tel.
47-2305.

Segunda-feira após

ALUGA-SE apartamento, sala,
quarto etc. Rua Barão ce Gua-
ratiba n. 117. Catete.
ALUGAM-SE quarlos mobiliado:
para caiai com boas referencias
ou rapaz solteiro, lel. 25-9420.

GLORIA - Aluga-se o ep. 103 £LUG9 
t,uírl?• 

_?". Sanía Cris'
da Rua Cândido Mendes n. 253 ____ 4 ~ Lu" Carto-

FLAMENGO - Aluga-se na Rua
Senndor Vergueiro, 218 ap. 1112
de sala, dois quartes, com sin-
teco, lo. locação. Ver segunda-
feira no locai com o apontador
Geraldo e tratar na Civia — Tel.
52-8166.

,. , . .,,...,-. , ,-.-. -7v-. --!¦" ¦• *--,«¦.:. u.u ,._.¦„i,?do,p,in,i,do do nòvo, moblliado
com sala, quarto, saleta, banh. [ALUGA-SE quarto, banheiro inde-i!n|a „ quarto separados, cozinhai' ,<!|e'°ne. Ap. 406. Chaves no

FLAMENGO — Aluqamos otimo
apartamento na Rua Senador
Vergueiro n. 238, ap. 610 com

coz., area serviço 
çl 

tanque, -pendente c| s| móveis, também banheiro de empregada. Trata:
^•^.errhuJ',á'"- Aluüuel NCr$jvag« pessoas respeito - R. Ben-lna Dell., Admi_t.i.„nV„ ,l.
260,00 — Chaves na portaria —ito Lisboa, }4,_üp. 202.
Tratar no Banco Ultramarino Bra- ALUGA-SE uma sala para' alfaia-
sileiro S. A. - Praça Pio ..',„ ou p_,rõ of;ün, ,amo eomer.119.
GLÓRIA — Moças — Alugo óti-
ma vaga, todos direitos, — Te!.:
52-5851. Rua Benjamim Constant
n." 47, ep. 501.
GLÓRIA — Aluga-se np. quarto
e sala separados, banh. e kitch.
Cândido Mendes, 16/403. Chaves
porteiro.

CRUZ VERMELHA - Para quar-
to ou vaga frente, conforto fa-
miliar, senhora distinta aceito In-
quiljna idonoa. Refeições. Tel.:

GLORIA — Alugo ap. íte., sala,
qt. sep., dep. e telefone, fiador
Idôneo. R, Benjamin Constant,
135, ap. 401. Chaves e informa-
ções c[ porteiro.

ciai etc. Rua Dois de Dezembro,
141, sobrado.
ALUGA-SE quarto para 2 ou 3
rapazes. Rua Dois de Dezembro,
1-11, sobrado.

FLAMENGO — Alugo mobiliado,
frente, telefone, sela, quarto, va-
randa, dependências, pessoa só,
casal. Fiador idôneo — 45-8957
- 25.7463.
FLAMENGO

CENTRO — Aluga-se ap. com sa-
Ia, 2 quario:. cozinha, e banhei-
ro — Av. Beira-Mar 454 — Cha
ves no ap. 21.

ALUGAM-SE vagas a rapazes, R,
Riachuelo, 224.
ALUGÀ-SE casa grande e nova.
Rua Ebrolno Uruguai, 269 —
Santo CrÍ:to.
ALUGAM-SE vagas para rapazei
ccm refeições — Avenida Beira
Mar, 216, ap. 203 - Castelo.

Aluga-se vaga para
rapar casa de familia, Rua do
Resende, 21, «p. 601. Telefone
52-0024.

CENTRO - Aluga-se à Presiden-
to Vargas, 446, sala 1001 - NCr$
150,00. Chaves na Imobiliária
Góes, fone 22-7812 - CRECI n.
202.

ATENÇÃO - Apt. - Aluga-se de
frente com hall de entrada, sala
e quarto separados, cozinha, ba-
nheiro completo e ótima varanda
Ver na Praça da República, 93
2." and., ap. 202 (Junto ao HPS).
ALUGA-SE para escritório a sala
303, cia Rua Leandro Marfins, 7
¦— Chaves com o cncarregdo, dc
13 horas em diante. Tratar das
14 òs 16 horas, na R. da Assem-
bléia n.° 93, ap. 904.
APARTAMENTO - Aluga-se
Rua Irineu Marinho, 30/303, em
frento ao Jornal O Globo. Cha-
vo com o porteiro. Tratar Rua
Senador Dantas, 117, s/ 839.
ALUGA-SE otimo ap. n.° 1102,
cito na Rua Álvaro Alvim, 24,
de frente c/ 2 quartos, sala, ba-
nheiro, cozinha. Aluguel (Cr$
350 000 mais taxas!. Tratar Pai-
mares — Administradora de Imo-
veis Ltda. Av. Graça Aranha,
226, ll.o snc). 5/ 1 ] JO'12. Teis.
22-6048, 52-5239, 32-6556.
ALUGA-SE otimo ep. n.° 606, si-
to _ Rua Vinte de Abril, 23,
fundos c| 1 sala, 2 qt., banh. co-
zinha, pintura nova. Aluguel 250
mil mais taxas. Ver local chaves
c/ porteiro. Tratar Palmares Ad-
mlnlstradora de Imóveis Ltda.
Av. Graça Aranha, 226, s/ 1110/
11/12. Tels. 22-6048, 52-5239 e
32-6556.
ALUGA-SE o fino ap. 412, fun-
dos, sito na Kua Marquês de
Pombal, 172, c| sala e quarto
conj. banh. cozinha. Aluguel (CrS
180 000 mais taxas). Ver local.
Chaves c/ porteiro. Tratar Pai-
mares Administradora de Imo-
veis Ltda. Av. Graça Aranha,
226, ll.o nn_ -' :;'"/12. Tels.
22-6048, 3_2-6556_ ^_52^>_39._
ÁLUGA~-SE qto. cj tal., casa de
fam., rapazes ou moças traba-
lhem fera. Tratar Rua Carlos
Gomes, 351, s. 101. Santo Cristo
ALUGA-SE ap. 102-4. R. Taylor,
31, c[ sl. qto. conjugado, banh.
kitch. Tratar APSA. Tv. Ouvidor
32, 2,o, do 12-17 h. T. 52-5007.
ALUGA-SE ap. 503 R. dn Lapa,
120, c/ sala e qto, conj., banh.,
coz. Tratar APSA. Tv. Ouvidor,
32, 2.o, de 12-17 h. T. 52-5007.

CENTRO - Ap. tipo casa, sl., 2
qts., coz., banh., dep. empr.,
área c/ tanq. Ver e tratar pela
manhã. Riachuelo, 414, ap. 402 —
Tol. 25-2B49.
CENTRO — Aluga-se ótimo ao.
completamente mebiliado, inclu-
sive, c[ geladeira — bem are-
ii-do, na Rua Joaquim Silva n.
00, ap. 306. Chaves c| o portei-
ro. Tralar tel. 22-5870.
CENTRO — Aluqam-se os aps.
404 c 406 da Rua André Ca-
valcante, 133, ver no local e tra-
tar na Companhia Comercial e
Corretora Nôvo Mundo na Rua
do Cnrmo, 71, 2.° andar, s|20I,
ou pelo tel. 31-3446 — Falar com
Sr. Jacques - CRECI 937.
CENTRO — Alego 2 vagas com
c-nfort. tel., roupa cama a rapaz
dift. cu Sr. Aluguel 45 000,00.
TratL 52-0873.
CENTRO - Alugo, saias 2042 c
s/ 1 931, chaves s/ 1 930 da R.
Senador Dantas, 117. Trat. Sr,
Ferreira._rcL_ 31-1501.
CENTRO — Aluga-se otimo ao.
ci ;a!a, qto. reparados, banh.
e kitch. Base NCrS 200,00. Ver
Rua Riachuelo n. 7O|202. Cna-
ves cl porteiro. Tralar c| SER-
GIO CASTRO IMÓVEIS - DEP.
TO. ADMINISTRAÇÃO DE BENS

Rua da Assembléia n. 40 —
12.0 nndar. Tel. 31-0717. CRECI
n. 22.

CENTRO. - Áhígn-se o 1ip.~lÒÕ3
Rua Riachuelo, 70 — qto. e st.
separados, banh. e coz. Base ..
CrS 200 000 - ap. c| sinteco

Chaves cl porteiro — Tralar
SÉRGIO CASTRO IMÓVEIS -
DEPTO. ADMINISTRAÇÃO DS
BENS - Rua da Assembléia n.
40 - 12.o ar,dar _ Tel
31-0717 - CRECI 22.

CENTRO - ÁTugõ~õ~8pT902~C-_
Rua Riachuelo n. 217 — qt.

GLÓRIA — Aluga-se _ Rua Her-
menegildo de Barros, 8, ap. 510, pe'|o i_l."45._958.
ap. conjugado, c| sinteco, tedo
pintado. Alug. CrS 180 000. Cha-
ves na portaria. Tratar à Rua Mé-
xico, 41, slloia. CIPA SiA. Tel.
22-8441 e 22-8155.
GLORIA

APARTAMENTO - Aluga-se Rua!— Rua Machado de Assis, 28, c/
Senador Vergueiro, 203 ap. 1124 qf. . tala separado, coz., dep.
5?/'J_..ni_íir°' k.itc"no,c- AIuguel.de emp. comp, varandas nas dep.
CrS 200 000 mais encargos. Tra-U armários embutidos c/ lelefone
tar Rua Mayrink Veiga, 4-7.0 ,„. _ Muq. 350 _ ,/cr ,oea, t(..(-r
dar. Tel. 43-3649 - Dr. Sani'.CARNEIRO DE MENDONÇA, IMÓ-
A"na- VEIS - Av. Copacabana, 861, s/
ALUGO uma vaga em ap. a um ^01 

- Tel. 57-2853
rapaz educado, que trabalhe fo-

Tratar A. Silveira Martins,

ALUGA-SE à Rua do Calote, 214
slloja 211, hall, banheiro e co
zinha. Alug. Cr$ 200 000. Cha-
ves na CIPA S|A. Run México. 41
slloia. Tel. 22-8441 c 22-8155..,.._...,-- — Rua particular. Alu-; .,.,„- et-

ga-se ampla sala com refeições! ALUGA-SE uma vaga para cava
completas a sr. de responsabi.| 'hciro; "m 

/afeição 
completa. -_ esponsabí

lidade ou casal. Ladeira da Gló-
ria,_2ó,_casa 6
GLORIA — Alugamos ap. 305 da
Rua Conde Laje, 22 c| snla e
quarto conjugado, banheiro e kit.
Chaves com o porteiro. Tratar na
Predil Imóveis Ltda. Rua Mé-
xico, 119 — ló.o ondar, grup.
1603-6.
GLORIA, írente, 3 salas, 4 quar-
tos, jardim inverno, varanda, 2
banheiros sociais, dependências,
quarto e banheiro duas empre-
gadas, garagem, 800 mais taxas.
Informações 36-2302.
GLÓRIA — 3 qts., salão, cozinha.
Térreo 220, urgente. R. Santa Cris-
tina, 28. Fiador idôneo.
HOTEL — Alugam-se quartos para
família e cavalheiros. Preços mó-
dicos. Rua Cândido Mendes, n.
36 — Glória.
OTIMO quarto arejndo e mobi-
liado em casa de familia, a ra-
paz ou senhor que trabalhe fora

Tel._22-6923.
RUA • DOIS 0Y DEZEMBRO, 35 -
Aluga-se o ap. 404, com varan-
da, quarto e sala separados, co.
zinha e banheiro — Aluguel CrS
220 000 mais taxas - Ver no
local_ — Tralar tel. 32-9494.
SANTA TERESA - KAICalOBa na
Rua Alte. Alexandrino n.° 340 o
ap. 202 de frente, c| sl., 3 qts.,
cor., banh., dep. compl. empreg.,
érea cl tanque. Chaves c! por-
teiro. Tratar na Rua do Carmo.
27-A. TeI¦ 32-1774 - CRECI 2B3.
SANTA TERESA - Curvelo - Alu-
ga-se ap. luxo, prédio seguro,
vista entrada barra, 1 gde. sala,
1 gde. quarto, cozinha, írea, ba
nheiro completo, terraço, tudo In

Rua Bento Lisboa, 89, c. 13
Catete.
ALUGUÉIS? Fiador fornecemos p/
casai, aps. irrecusáveis — Rosol-
vo na hora — Largo S. Francisco,
26, s/ 1119 - 23-2232.
ALUGA-SE — Praia do Flamengo,
9B ap. 701, fie., sala, 3 qts., ga-
ragem e dep. Chav. port. Trat-
IGAB. T. Otoni, 72 - 23-1915 -
CRECI J83.
ÃLÜGA-SE" - Rua Santo Amaro,
196 ap. 310, snla, qt., coz., dep,
Chav. port. Trnt. IGAB. T. Otoni,
72 - 23-1915. - CRECIJ 83;
ALUGA-SE — Almte Tamandaré,
41 ap. 912, qt., banh., kitch,
Trat. IGAB. T. Otoni, 72 - Tel.:
23-1915. - CRECI 183.
ALUGA-SE" - Largo do Machado,
29 np. 827, saln, qt., dep. Chav.
port. Trat. IGAB. T. Otoni, 72
23-1915. - CRECI 183'

FLAMENGO — Aluga-se para ún
ca inquilina uma vaga em cnsa
familiar na Rua Senador Verguei
ro n.o 2, ap. 605.

FLAMENGO — Aluga-se ap. 404
Senador Vergueiro, 266 c/ 3

qts., sl., coz., bann., depend. em-
pregada, área c/ tanque. NCrJ
500,00 malt taxas. Ver c/ por-
teiro e tratar Imob. Góes, Rua
Alcindo Guanabara, 24, s/ 1 214

CRECI 202.

ALUGO um quarto mobiliado pa-
ra 1 ou 2 pessoas em casa de
familia — CrS 60 mll — Rúa Ca-
tcte,_92, casa 8.
ALUGA-SE o apartameno 301, da
Rua Senador Vergueiro, 69. Pre-
ço Cr$ 900 000 e mais taxas. Cha-
ves com o porteiro. Sr. Manoel.
Trntar 2.° feira, pelo fone 23-5625
- Dr. ...altos.
CATETE — A!uga-:e na Rub Ar-
tur Bernardes n. 49, ap. 104
com sala, 2 quarlos, coz., copa
banh., area cj tanq. e sinteco

Chaves no local e tratar na
TRIUNIÃO ADM. DE BENS LTDA,

Rua da Alfândega n. 98, s
loja - Tei. 43-6212.
CATETE — Aluga-so nesta 
de fronte, NCrS 200,00 de pre-
ferência a três rapazes. Tratar

, - 
¦-¦„ _-.- R. Machndo de Assis, 45, ap. 202.dependente, garagem. Ver Rua ^xf_íí Ãi •

Dias de Barros, 51, ap. 401. -ICATETE - Aluga-se quarto com
Tcl.: 32-9657. jmóvels a senhor que_ trabalhe fo-
camtã TEDrT-i /Ti—' 1ro- Pedem-se referências. RuaSANTA TERESA — Aluga-se peq. Erntn Lishn» n tm «-... t
quarto. R. Paula Matos, 95. |Bento Lisboa n._100,_çasa 5

SANTA TERESA - Aluga-se Rua
CATETE Pessa-se um aparta-

E,iseu.Viscon.h/202 .ap. 301. gglSSTl.SS 
*_'. 

fnvS^ficrfsala, 3 qts., dep. chav. ap. 202!
Trat. IGAB. T. Otoni 72 - tel.s
23-1915. CRECI 183.

190,00
CATETE

Tel.s 42-3964.
Aluga-se o apartamen-

to 503 da Rua Conde Baependi,
54t. de quarto e sala separados
(com sinteco) — NCrS 260,00 -
Tratar com o perteiro.

SANTA TERESA - Aluqa-se ap.
2 quartos e dep. NCrS 250.00.
Alm^Alexandri.i-, 638, ap. 301.

sala separados, banh. e cozinha jSANTA TERESA — Alugo aparta-i,-. 
area de serviço cl tanque, iar- monto pera 1 senhor ou 2 mo"- ¦ ltlÊ 

7 
A,u9?.",i,e P«lu«no ip.

dim do inverno - Base NCrS ..cos solteiros. Tel. 25-6787 - NCr$'2a". ca5?!,£em. 
_ll,lcs na Rua d-

230,00 - Tratar SÉRGIO CAS-lhWjL Catete, 247, c/.8.
TP.O IMÓVEIS - DEPTO. AD- L..-—.- "MINISTRAÇÃO DE BENS. Tel.i CATETE — FLAMENGO
31-0717 - CRECI 122.

FLAMENGO - Aluga-se aparta-
mento bem mobiliado, de fren-
te, quarto e sala separados, cozi-
nha e banheiro completo, área e
WC de empregada. Chaves com

porteiro, Av. Osvaldo Cruz,
90, ap. 905 r- Tel. 36-7947.
FIÃDÒR??? Ótimas roforências. -
Resolvo na-hera. Pça. TirnHentnt.
Rua Imperatriz Leopoldina, 8, sl.

404 - 52-2060 R. 70.

ves tom porleiro. Tel,: 42-3373.j57l2íl53.-.
LARANJEIRAS-- R. Pinheiro Ma- BOTAFO.GÕ - Aluga-se np. 1005
chado, alugo ap. l.a loc, salão,i™ Rua Lauro Muller, 30, sala e
3 qts., cf arm. embutidos. 2S'^ separados, banh., coz., dep.
banh. demais dependências, gara- de empreg. Ver locnl. Tratar CAR.
gem. Preço 700 mil mais taxas NEIRO DE AiENDONÇA, IMÓVEIS
- Trotar 46-2385. - Av. Copacabana, 861, t/ 501
LARANJEIRAS - Aluga-se à R. r_J_ol-_Ç'_28_%
S. Salvador, 38, p| legecões ou BOTAFOGO - Aluga-se ap. 101
rep, oficiais estrangeiros ótimo — Av. Pasteur, 120 c/ 3 qts.,
ap. de fte. ,c| 3 qts., il. banh., seleta, sala, banh., coz., dep. de
coz., área c| tanque e dep. emp., empregada, írea c/ Vanque, todo

mobiliado, c/ telefone, geladeira,
teleivsão, garaqem. Ver local. -
Tra*r CARNEIRO DE MENDON
ÇA, IMÓVEIS - Av. Copacabana,
861, s/ 501 - Tel. 57-2853.

BOTAFOGO'"-" Alugamos ótimo
apartamento na Rua São Clemciv
te, 4ó3, nn. 501, ei sala, 3 quar-
los, cozim.a, banheiro social, de-
pendência empregada e área. Ver
no local e tratar na Della-Admi-
nlstradora de Imóveis Ltda. Rua
México, 11, süoja, Tel. 22-0977.

ocal e tratar na Adm. Fluminense
S!A. à R. do Rosário, 129 - Tel
52-3281.

QUARTO -5 De fronte, mob. tnõ-
ça trab. fora, NCrS 85,00. - R.
Pres. Carlos Campos, 35, 3.° sn-
dar, ap. 4. (Laranieiras) — Pai:
sandu,
QUARTO — Independente, mobí

Xl___TM~^r~wn !isí!c' .anho 1uen,«- Pessoa tra-Aluga-se ap..5031balho fora. 50 mil. Tel. 45-3856
— Laranjeiras.
ÚNICA INQUILINA - Em ap.
casal sem filho;, aluga-se quar-
to^ mobiliado, cortina, sinteco,
moça trab. fora, podo lavar, co-
zinhar. R. Laranjeirüs, 42, ao.
C-01 - Tcl. 23-2040 - Ario.
valdo — 14 às 18h - NCrS
75,00.

BOTAFOGO — URCA
ALUGAM-SE quartos e vagas —
Ambiente ótimo. Pensão Parque
Real. Rua São Clemente, 403 —
Hei. 26-6906 - Botafogo.

BOTAFOGO - Aluga-se ap. 507.
Rua Serafim Valandro, 6. Sala e
quarto conjugados, banh. e kit.
Chaves na portaria. Tratar na
EMIL — Av. Rio Branco, 156, Gr.
1 231. Tel. 52- 9059.

ALUGA-SE ap. R. Rep. Peru n.«
216/302, duas talas, duas varan-
das, 3 quartos, dependências de
empregada, de frente, pintura
nova e garagem. Tel. 42-3330.

ALUGAM-SE aps. na Rua Volun-
táiics da Pátria, 416 - Botafo-
90, em la. locação, constando do
ampla sali do jantar, 2 o 3 gran*
des quartes, cozinha, banheiro so-
ciai completo,_ 1 área de servi-
ço • dependências de emprega-
da. Tratar na Avenida lobo Jú.
nior, 1 672 - Penha Circular —
(Fábrica Do Millus), ne horário das
0 às 16h30m ou pólos telefones
30.7168, 30-1947, 30-6862 e ...
30-6865, com o Dr. Eduardo ou
Srta. Manoelin...

BOTAFOGO - Próximo Univ. Bra-
sil. R. Bartolomeu Portela, 35,
aluga-se ap. 3 qtos., sala, 1 banhs.
soe, ccz., depend. empreg., ga-
ragem. Ver e tratar R. Gen. Se-
veriano, 40, ap. 209, Ví^rjinia.
BOTAFOGO - Alugo ap. ft».,

qt., coz., banli., qt. cmp.,
temp. ou centr. Rua Lauro Mu-
ller n. 36, ap. 402. Tratar dia
13, tel. 57-3938.
BOTAFOGO - Ãiuga-se ap. 905
— Rua Gen. Góis Monteiro, 15ó,
sala, qt. sep., banh. e coz. Cha-
ves c| porteiro. Tratar: Lown-
des Sons. Pres. Vimas, 290 -
Tel.: 23-9525 - CRECI 204.

ALUGA-SE apartamento têmpora--——~—~— —Ida, Praia de Bota fono — A.obi-FLAMENGO _ Aluga-so ap. do |iado, telefone, gel 
"

2 quartos, sala e demais dar eladeira, quarto,

FLAMENGO - Rua Paissandu -
Aluga-se ótimo quarto a cava-
lheiros, que dêem referências.
Telefonar para 57-6310.
FLAMENGO — Admite-se um ra-
paz solteiro para sócio em apar-
tamento de 2 quartos e dep.,
completamente montado e bem si-
tuado. Terá que ser pessoa bem
empregada com fiador com dis-
posição para pagar alé NCr$
200,00 mensais. Contrato em no.
me de todos. Recados com D.
Socorro 23-9369.

pendência.,' na R. Dois do D..|f6!05;BC7par'ldo' 
c/ áe^á- ~ ™

«mbro n. 26, ap. 603. Chav.s|A°,ilÁ'
com o porteiro. Exige-se fiador ^
Idôneo. Acertar condições pelo
telefone 31-3249.

ALUGO - PRAIA URCA - S_
lão, garagem, banh., 2 ou 3 ca-
valheiros distintos, ent. Ind. —
0;áv:o_Correía_n. 53.
ALUGA-SE pequeno quartõ~a 

"se^

nhora que trabalho fora. Pede-
se referência. T.ratar 46-9222

LARGO DO MACHADO -
conjugado com tel. p| esc. __.
residência. Marinaldo: 52-0392 c
32-0112, à tarde.

ALUGAM-SE ótimas vagas a ca-
valheiros com refeições. Exige-se
referência. Rua Voluntários da
Pátria 97._ Tel._46;6472;
ÃLUGÃ-SE ap. s| e 

"qto. 
sepãi-

dos, mobiliados, geladeiras, todo
reformado. Roquete Pinlo 60-107.
Ver no local. Chaves cl porteiro.
Tratar_26-1550._

—_ ALUGA-SE um quarto a senhor
Ap. de respeito c que trabalhe fora

R. Voluntários da Pátria, 1, ap.
316 - Botafogo.

LARGO DO MACHADO, 8 ap.
1201 — Alugo quarto a pessoa
idônea, único inquilino, peço
ferências.
LARGO OO MACHADO - Aluga.
se ap. 1.» andar, Rua Bento
Lisboa n. 184 - cem a porta-
ria.
PRAIA DO FLAMENGO - Alu-
ga-:e quarto amplo pl moças re*
ferência. Tcl. 45-3805, das 14
às 18 horas.
OUARTO - Absoluta lndepen-
dência, ap. grandt, só 2 pessoas,
silêncio, conforto, higiene, para
cavalheiro, Rua __ da Dezembro,
26, ap. 702. Perlo lgo. Machado.
QUARTO — Aluga-!» com depó-
sito. Rua do Catete, 209. Tratar
D. Alexandrina.

A CASAL s| f. ou 2 moças, al.
qts., pode lav., coz. NB. Ambien-
te famil., muita água, pint. óleo.
Av. Mem de Sá, 20 sob., quase
esquina do Passeio.
A 2 MOÇAS .ou cas. s/ f. Al. qt.
grande e mais 2 menores, 1 mo-
ça só, pode lavar e coz. e trab,
cm casa pessoas rlgoros. selecio-
na. - 52-5973.
ALUGA-SE j Rua Frei Caneca, 148
- ap. 207, ap. ccnjuoado. Alug.
CrS 170 COO. Chaves na CPA SIA.
Rua México, 41, slloja. Tcfefones
22-8441 o 22-8155.
ALÜGA-SE sela ccmercial, ccm ta-
nheiro ane/o. Rua México, 41,
i! 1 108. Chaves na süoja. CIPA
S|A. Tel. 22-8441 a 22-8155.

CENTRO, — Aluga-se otimo ap.
de qt.,'e sala coni-, banh. t
coz. compl. Baso NCrí 180,00
- Ver na Rua 20 de Abril n.
28 - 1 103. Chaves cl porleiro

Tratar SÉRGIO CASTRO IMO.
VEIS - DEPTO. ADMINISTRA.
ÇAO DE BENS - R. da Assem-
bléia n. 40 - 12.° andar. —
Tcl. 31-0717 - CRECI 22.

CENTRO - Alugo ap. 813, Rua
Carlos Sampaio, 364. Chaves c!
porteiro. Tratar tel. 25-9903. Dr.
Lúcio.

CENTRO - Alugo quarto pl ca-
vaíheiro cj referência — Tc!.
52-5480 e 52-7705 - Tratar se-
gunda-feira.
CENÍR"Õ -""Ãíügísa o 

~ap. ~1B07

da Av. Treze de Maio n. 23
- Chaves fratar na ADALMA —
Av. Alm. Barro«o n. 90, is.
610)12 - Tel. 22-0798.
CENTRO — Aluga-se 1 quarto in-
dependente para sra., pode lavar,
cozinhar. Rus Paula Matos, 59.

ÃLUGA-SE apartamento na Rue
Senador Vergueiro, 218, apart.
513. Chaves com o porteiro. —
Tratar pelo lel. 25-7978.

ALUGAM-SE vagas p_ra repares,
em casa 'de família c/ cama. Rua
Barão de Guaraliba n.o 25, so-
brado — Cateíe.

QUARTO frente na Rua Santo
Amaro n. 5, ap. 204 — Aluga-
se uma ou duas pessoas. Tro-

----f -.- " " ~,r. ~"~'—-'.;;r—r cam-íe referencias.CATETE - Alugamos ap. 901, da KTTXBTT;—. v-_ —? f—r
Rua do Calete, 66 - C| sala c QUARTO alugo indep. ç| moveis
quarto, separado,, banheiro e kil. ? ,e™',c. rapaz traoa. fora, --^
Chaves com o porleiro. Tratar na ,rarer J,,"mc'i: A"drade Per-ALUGA-SE
Predil Imóveis Ltda. Rua Mé-|'en"' 2*- °p- 20í-
xico, 119 - 16.0 andar, grupo

AtUGA-SE uma casa com 2 sa-' 
s e 2 quartos, dependências de

empregada. R. 19 de Fevereiro,
59-A - Botafogo,
ALUGA-SE ótimo ap. frente c|
grande varanda, sala, 3 qts., ban.
coz. e banh. de empregada. R.
Palmeiras, 93 ep. 703 - 36-6182
c 22-9711.
ALÜGÕ quarto. Rua Clarisse In.
dio do Brasil, 36 — Odeir.
ALUGA-SE na Rua João Afonso,
58, o ap. 201 com dois quartos,
sala, varanda, banheiro, cozinha
e dependência de empregada. —
Tratar no local. Chaves no ao.
301. H
ALUGA-SE na Rua Voluntário;
da Pátria n. 264, ap. 401 ccm
2 quartos, sala, dep. de em-
pregada. Telefone: 31-1176 e
37-9277.

BOTAFOGO - Aluga-se ap. 104
Praia dc1* Botafogo, 154, de sala
e ciuarto conj., banh. e kitch.
Chaves na Av. Pres. Vargas, 290
2.° andar. Tratar Lowndes Scns
Pres. Vargas, 290, 2.°.. Creci 204

BOTAFOGO — Aluga-se ap. em
l.a locação, composto da snla,
3 qts., ampla cozinha, banheiro
completo, luz direta em fedas
as peças. Vor na Praia do Bo*
tafogo, 252, ep. 802, . tratar
na Imovil Ltda. Av. Pres. Var.
gas, 417-A, s| 1102. Telefone
43-8092.

ALUGUÉIS? —- Arranjamos caias,
aps., lotas o fornecemos os me-
lltores fladores da Guanabara*
Dua do Resende 39 sala 1 103

ALUGA-SE oo. conjugado grande,
com telefone, geladeira e utensí*
lios de corinha. Av. N. S. Co-
pacabana, J5I /805.' Tel. 42-3330,
ÃLÜGÃ-SÉ ap. Av. Atlântica r_°
734/1 102 - 3 quarlos, duas sa
la;„ telefone, garagem e dep. cio
empregada, finamente mobiliado,
utensílios de cozinha t máq. de
lavar. Tel. 42-3330.
ALUGUEL FIADOR com 6 imo-
veis — Irrecusável — Forneço —
Praça Tiradentes n.° 9, sala, 802
— Junto ao Cinema São José.

ALUGA-SE ao. conjugado. R. 55
Ferreira, 238/219 - Tel. 42-3330.
ALUGA-SE cp. B. Ribeiro n.u
668/308. Sala, quarto, cozinha e
banheiro. Moblliado, geladeira c
sinteco. Telefone 42-3330.

ALUGA-SE magnifico ap. n. 1005,
sito na Av. Copacabana, 314,
frente, hall, 1 quarto, 1 sala,
banh. cozinha. Chaves c/ Sr.
Martins. Tcl. 37-5821 [aluguel
CrS 300 000 mais taxas;. Tratar
Palmares Adminislradcra de Imo-
veis Ltda. Av. Graça Aranha,
236, ll.o and. s/ 1110112. Tel.
22-6048, 32-6556, 52-5239.
ALUGA-SE magnífico ap. 205. Si-
to ò Rua Figueiredo Magalhães,
341., c/ sala, jardim inverno,
quarto, banh. de empregada.
Aluguel 300 000 mair, taxas. Ver
local, chaves cj porteiro. Tratar
Palmares Adm. Imóveis Ltda. Av,
Graça Aranha, 226, 1110/12, -
Tels. 22-6043, 52-5239 o 32-6556
ALUGA-SE otimo ap. n.° 305, si-
to na Rua Ministro Viveiros do
Castro, 20, c/ sala, 1 quario,
hall, jard. inverno, cozinha, ba-
nheiro social. Aluguel (Cr$ ...
260 000 mais taxas). Ver local.
Chaves c/ porteiro. Tratar Pai-
mares Administradora de Imo-
veis Ltda. Av. Graça Aranha,
226, ll.o „„;). ,/ mo|12. Tele-
í.on1!_______!Í9'_JÍ:655*' 52-52Ô7.
AVENIDA ATLÂNTICA - Ãíügã
se fino ap. 2 sis., 3 qts., c
arms. emb., copa-ecrinha, dep.
emp. entrega imediata. Infs. R
Belfort Rcxc, 20, ap. 904.
ALUGO indep. dorm. c/ banh
anexo p| 1 cu 2 moças gabi
to em suntuoso ep P. 3 1!2¦ v lirsi -uinukw CM' — r. o |l.
junto praia. Rua Figueiredo Ma
galhães n. 10B - ep. 1 201. Tel.t
37-2197 - (Copacabana'
ALUGA-SE vaga cm ótimo qto.
para cavalheiro de trato, com ou
sem refeiçõe;. Trocam-se refs. —
N. S. Copacabana, 1 058, ap. ..
904.

ALUGA-SE ap. 704. Rua Anita
Garibaldi, 42, c| sl. 2 .qtos. coz.
banh. jard. inv. àep. emp. área
c| tanque. Frente. Traiar APSA
Tr. Ouvidor, 32, 2.0, do 12-17 h.
Tel. 52-5007.

ALUGA-SE - Av. Atlântica, ap.
fir.an.onto mobiliado, 2 quartos,
2 salões e demais dependúncias,
frento pj mar. Tratar 46-7690.
ALUGO op. mobiliado cj teleíont!
frente a praia, salão, 2 qts., de>
pend. emp. conforto. Gusf. Sai»
paio 876 ap. 308. Ver no local.
ALUGA-SE ap. 402 da Av. Pra
do Júnior n. 29Q — Copacabana
ALUGA-SE quarto cl ou sem mo-
bíiia — Barata Ribeiro n. 362

3. °_ andar — fundos.
ALUGA-SE sala, quarto com ba-
nheiro, mobiüado, temporada
Tel. 37-2391 - Com vista para
mar.

ALUGA-SE vaga para rapaz dc
respeito que dc referencies
CrS 50 000 - Av. Copacabana

209 - 102.
ALUGA-SE vaga para duas mo-
ças que trabalhem fora na Rua
Si Ferreira n. 228 - ap. 810
— Copacabana.
ALUGA-SE - Apartamento £05, sa
Ia, quarto dependências. Domin-
ges Ferreiro, 63. Copacabana. Tel.
37-9778.

BOTAFOGO??? Ap. conjugado
na praia p| alugar um mês da-
posifo, resolvo na hora. Av. Rio
Branco, 185, s/ 1819. Telefone
32-2503, Dr. Hélio.
BOTAFOGO - Aluga-se na Rua
Martins Ferreira, 18, ap. 304, sa-
lão, 3 grandes quartos sociais,
com armário embutido, 2 banhei-
ros sociais grande cozinha, de-
pendência completa de emprega-
da. Telefone e garagem, todas
as peças pintadas a oleo e lus
tres de cristais. Ver no local
com o porteiro. Tratar Rua da
Alfândega, 98, 4.° andar, sala
¦104, com Dr. Paulo, a partir de
9 horas, na segunda-feira.

BOTAFOGO - Aluga-se em casa
de família vagas p} rapazes. —
Tratar na Rua Barão de Lucena,
16 ou tcl. 46-5224.
BOTAFOGO - Alugamos ap. 210
á» Rua Voluntários da Pátria,
98 c| sala, 2 quartos, banheiro

cozinha. Chaves com o por-
teiro. Tratar na Predil móveis
Ltda. Rua México, 119 — 16."
andar, grupo 1603-6.
BOTAFOGO - Alugo ótimo ap.
201 da R. Humaitá, 77 de 1 sa-
Ia, 2 qts., banh., coz., qt. e
WC. Tratar F. P. Veiga Enge-
nharia — Av. Alte. Barroso, 90

1108 - 42-7144 e 42-52931 -
CRECI 832.

ALUGA-SE um quarto grande com
móveis, confortável para uma se-
nliorn — Praia de Botafogo, 430,
ap. 811.

1603-6. QUARTO mob. Senhora ou mú:a
trab. fora, ap. 2 pessoas. Daic
NCrS 100,00. Pedro Américo, 166,
cp. 307 - Tel....

Apto. salão, 3 qts..
arms. embts. Rua S. Clemente,
158, apt. 801, ch. porteiro. Tratai
CIVIA - Trav. Ouvidor, 17.

CATETE — Aluga-ie na Rua Pe-
dro Américo, lóó, bloco B, ap.
907, coniuqado, linda vista n/
Baia da Guanabara. Chaves c/iRUA PAISSANDU, 59 - Aluga-
porteiro e tratar 22-8387 de 2a. s- ótimo apartamento 209, serve

'.iir-n _¦ - •> '-'. >"'" — •""_"* ¦ 6a.-feira. para residência ou comercial,

qto emprPegadaqe' £&&_*. FLAMENGO - Alugo apartamen-MSBg» "ffff; *«""'•• O»-
Sen. Vergueiro, 138, ap. 709 - 'o 801 da-Rua Barão do Fiamen. I"„"' p?"!",a' 

J™ 
" Av- Pr"'

Chaves porteiro. 00, 32. Prédio próorio para1 
Varg"' 5i2 ~ S' 40^

QUARTO - Alugo na R. C-i^fe, 
32 

^r*™ ÚT* 
P^O A/AERÍCO, ,66, bio-

re,a Outra , ,49 - Terreo -jeia^saião &.££ 6tlma, cl,j^ &'•! 
'LÇ.%«

ens!. Av.

ap- '°4- jpendí-ncias. Sinteco e cortinas^'.^"^VVtehó

fe:,^- «wtesffl ch.mv_?uSn,da,radoh N!d-
das T?1 _£_oiodí 

,f,r?!n-Port»*™ Jcão Kallai. Tratar re-
V"_ã.l-Ielí.21_89- 7 ,Sne,nad0rí»!•-'«"• «¦ „•*. .Joaquim^;.;

• Adminis-
Pres. An-

ALUGA-SE c| térreo. S. Clemen-
te, 176, c| sala, qto. banh. coz.
Tratar APSA. Tv. Ouvidor, 32,
2.o. de 12-17 h. Tel. 52-5007.
ALUGA-SE ap. 913. Praia do Bo-
tafogo, 340, cj sia. e qto. conj,
banh. a kit. Tratar APSA, Tv.
Ouvidor, 32, 2.°, de 12-17 h.
Tel. 52-5007.

BOTAFOGO - Aiugo casa tipo
np. duplex, reformada, cj 2 sl.
5 qts., var., e dep. à R. Soroca-
ba, 431. Tratar F. P. Veiga En-
genharia. Av. Alte. Barroso, 90
s| U0B. Tel. 42-5231 e 42-5412
- CRECI 832--
BOTAFOGO — Alugam-se vagas
para moças, com diroitss. — 45
mil, Rua Lauro Muller, 36, ap.
1 305 (próximo ao Túnel Nô-
vo).

ALUGO ap. mobiliado, geladeira
2 q!:., I sala, demais dependên-
cias — CrS 300 COO - Ver sa-
bado e domingo na R. Figueira*
do Magalhães n. 741 — 310.
ALUGA-SE ap. 2 quartos, sj
quarto empregada, mobiliado e]
geladeira, por temporada ou a
combinar — Rua Barata Ribeiro
n. 302, ap. 902 - Preço de ..
NCrS 360 a NCrS 450 - Tel.
22-6266 ou 36-7170 - Sr. MA-
CHADO.

ALUGA-SE np. 401. R. Gustavo
Sampaio, 358, c| sia. 3 qtos.,
cor., banh. jard. inv. deo. emp.
Tratar APSA. Tv. Ouvidor, 32,
2.o, de 12-17 h. T. 52-5007.

empreg., garagem. Ver Av. Co-
pacabana, 1039, ap. 302.
ALUGO ap. RÜã~Sãrãtã 

"Ribeira

n.» 340 op. 402. 3 qts. SOTIC -
________ CRECI i3?-
ÃLUGA-SE Tua Barata RÍb^TíST
18, ap. 802, 2 sis., 3 qts., 2
banh:. sociais, garagem e dep,- Chav. port. Trat. IGAB - T.
Otoni, 72 - 23-1915 - CRECI
183.
ALUGA-SE quarto mobiliado e
com refeições a casal ou duf.s
pessoas. R. Hilário Gouveia, 37.
ALUGA-SE um bom quarto pari
moça que trabalhe fora. Michel»

27-1956.
ALUGO um quarto a mora —
(Cr? 60,00) - Rua Barata Ribeiro

450-204 — Copacabana.
ALUGO quarto mob. frente todo
Conforto c/ pensão 2 ou 3 rapa-
zes distintos q. trab. fora e gos.
te de tranqüilidade. 140,00 — Av,
?__.___?__."íl^Zi' port. Manuel.
ALUGO ótimo ap. um pl ancaT)
saláo, 3 qts., erm. emb., 2 banlis.
sociais, demais dep. Ver o tra-
tar na Rua Sta. Clara 233, ao.
n.o 501.

ALUGA-SE ótimo ap. Iuxo, 201
R. Alberto de Campos, 74, com
sala, 2 qtos., cor. banh. área
serv. dep. emp. saleta, mobilia-
da, el telefone. Tratar APSA Tv.
Ouvidor, 32, 2.0 de 12-17 h
Tel. 52-5007.
ALUGA-SE ap. 803. Rua Paula
Freitas, 61, cl tala, A qtos. va-
ronda, 2 banh. coz. dep. emp.,
área cj tanque, naranern. Tratar
APSA. Tv. Ouvidor, 32, 2.o, de
12-17 h. Tel. 52-5007.
ALUGA-SE ap. 501. R. Bulhões
do Carvalho, 614, c| 2 salas, 3
qtos., coz., 2 banh. sec. dep.
emp. garagem, 3 arm. emb. Tra-
tar APSA. Tv. Ouvidor, 32, 2.0
de 12-17 h. Tel. 52-5007.
ALUGA-SE ap. 609. Av. N. S.
Copacabana, 542, c| sl. qto.,
banh., kit., írea c| tanque. Tra-
tar APSA. Tv. Ouvidor 32, 2.°
do 12-17 h. Tel. 52-5007.
ALUGA-SE op. 406. R. Felipe de
Oliveira, 19, cj s!a. qto. sep.,
banh., coz. varnnda, mobiliado.
Tratar APSA. Tv. Ouvidor, 32,
2.o de 12-17 h. Tel. 52-5007.

ATLÂNTICA - Alugo - P. 5 -
Duas frentes — Todo o 9.° an-
dar, A qis., 2 sis., 2 banhs.,
ccp., coz. — dep. emp. e «a-
ragem - Tel. 28-1354 - Dias
úteis. _
ALUGO ap. todo"~mSb.~c|"~teü
e gel. andar alto claro índev.
fte. 2 qts., 2 sis., 2 var., ban.
como., qto. e banh. de empr.
area cj tq. etc. Pintado. Bar.
Rib. - Posto 2. Tr. Graça Ara.
nha n. 174 — 7.°.
ALUGA-SE ap. nôvo, mob. conj™
cor., banh., área com tanq., sin.
teco por temp. à Av. Cop. Tratar
tel. 36-5125.
ALUGO ap. 127 - Rua" sChT-
reira, 223. CrS 180 mll. Ver 10
às 12 e 16 às ISh. Tratar tel.
57-7261.^
ALUGA-SE vagas para ra0a_e"- •
moças. Travessa Guimarães Na-
tal,- 13, ao. 304. Copacabana.
APARTAMENTO de sala <T quaTto"
separados. A!ugo-se na Rua Fran-
cisco Otaviano n." 42. Copara-
bana, ap. 205. Tratar cl Sr. Ri.
beiro depois das 14 horas p| tel.
22-7440. Chaves com porteiro Ar-
hndo.

APARTAMENTO'^- Alugo de frón_te na Rua Só Ferreira n. 128, ap.
1 002. cala e quarto coniuqadcs",

™"ií_ 
t,kb3nhi!ÍTO- AI"S^I Cr$'30 000. Chavos com o porteiro,

informações no tel. 42-2158."ARPOADOR 
- Alugo apartamen".

tos novos, quarto e sala separa,
dos, 300 mil. Rua Gomes Car.
neiro 130 ap;. 807 - 707 — 709Chaves 704.
ALUGA-SE quario e vaga — SI-
queira _Campcs, Tel. 36-6901.
ADMINISTRADORA IMOB. L.'"h.Alugo saia e quarto mobilia-
do frente Pòslo 5 - Av. Co-
pacabana, 1150.17 - Chaves 304
r-_i?.___52í'Í2_r_CRECI 636.
BARATA RIBEIRO 45Ò-7Õ2' - Ãü>
go, conjugado, con., banh., meti.
liado, um ano. NCrS 225 e taxaschave» com ò porteiro.
BARATA RIBEIRO, 1Í0, ap. 3ÍTZ
Quario, sala, cozinha, dep. com.
emp. Sem móveis 300,00, mcb
TV, gel. eletrola, ar refrigerado)
aspirador pó, enceradeira etc
500,00 c| depi
B- RIBEIRO - Alugo-ie por '.cm.
porada um eno, ap. mobiliado
em primeira locação - Tratar n|
tel. 37-1619. "

ALUGA-SE junto à praia ótimo
pequeno apartamento frente. Pôs
to 5. - Tel. 56-1754.
APARTAMENTO - l.o ANDAR

SJ pilotis — sala, \. inv., 2
qls., 1 do 8 x 3,80, demais de-
pendências. Alug. 600 mil, mo
biiiado, 500 mil s| mov. — ft
Barata Ribeiro — Tralar tel. ..
26-8774 ou 31-3781.
AVENIDA ATLÂNTICA - Aluga-
se otirro ap, com tel. 2 sis
2 quartos, banh., coz., dep
comp. etc. — Vista pj o mar

Tel. 57-6791.
ALUGA-SE um quarto a rapaz
que trabalhe fora, mobiliado e
roupa de cama, aluguel 130 -
Tel. 57-9680 — a utna quadra
da praia.
ALUGA-SE ap. de 2 quartos, 1
saia, coz., dep. emp., sinteco
etc. — NCrS 330,00 mais taxas
- Rue Sta. Clara n. 313 - ap.
602.

BOTAFOGO - Ap. de 2 quartos
grande sela, banh. em côr, coz.
area, dep. empreg., sinteco, —
bela vista, indevassável, com
cu sem garagem, Rua Lauro Mui-
ler n. 66-1 403. Tratar ....
46.787.

APARTAMENTO luxo, ótimo di-
plomata, fresco, lugar sossega-
do, sem problema estaclonamen*
to, c| hall, 1 salão, 1 tala, 3
qts. c| armários, ?. banhs., gafa-
àenC Trater 37-9892,. D. Nain
ALUGAM-SE 2 ótimos quartos to-
do conforto roupa de cama, ca-
fé, local calmo, nõo falta água,
ac. Sra. có único inquilino, so-
mente Sr, ou rapaz responsabi-
lidade trab. fora — Rua Barata
Ribeiro, 941801 - Tel. 36-4280.

ALUGA-SE ap. 310. Av. M. S.
Copacabana, 387, cl sala, qtc.
conj., banh. co-. Tratar APSA.
Tv. Ouvidor, 32, 2.°, de 12-17
ho.-a-, Tel. 52-5007.
ALUGA-SÉ ap. 902. R. Conslan
te Ramos, 136, cj sala, 2 qtos.,
coz., banh. dep. emp., área de
cerv. cj tanque. Tratsr APSA.
Tv. Ouvidor, 32, 2.°, de 12-17
horar. Tel. 52-5007.
ALUGA-SE ap. 303. R. Domingos
Terreira, 219, c| iala. qto. conj.
banh. coz. Tretar Tv. Ouvidor,
32, 2°, de 12-17 h. T. 52-5007.
APARTAMENTO temporada, alu-
go o meu luxuoso, com telefo-
ne, ricamente mob. de frente e
finíssima decoração, tudo novo,
qto. e sala sep. Rua Raul Pom-
peia, 152, ap. 303, direto com
o proprietário.
ALUGA-SE para temporada lon-
ç_a, ap. com móveis de quarto
e sala. Tcl. 57-5227.

BARATA RIBEIRO, 200, ap. 530- Al. 220 mil, sala grande mais
qr. sep., dep. comp. Hoie 1318
horas. Trat. Av. Copacabana, 787.

603 - Sr. Denis.
COPACABANA -"Ãluga-se bom"
quarto em casa de família. Tel.
3^8715.
COPACABANA - Quarto, aluga
ótimo de trente, tedo mobiüado
ccm tapeies, cortinas a senhor
de rerpeito, unico ínquilno —
Posto 2 - Tratar pelo telefon.
45-6083 - NCr? -130,00.

COPACABANA - Âluga-se ap?
402 - Av. Copacabana, 1 285 -
Salão, 3 qts., jardim de Inverno,
armários embutidos, banh., coz.,
dep. de empreg. todo sintecado
de frente, vaga de garagem. Ver
•--!-,-.__. T;a,ar CARNEIRO DE
MENDONÇA, IMÓVEIS - Av. Co.
pacabana, 861, s/ 501 — Tel
57-2853_. '•
COPACABANA - Aluga-se apj
801 — R. Sá Ferreira, 96, c/ 2
qts. conjugados, sala, salão, 2
banh. sociais comp., dep. da
empreg. comp., írea c/ tanque
ladrilhado, banh. em cores e 2
armários embutidos, pintado da
novo com sanca. Ver local — Tra-

_\LVG0,_ .a''la™?,° 104 •; 
,Ru»,lar CARNEIRO DE MENDONÇA

Djalma Ulrich, 301, com telefone
Chaves ccm o porteiro

ALUGUEL? FIADORES? Não peça
favores, venha buscar um bom
fiador proprietário comerciante
pare' aluguel de casas, aps. oi
lojas. Solução na hora — Viscon
de do Pirajá, 572, cj 5, das 9
as 20 horat, inclusive sáb. • dom.
Em frente ¦ TV Excilsíor, Ipano-
ma.
ALUGA-SE apartamento de quar-
to, sala, na Av. Copacabana n.
1 085 - ap. 314 -- Telefone ..
37-3706 - Ver das 14 às 15,30.
ALUGO temporada, Copacabana,
ap., 3 qts., sala, dependências,
garagem. Av. Copacabana, 1039,
ap. £01 — Chaves c/ porteiro —
Tel. 27-6944.
AVENIDA ATLANIICA - Aluga-
se ótimo ap., saleta, sala, dois
quartos e deps,, ilnteco ffôvo,
Posto quatro — Informações —
42-2970.

ALUGA-SE ap. perto da praia,
sala grande, banh. completo e
kitch. Rua Djaima Ulrich n. 49
- Chaves cj porteiro dat 9 às',-?. heras.
ALUGA-SE ótimo ap. sl.;, qt.
conj., banh., cor. completos, área
ct tanq. Rua Maestro Francisco
Braga, -142. Chaves aD. 101.

APARTAMENTO - Copacabana -
Mobiliado. Aluqa-s* na Avenida
Prado Júnior, 120 ap. 609, lodo
mobiliado, com safa • quarto se-
parados, contrato d* 1 ano. Ver
ccm o porteiro Josias o tratar
com o proprietário, Sr. Dofamare
— Av. Presidente Vargas, 446 —
3.° andar. Tet. 43-1753.

_„-.,„, -.ALUGA-SE ótimo ap. 911, frente
. r, |B0TAF0G9 

- 
, Aluga-se saia, 2 de quarto e sala separados, co-

S. Cle-jqu»rtcs, depend. Voluntários n.blnho, banheiro WC da empre-ALUGA-SE na RAlUGA-SE cj sobrado.
mente, 176, c] -Ia, 3 qtos, bah.l329 - ap."706 - Chaves eomjgidV,' _r__"cf ta"n;que7 sintec-!'pin0,\™ 

,A^í-,Tv- Ouvidor, o porteiro. Tratar 42-9244, dias.tado na Rua Siqueira Campos32, 2.Q oe 12-17 h. T. 52-5007. úteis das 8 às 10 horas - OS1257. Aluguel: 2E0 OOO e taxas
ALUGA-SE _ Praia de Botaf.-gn, 300 oco e 'ai"ls- ___lTra'ar ^1. 57-9133 - Sobral _
460, ap. 603, op. ccnjU73;!o com|BOTAFOGO - Ãluga-se Av. RuijSobral S'A. Chaves mesmo ende

ALUGA-SE — Rua Figueiredo Ma-
galhães, 248 ap. 403, sala, 3
qts-, garagem e dep. Chav. port.
Trat. IGAB. T. Otoni, 72 - Tel.:
23-1915. CRECI 183.

IMÓVEIS - Av. Copacabana; 861
s/ 501 - Tel. 57-2853.
COPACABANA - Aluga-se TpT
506 — R. Francisco Sá, 35 — To.
do mobiliado c/ geladeira, con-
trato de 1 a 2 anos. Alug. 380- Sala t quarto separado, benh.
c/ box, cor., dep. de empreg.,
érea com tanque. Ver local —
Tratar CARNEIRO DE MENDCN.
ÇA, IMÓVEIS - Av. Copacabana,
n.' 861.»/ 501 - Tel. 57-2853.
COPACABANA - KAIC oluoa _
ap. 503 da Rua Cinco de Julho
n.° 63, cj sl., 3 qls., co:., banh.,
dep. compl. empreg., área citan-
que. Chaves cj porteiro. Tratar
na Rua do Carmo, 27-A. Telefo.
ne 32-1774 - CRECI 283.
COPACABANA - Aluga-se api
201. Rua Paula Freitas, 90. 3
qts., 2 salas, jardim inverno, 2
banheiros, copa, cozinha, dep.
comp. emp., área c'tanq;:e, vaga
na garagem, atapetado e finemen-
te mobiliado. Chaves ciporteiro.
Tratar na EMIL - Av. Rio Branco,
156, Gll 231. Tel. 52-9059.
COPACABANA - Alg. ap. 3 qts"
sala, banh., dep. empregada, cj
geladeira, mobiliado. Av. N. S.
Copacabana, 827, ap. 702. Tra.
tar 22-5627.
COPACABANA - Alg. ap. sala;
qt., cozinha e banheiro. Rua Sá
Ferreira 234, ap. 2. Tratar 22-3627.

moveu c scladeira. Alua. CrS;Barbcsa n. 636, ap. 205 cem 2!r_Tí„
«ure„o ou uoao Mauncio pelolVAgA-' per. mocas cóm direitos W«lc?' 4?"»?_,;?i^vt pj__. 

R>fel" 
T""^ 

"pS_ "-|nh3'|ÃluG° temporada ap. mob. fi-
ÃLÜGXSE ap. mobiliado c] dois _______ _______ T Ambiente Sil d«l -Fia. 22. 55 

' ' ^ 'lllÍTr^^ti' 
V* 

emp'c-"° 9"to "m BC'- 'CV 9"g'-
quartos, sala, varanda, cozinha FLAMENGO" 1 Aiuna-se ap 6C5 ™"5o - Buarque de Macedo, 36 Tr_r,l\e „¦ p„, YA ¦>¦;  .5? IMí F™'1' ^ fel.lSÇ^Ó ! 

"Ta d. 
l",™'e area grande, quarto e banhei-da Rua Silveira Marlins, 146. rie - <__ '0'. Próximo à pria. 3«"G,^!,| f™ 

do B°Y^,°' 
23'9766 361 57 P"

-noí nn^tch^ 7, 
°AUssi. 

_;_. t%4£?&^Jm.-^. ¦ToST' 
g K'1 ?* lf• %S^|fe 

_ Alugo vaga s,M.^sTlun,o à praia otimo
n. 63, ep. 602 - Ver no local, taria. rí P' 

.,'.' _ Jm__9 " 
C*- 

%A_;_,U' %*£?__41' 5ilo'a- Tel- nhora trabalhe fora. Informações quarto frenle. independente, batj-íwT. I.U-B441 e 22-8155. Itel.i 46-6565 das 9 às 11. 'nhc;ro, kitch. Tel. 56-1754.

Carvalho Mun-
donça, 35 - ap. 201, fte., 3
sis., 2 qts. depi. Chav. port.

COPACABANA - Alg. ap. cen.
iugado de (rente. Av. Rainha Eli.
_abeth, 186, ap. 403. Tratar tel.
22-5627.

COPACABANA - Aluga-se . ap.
Trat. IGAB - T. Otoni n.l??,- *»'.Ron_!d de Carvalho,

72 - 23-1915 - CRECI 183. ' 
,' 

', de csper?' sae,s- Q<-
Ti i ir- _ ;_ Ti coniugado e varanda, banh. aALUGA-SE pequeno ap. Ver el.oz. Ver local. Tratar CARNEIRO
tratar domingo - Rua Sa Ferreira.lDE MENDONÇA, IMÓVEIS - Av228, ap. 119. Copacabana, 861, i/ 501 - Tel'
ALUGA-SE vaga i rapaz, Trav. 157-2853.
Angrense 28, ap. 602. Exigem. COPACABANA - Aluo. ap. cónl.
Â,.£f«"'*•.  banh- e k!,ch- Ru' Júlio de-Cal:
ALUGA-SE — R. Raimundo Cor-hilhos, 35, sp. 922. Chaves c|
reia 60, ap. 312, com sala, oto.1 porteiro. Tratar 'Aliança Imóveis',
coz. dep. tratar IGAB - T. Oto-iPca. Pio X, 99, 3.» andar. Tei.
ni 72 - 23-1915 - CRECI 183.'23-5911.
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O" IMÓVEIS - ALUGUEI 1.» Cad., CLASSIFICADOS, Jorn.il do Brasil, dominao, 12, o 2.°.fe 13-3-67 - 7

COPACABANA - Alugn-se ?p. (COPACABANA — Pósto 5. Alug.| LEME
1002 — Rua Cancelheiro Lafayete,.vagas e quartos. Av. Ccp. °Ó7,|

64 — 2 salas, 3 qts., banh., coz.,;ap. 701
dep. do empregada, area ccm Van
que. Aluq. 700 - Vcr local —

Tralar CARNEIRO DE MENDONÇA,
IMÓVEIS — Av. Copacabana, 061
«/ 501 - Tel. 57-2853.

COPACABANA - Aluga-so ap.
quarto e sola separado, cozinha
e banheiro. Mobiliário. Têmpora-
da ou conlrato. Rua Pr rido Jú-
nior, 2811 115. Tel. 36-4736.

COPACABANA - Aluga-so ap. COPACABANA - Aluqa-se por
c| sala, quarlo conj. c cozinho, temporada «parlamen.os decora-
peças amplas, na Av. Copacaba- cio». Quarto, sala, kitchnete, ba-
na, 861, ap. 715 (Ed. Comercial), nheiro. Ar condicionado, roupa
Aluquel NCrS 2i0,00 mais taxas. M0 banho e cama, louças, pane-
Tratar hoje no local c| propric-.|a!. Arrumadeira. Tratar com Pe-
taria. _ I d ro na Av. N. S. Copacabana
COPACABANA - Quarto. Aluga- j 1085, sala 1116.
1» a catai respeitável cu a ca-[COPACABANA - Coni. grande]
UMSK? 

OU * ""^ senho,a- Tel- 
[mobiliado Crt 230 000 mais ta-
Uai - Ver Rua Barata Ribeiro,

18, ap. 615 d porteiro Adriano
- Tratar 31-1033.

- Alugamol ótimo apar-j ALUGA-SE - Av. Ataulfo dej LEBLON — Aluga-te ap. 504 -.ALUGA-SE o ap. 102 do edifício RIO COMPRIDO — Aluns-sa um TIJUCA - Alg. cit. cJ móvel para RUA SILVA TELES "OA - Aluna JACAREPAGUi - A'
lamento pl lemporada na Rua Paiva, 143 «p. 304, fte., sala, 2 R. Visconde de Albuquerque, 415 na Rua Maia Lacerda, 222, com- quarto, mebiliado, • pessoa que moca trabalhe fira.' ftl. ]ót. ap gr saleta' 

"ais 
2 crt!i lc/ 1 o 

" 
1 Dtm0.! íf-

Princesa Isabel, 230, ep. 604,lqt!., dep. Chav. porl. Trat. c.' 3 ots., saláo, saleta, varanda, posto de sala, quarto, banheiro, trabalhe fora. Rua Itapiru, CM, 33-3333. Idep. cmp., depósito Ver íVt'-.. J. u. . 
'.' 

d 
'r 

í"
;l sala, 2 quarlos banheiro, cozi- IGAB. T. Oloni, 72 - 23-1915. -cortador interno, banh., coz., ter- cozinha e quarlo de empregada, ap. 3. Tcl. 32-8359. TÍJÜCA - Aluoo o «n ÍÕ_~7i'_ Antônio. ' iLniclS 1 ."'¦"' 

"' "..?. <-™

nha, dependência empregada ejCRECI 183. raco, dep. de empreg., área de Tralar na Travessa do Paço, 23, S^TA~ÃLÍXÁNDR-|NA' 
~B88~«T Rua 

Zomenhof n 15 2 ot- sl SALÁ~o 
~aZ.7-~r,~_77nÀ7 ~ c;nL..;;- c, I'i--n .' .%,, i" ?.-

,eleione.PVer chaves no íp. 802 AVENIDA ATAULFO DE PAIVA .20 «,2 Alug 6W - Ver loca, 
%*•,*£*»> 

» 
, 
»^ foT-^íulo* vXT'.l.TKZ »".*«.' dW _._'P[ - ^.1° HS Ve^L ^"S ÍJ^ul'.' t . o d a" t loc

e Iratar na Dolta-Adminislradora 944, ap. 701 - rrenle, sala, 2-Tratar CARNEIRO DE MENDON- com 1-aUIO «rtelro. leL: Jl J4/J banh.. áre> -erv arde Chave: 30J das 12 òs 17 horas -ha Fraocsc ¦>) _ T,'.r„., n» 5 -' 4012 
"_¦•_> 

rmt
de Imóveis Ltda. Rua Míxico, 11, quarto, grandes, 2 varanda., sin- CA, IMÓVEIS - Av. Copacabana, - Aluguel Crí 250 000 rnüit as °- Da™ 

J'' 
'. 

\\Y\3 às - T CIVIA -52-131,0. v„ak, »-',-• .V " TTrVÍ r nTrlVa"'—»T 
-~

s|lo|a. Tel. 22-0977. teco, coz., banh. social, área c 861, s' 501 - Tel. 57-28:3. |l««.. .... .. .. ... ?4Pn- 
cm"r- ver '' =r~ rr—-~- ¦ VILA ISABcL - Aluga-se otimo JACAREPAGUA - Aluga-se casa,

LEME-^Aiuç^Tp. nobre c^j tanque, deP. emp. Cri «00Ç0..lHlON _~ Alu0,.s. p„r üm; ALUGA-SEo aparlamenlo n. 404 .:-;-—--- Eng 
E,n7nl Co?r m Mcom sala! & 

"/, 
%rf"™ ^""j"' 

• 
Sm'»^"^ 

"ua 
Edqa^d Wer°

ngo cias 13 ai 18 horas . 3a.- emp., depen. ..„_. .. .,..., _
NCrS 

'750,00'« 
taxas ou NCrtlAÍÜGO ap. fronte mar, 3 qfs.,, feira das 9 is 11 horas, ni Rualplcs e completos, qaragem, «I».*"™,.'' . "¦- " '

130000. Av. Atlântica 400 -garagem e dependência;. Av. João d» Danos n. 67 - ap, vador Incinerador. Tratar na mes- ?V.;.°
Ap. 402. Niemeyer 17*1 np. -401 —Verdo- 301. i,r|a rü« n- 41, ao. 301, dids úteis TIJUCA — Alugo apartamento

-- -¦-  ..,..,,... -jdna 
9 às M heras. Aluguel CrS las conjugadas, (rês quartol, ba-Copacabana. Aluna-se! mingo^

COPACABANA - Ap. de 3 qts.
boa sala, grando varanda, dep.
de emp. e garagem, 5£0 livres
— Joaquim Nabuco n. 43 — j|p.
13, c! Francisco — Tratar 
37-8797.
COPACABANA - Aluqa-se ap.,
salela, corredor larga, banheiro,
cozinho ccm dormitório, so-
fás, ocladeira. Paula Freitas n.u
66, ap. 305. Chaves c| porteiro.
Tratar_5j)-_4594;_
COPACABANA - Vaga de -gara-
gem, alugam-se duas vagas na
Rua Santa Ciara, iratar Santa
Clara 192, ap. .201. 
COPACABANA - Ãluga-se dti"
mo apartamento. Ver na R. Dc-
mingos ferreira 34—1 203. Cha*
ves com o porteiro. Tratar pelo
tel. 43-0697 Dr. Alfredo Rui das
as 12 horas,1 .dias úteis.
COPACABANA - Alugo quarto .
mobiliado, beira-mar, tratar pelo COPACABANA
lc]e'____5Z__V__[____Sr.__^i«nda-
COPACABANA - Alugo vaga pá?a
moça na R. B. Ribeiro. Tralar
Sta. Clara, 115, ap. 810 - Cr$

ILEME
aoarlament!- para semana santa, i ALÜG^-SE na Ru.
Tel. 37-12B9
LEME - Aluga-se op. 601 d

temporada o ap. 1002, aa Ay.r-1;};' 
|«' R Urugualanil u

Atlântica, 3318, com quarto, sala 7^' j:
o depepdüncins. Tratar em Silvic'
Bataíí>a Imóveis ltda. na Av. Co*
pacabana, 540 grupo 403. Telefo-
ne 26-1795.

60 COO.
COPACABANA - Alugo ap. gran-
de luxo, 270m2, tudo decorado.
Rua Anita Garlbaldi, 5, ap. 301,
com 3 salões e 3 quartos grandes,
ar cond., telefone, TV, tudo mo-
biliado. Centrato 2[3 anos. Tcl.:
57-5996 e «-1722.
COPACABANA -Aluo. R. D,
minges Ferreira, 123 (Edifício
Master), ap. lie., sala qto. conj.,
banh., kitch. 250 mil mais ta
xas. Tratar tel. 38-1617
COPACABANA

COPACABANA - Aluga-se tem
porada 6 meses, conjuçiado tro
biliado luxo. Tel. 45-6817, ati
12 horas bu _ à_noííe.
COPACABANA' -" Aluga-se na
Rua Toneleros. n, 25, o ap. ..
1 002, exefílentementa mobilia
do, cl geladeira, maq. de lavar
telefone, 2 quartos c) armário
emb., amplo salão, banh., Copa-
coz. sjrandr. area c| tque. e dc-
pend. empr. Ver c] porteiro —
Iralar tel. -13-7912 - ADM.
ÇliJION.

Alugamos ap.
1207 da Av. M. S. de Copaca-
bana, 750. C| sala c quarto con-
jugado, banheiro e kit. Chaves
com o porteiro. Tratar na Predil
imóveis Ltda. Rua México, 119
16.° andar, qr upo 1603-6.

A1ARAVILHOSA visla p.mcr, qt.
e sala separado, completamente
mobiliado, geladeira e vitrola. Av.
Copacabana, Posto 5. Aluguel
temporada. .Í7-0362.

MOÇA c/ apartamento todo con-
forro e direitos, procura 1 ou 2
p/ dividir despesas. Av. Copa-
cabana, 1 141-403.
MOÇA funcionaria aceita moça
dividir despesas np. Tratar tol.
561371 - 9 às 11, Sr.a Uma.

Humberto de
Campo-., 745, ap. 301, Leb.on.
Um quarto de empregada areji-
do e mobiliado c! roupa dí ca-
ma e c! direito a banheiro so-
cia!. Procurar Dona Diva, Preço
NCrí 60,00.
ALUGA-SE - apartamento ci so-

ap. sala,. 3C0.I.EÜION - Alugamo
qt., bnnh., kit. R. Cupertino;
Durão, 147-306. Chaves Dor!. -ALUGA-SE - Usina da Tijuca -
Inf. 42-7144. F. P. Vcrja En-!2 an-. com ql. li. sep. c. b. —

ganharia. CP.ãCI 832. ;155O0O e 159 000 a casal lem

LEBLON - Aluoo tp- 402 ds
R. General Árticas, 511, c/ 2|-üvi-
salas, 3. qts., banheiro, coainha,IALUGA-SE
dependências empregado

fÜ. Rus Condeuba 43
3C-09Ó6.

-Telefone:

nheiro completo, cozíni.a, área
serviço, depsndêncíaa empregada,
«rn.drioi embutidos, vaga auto-
móvel sob pilotis. Telefonar ..
34-7299 - Dias 11 a 13 das 12
n* 18 hora1;.
TIJUCA - Aluga-se" ap.~saia,_2

dependências. Rua Sío

dências

_ 3 quartos, sala,
Chs.lcor.. elc. Rua Dr. Aníbal Morai- guarro. 

trt. quartos, cozinha, depen;|vei c/ porteiro. Tratar Dr. Valle,k USA. bl. 5, ap ;02 - Ti- F"nt'ico Xavier,^ 22 «P. «02

52-8497 - R. México, 158, «ala LW;'.- Chj.yei.no bl..6,-ap. 401 |Tra)ar_n, mesn.a rua n. 116,
empregados,

309.

POSTO 4 c meio — Al
tomporada, saleta sala, 2 qb.,|Cio Pc5SOS „
dep. empreg. mobiliado. Ataue
tado, frente. NCr$ 500,00. Tel.
36-7885.

tanquo, na Rut Nar cimento Sil-
va, 444, ap. 201. Tratar na Rua
Sele de 5eteml-.ro, 88, s' 305, c|
Sr. Ribeiro entre 14 e 17 horas.
Tal. 22-7440. .Chavea no ap.. 101.

CASTELINHO - Av". Rainha Eli-
zabeth. — Aluga-se ap. living,;
sala de jantar, 2 quartos com ar-jco
mários embutidos e demais dô-|t.
pendenciar.. Tei. 47-9393

Telefona: 084512.

,~^'ALÜGA-Sc o apartamento 105

ap. -103 das 20 às 22 horas.
TIJUCA"- Pça." S. Pena" - Alu-
ga-se na .Rua Des. Isidro .50,

qts., s!..

LEBLON - Aluga-se na R. Jo.., - ,
i-hi.,,., „ íi7 ,-. "ni ft„ ccm três quartos, snla, cozinha, -Limiares n. I / — ap. à\j\, >-e-i. , . ' . . , ' ,*.'•- m? ri**. ,¦!.¦¦._ A
cl ci'o sa'a saleta arca com banheiro secai e dependências sp- lUA de rren.e, cl

tanque," banh'., coz.' e saraqem P»™ empregada e vaga na gara- f 
den.au dep., todo pintado, 2a.

- Otimo edifício, boa Tocaíla- 9f", "• F.ua Clóvis Beviláqua n. locação ver no local. Tralar te!.

Tedo pintado com «inte- =*. a vinte passos tis Rua Cond? j-í-4jIV. AIucj

Ver com o porleiro. Tra- °e Bonfim, próximo a Praça Saenz boi
43-7912 e 2Í-I2Ó8. —{Pena. Trala-se no local cont o ie-

ADM. ORION. [lador Antônio. , 

zna 300,00 e encar-

r-CASA - Alu^9eâni^mEc^4'JMÜDANÇA? GATO PRÊ-|^Lru0Gxf '"'

POSTO SEIS - Aluga-so mag-
nlfico ap. n. 1 203 da Rua Xa-
vier da Silveira n. 40 — Ver
hoje das 10 as 17 horas. Teleío-
ne 42-5251 .

TIJUCA — Aludia-se apôrtcnienlo
ccm salão, 2 quartos, banheiro
completo cj box, cozinha, depen*
dcnci.is de empresada e voga
na garagem na Run José HiuJno n.
254, a:>. C 01. 2.o blcco (co-
bertura'

707. R. S. Fron-
avier, 352, cj 2 lis. 2 qts.

quarlos. sala, garagem e de^T/O armazena, 1ranSDOr-;coz., banh.. dsp. emp. èm serv.
mais dependências - Ver no lo-j , , , , lf).nITralar APSA. Tv. Ouvidcr, 32,
cal das 8 às IB horas - Iralar ta 6 embala desde 1940; 2.0, de 12-17 li. Tel. SÍ-5007. ,
2a.-feira com o Sr. Arevedo Tp] /Jcj.OlOn A1UGA.S6 n« Rua Dai Isidro mâ'! Ux!-í- Vsr no '«»!• T'a-
Telefone- 23-42-54 e. 43-8258. V 

f",/^ 
4 

I T n V>, \%. 303 p 250 ÔÒO «fe ^ ,Nllo,/^naha 2%%U0U

CASA - Aluga-se quadra 5 QUARTO - Para 2 pessoal, .de ,„. _¦ :_.. ,,,'. _ deps. Vial- 203 .Tels. -12-0448 e 2.-7259 -

praia, centro terreno 20 x 35 -fino trato ccm cu 1. refeições ,s <jominoos da 9 às 12 cu ho-£?!£' !?£:__  . ._
Telefone 27-1959. - Venâncio F.ore; n. 341 - Le- rnf|0 , combinar pelo te!. .. TIJUCA - Aluga-se magnííico blon. ;34-7407. Tralar ra Trav. do Pa-Jap. na Rua Uruguai n. 468 —

tratar na TRIUNIÃO ADMINIS- e var.Tnua.emp. clc, R\.:a Medi irei Pá:.,.
ro, 49 ap. 302. Ch. 47. Al. 250 TRADORA 0E IMÓVEIS LTDA. à Bt.ltr._o, 513
mais 20 cre. Tr. Grrca Aranha, *'¦>« da Alfondeca n. 98 - i| iSTr_~i-f~r
174, 7° andar. __' loja - Tel. 43-6212. 309 

c/ 20 A 
~ 

Aluoo ól?
USINA -Alugo apT 2 qtsl, _ VILA ISABEL - AÍu-a-se ap„ 2 ._..'. 101 c 201, tipo casa. tToI.
arm. emb., dep. criada, saia e '"•' 3 1|S" !lcl-- - Kc<$ 330.00 c/ preprietítia.
banh., prédio novo, jardins -|Av. 28 Setembro 318-C 301i
Alus. 200 OCO mais taxas. Cha-xr Chaves 201 - 31-3470 - Dr.|

nii. como.
Chaves na Rua Luís

ves porteiro na Rua C. Bonfíi
n. 1 328.

ANDARAÍ - GfJAJAÜ
VILA ISABEL
APARTAMENTO - Alugo, exce-
lente — R. Duqueaa do Brajjança,
85, i^i. 101, cí 2 C|!;., sl. e de-
mali dep- Vá,- c| porteiro — Trs-
tar 22-9023 - Segunda-feira, após
]!_hora:._
APARTAMENTO VAZIO - Aluga-
se cu vende-su c! 2 qtj., -al.1,
varanda e dependências compie-
ía.t de empregada, pintado dt nò-
vo sinteco i Rua Paula SrVc, 671
np. 205-B — Vêr com o porteiro
e tratar pelo tel. 34-9-líO - Alu.
tjus! 25ÓCO0 com taxas. Venda

Aluçiuel Cr$ 300 000,118 000 c' 50% financiado.
Ver no local. Tra- ALL,Go apc. .an,ento"209'--TaV^

Verdan — Run Duquesa ds bra-.
Dança, 85, 2 quartos e dependen*
cios — Ver dat ló ài 18 l-orm

Carrilho

GARAGEM - Vaga - Proprietá-;'- J34-7-I07. Tralar r.a Trav.POSTO 6 — Cavalheiro único in
..„,,,..,. . quilino, quarto de frente, mobi
COPACABANA - Alugamos íp. |iat)0_ c| roupa je cam„. fstri
58. ria Av. N. 3. de Copaca. tamente familiar. Tel. 27-3593.
bann, 195 c sala e quarto con-li.j.tvA" à{.'._?, "T*"""—T .
iuoado, banheiro o kit. Chaves PÓST0,5 ~A,lu'J? np- ,"'¦," »'• IPANEMA - P-oc.ira-s. senhor-gem
com o porleiro. Tratai na Pre- separados, kitchnete e banh. emj, boa I0pui„5Ío pa„ .ssociar-, TEMPORADA curta ou longa -
dil Imóveis Ltda. Rua México, £1'™!" 

locaçpo. Aluguol .... 5e na |o„550 d. íiimo ip. - Visconde Piraiá. 525, ap. 804, c|i Trnv j„ p..„ . 0 „ ,i 30,
119 - 16." andar, grupo 1603-ó.;330 000- Tel. 57-8573. j Tratar lei. 27-9673, íábada e do-|taU>ta, sala o qt. separados, mov.,i'ar T_faVV,d° Pag°.,"-° 23,s' 3°!-,

;;

COPACABANA - Aluga-se ap.
mobiliado, quarto o caia sep.
banheiro q cozinha p! têmpora-
da longa ou curta. Rua Prado

,, ——Júnior. 300 mil inculindo tax3j.
Aluga-se ap. inr lr,\ 25.2947temporada. Tralar à Av. N. S ... .. . .TV—-———

"d on 207 CASA c| 2 salas, 3 qts., banh.,
-Icozinha. Tralar 37-9892, D. Nair

íi partir teflun da-feira.
COPACABANA - 

"TEMPORADA" 
-

Aluga-se, mobiliado, para tempo*
rada ou contrato de um ano, ap.
4 79 da Av. Prado Júnior n. 135,
quarto, ia In conjugado, bnnheiro
completo e kitch. Ver com por-
leiro. Tratar pólos tels. 43-0089

—, lou 36-2961.

Copacabana, 245
CÕPACABaTTÁ-- AiügíTe-ãí"
501, rua Dialma Ulrich, 23: hall,
2 salas grande;. 2 corredores,
iardim Inv. c| piso mármore, 3
qto.',., copa, cor., área cj tan-
que, dc-p. emp. garagem. Cha-
ves cj porteiro. Tralar Lowndes
Srms. Pro» Vargas, 290. Telefo-
ne_ 23V?525._ Creci 204.
COPACABANA Alugo sp. ..
ij., 2 q:-., armários embutidos,
fintecò, c; garagem e dep*. em.
pregada. Rua 5 de Julho, 47;002.
Tel. 22-6457, ou em Niterói
2-466Q. Chavas com o porteiro.
COPACABANA _ Aluga-se op.
1002. Av. Atlântica, 2672, sala
4 q:n:., 2 corredores 3 banh.'
íor. coz., dep. empregada, çjn-
ragem. Chave c. porleiro. Tratar
lowndes Sons. Pres. Vargas, 290
tel. 23-9525. jCrcc| 204_.
COPACABANA - Aluga-se éíimõ
apartamento composto de duas
salas, três quarlos, dois banheiros
sociais, cozinha e dependências
de empregada. Ver na Rua Ba-
rala Ribeiro, 339. Chaves com o
porteiro.
COPACABANA"-- ÁÍugVíirsi'~S
aps. 1 002 e 1 005. Av. Copaca-
bona, n. 019, locação residencial
ou comercial. Tratnr ccm o Sr.
Gildo, pelos loWones: 42-7439
« 22-8381.

QUARTO aluga-se mobiliado a ca-
sal oú 2 senhoras. Vistn paro
o mar Av. Copacabana, 6, ap.
101,
QUARTO grande mobiliado para
pessoa que dê referencias. Av.
Atlântica 994-55 — Tratar no
local.

rVnlüga na R. Vise. d. 
'PíraUlfEMPORADA 

- Leblon. Aluga.»|t° n. 23; (ala 301. Uo. 201, com salão, 3 ótlmoj

35 801 - Falar com Holena ou a0 frent» praia. Av. Delfim Mo-ALUGA-SE - Rua Der.. Isldfo n. 'u'*i ¦*"¦' C0Pa- bsnh- "c'
Severino. _ reira, mob. 2 qts., 2 salas, gara- 29 ap. 303, p| 250 000 mental.) it" «I 

\"nf...' 
°*p- 

rV&zT.'cj 
aala, qt. e depds. Visila do- Ç»=, 

es 
n% lr?l_ ,nT'í1ATRIUNI?0

mingos de 9 às 12 ou horirio a AD"l'.,-DE, BENS LíPAx.n'' ""^
combinar pelo tel.: 34.7407. Tra-lOJ Alfândega n. 98, s;ioia.

TIJUCA - Próximo da Praça

Tratar tcl. 36-4184.

QUARTO mobiliado entrada Inde-
pendente, area cftanque, banheiro jpÃNEMA
usa exclusivo. Ambiente familiar.
Aluauel 100 mil. Rua 5 Julho.
Tratar 23-5431.

ngo das 9 às 11 hores."IPANEMA 
- Aluga-se na Rua

Nascimento Silva, 130, o ap. 302,
de coleta, sala, 3 quartos, banho'-
ro, varanda e dependências de
empregada, corinha e área —
Aluouèl NCrS 500,00 e taras -

Tralar no ap. 101 — Teleione
47-3864. _

CONJUGADO mobiliado com ge
ladeira, aluga-se -* Rua Toneíe*
ros 254 ap. 401 - NCrS 250 -
mais os taxas. Ver e tratar do-
míngo das 9 às II com o pro-
priet.íric.
COPACABANA — Aluga-te o ap.
1 117 da R. Felipe de Oliveira, .,
de snla e quarto aep. Chaves no
op. Tratar tel. 43-6512. CRECI
748.
COPACAOANA - Alugo ap. mo
biliado por temperada. Posto A_
geladeira, TV, roupa de cama,

QUARTO — Alugo p/ 1 ou 2 ra-
pazes, perto dn praia. Rua Do-
mingos Ferreir*, n." 236 ap. 104
- Tal. 36-7717.

Aluno um, com di-IQUARTO

Aluga-so otimo ap.
607 - Gomes Carneiro 130 -

ôi quarto, :e!<t separados cozinha
s banheiro, lo, locação, fin teco
e azulojado nté o teto, parte íer-
viço. Aluguel: 300,00. Tralar tel.
57-9133 - Visitas de 12 ás 15
horas. Chaves com Sr. Agostinho
cu cncarretjads.
IPANEMA - 

"LEBLON 
- FreílM-l dc-x Chav ap. 102. Trat. IGAB

sa ap. c 3 qls., 2 banhs. joe. -'T. Otoni, 72 - 23-1915. CKE-

„ i arm. »mb., gprapnm • demais! Cl 1S3.
Pio-ij.». _ T.l 38.4504. d. 9 ÍS

iALUGA-SE: amplo apío. con> sm-
"TTIteco Crí 380 mil — Rua Marquês

gel. fte. Visla pl o mar. Cha-!ALUGA-Sü ap. 401 na Rua Ma-
v*s c1 porteiro. lior Ávila, -455. Trntar pelo tel.

; —:— 23-33B9, José" Maria.
GÁVEA — J. BOTÂNICO ÃLÜGA-SE na Rua Aievedo Li-

Ima n. 86-A — 2 qt:., ebIo, coz.
ÁLUGA-SE Cíisa por NCrí .... benh. independe, e area cotn
500,00'na Ru,i Faro n. 37, com tanque. Chav. leíed. — Trot.
3 ats., 2 sls. Trotar com João! IGAB. T. Olcni n.° 72, 23-1915
- Tel. 26-9959 - VER NO LO-1 — CRECI 183.
CAL
ALUGA-SE no. de sala, 2 quar-
tos e demais dependências. Ver
e trctar na Av. Bcrtolomeu Mi-
Ire, 637 ap. 201. Telefone ..
27-S594, por NCrS 350,03, in-
clusive taxas.

ALUGA-SE R. Jardim""" Botânico;
637, ar. 20?, fte., sala, 2 qts.,

reitos, a 1 ou 2 moças oue Iro
balhem _{or3._Trr,tar_37.935B.
QUARTO ou conjugado - Pro-|j,j,j- _ Tel. 

"38-4504, 
d.

«urn-so para 3 moças d» fino^j horas
trato. Preferência Copacabana — ¦

ÃLUGA-SE nft Rua fobias Mot-
coso n. 90 — flp. 302, sala, 2
qts. t den. Chav, no ap. 201
- Trat. IGAB - T. Otoni n.
Z?.._r_??-'.9i?_.- _CRECI 183.
ALUCA-SE 1 quarto independente,
pera honiam t I caalnha. Rua
Car/elho Alvim, 529, ca-a 19.
Tel. £8-6536 - Tiiuca.
ÃLUGA-";i:"Í!Õ. c| 2 qti., 1 «ala,
banh,, espinha. 260 rnil. Rua
Seria luisa, 3-40, ap. 302. - Ti.
juca-. Tel. 57-6576, D.-.ns Cheva.

aScfis Pana, n Cíi3al sem filhos
Aluga-se em ap, r/,., s., cc:.,
banh. comp., grande arca, en-
troar, de serv. — Rua Pe reira
Nunes, 21 ap. 102 - Pede-se
ílador. 
TIJUCA - Muda! Alugo-se Rua
Marechal Trompowsky, ótima re-
sidência, 2 pava., A qts., 2 islaf, .
paragem c/ 2_j\'.t.f depcndônclea 2S-64j1

 ALUGA-SE caia Rua Jorge Rudõs",
Aluqo-í- apartamento 53, casa 3. Chave qa casa 26

VAGA ~ Aluga-sa a moça qus
dâ referência. Trntar hoie de 9
òs ló h na Rua PortlLs Ccrrôía,
39, Andarat, _~^n _D. Almerinda.
.Vil A liABtL — Alugamos 

"apT

402, da Rua Pedro Hran::iCo Li-
na, 9ó. C| saia, 2 quartos, ba-
nheiro, cozinha e dápenduncias.
Chaves no ap. 204, Tratar na
Predil Imóveis Lida. Rua Mii-
kíco, 119 - 16." andar, grupo
1603-6.
VILA ISABEL - Em edifício oca-
liado dc construi*, tí püoíts, -4
andares, 2 ap:.' pj endar, aluno
exce'ente a;í;r famento tedo de
fronte, 2 salas conj., 3 quartos,
banheiro completo, ampla; coíÍ-
nha e írea cj tanque, depen*
dência'; completas empregada, ve*
qa automóvel, cortina» e perã!=:-
nt:. Rua Heber cio Béscoli, 101
ap. 101 (finei Rua Visconde
Aofseíé). Traítir Palmares. Av.
Gesra Aranha, 22ó - ll.o

quarto Je irer..
¦¦-¦¦' .. dar. teh. 52-5239 a 32-6556.ALUGA-S.

Rua Sousa Franco n. 191 - NCrí VILA ISABELAluge-íe ap.
70.C0 — Depósito - Facllta-se, c-"i «lão, 2 qt:.., banh. social
ÃLÜGA-SE ümá casa R. Rocha vV'"'1;'3' 

dcp' . c.3m;>r
Fragoro, 22, cl 2. rio 3 ni«.. '! . lY-r .c"r" ." P'nt0

caia I!. Rocha
do 3 qtt., 2 ;.,

cer. e msis cleof.. 300 mil. Tra-
lar Machado, 58-0522, Av, 23 do
Setembro, C-í5.
ADMINISTRADORA IÃÃOB. I. H.
aluso. Torres Homem, 270, casa
19, ap. 207, sala eqtc, e! ároa,
aluguel 180, mnis taxas, inf. tel.
52.098^, Crecl 636.
ALUGA-SE casa 2 quãítos, 2 salas,
cozinha e demais dependências.
Rua Sla. Luiza, 193, c/ 5, Mara-
esnã. Tratar na casa 7 — Fone

empren,
Av. 2;

de Setembro n. 2ó4, ep. ¦ 20:
— Trotar c. o Or. Alberto
52-3304 - do; 17 às 19 hor

CENT P.AL

Inf». 27-8077.
TIJÜCA
C 2 quartos, 1 snla, dependên- V. 1
cias empregada urn p/ andar.
Alu.juel NCrS 300,00 - Rua Ge-
neral Roca, 51/201 - Irritar na
R. General Roca, 23J. _
TIJUCA-Aluga.se à' Rua Maria
Apiiílifl, 302, ap. 201 ccm saleta,
sais, 3 qts., copa, cozinha, tíep.
amp. Chavei v inf. cent o por--.'Ciro - 34-1397. '

Tel.t 57-7880.
QUARTO -COPACABANA, -
Aluoo um mobiliado com direi-
to a roupa de cama, o duas
mocas. Tratar tal, 23-2301 ou
43-4109^- Horario_ comercial —

QUARTO mobiliado a môca que
trabalhe fora ou sr. da iodo rei.

IPANEMA Alugam-se dois de S. Vice:. 115, ap. 202

ap. sala é ciuarlo de frenlo. Do-Lc.;,0. Av. Copacabana, 872-802.
mingo; Ferreira, T25, ap. 715. 7^. 57.7085.
COPACABANA - Temporada; -QUARTO - Aluga-se com 

""entra-

Apartamento 3 _ qti., «ala, 2 ba-jda independente. Tratar D. Re-
gina — Run Figueiredo Magalhleinheiro J, corinhfl, dependências

empregada, mobiliado. Rua Júlio
da Castilho, 6. Informações tel.t
38-7147, chamar. Natr.

Temporada até ó mcsi
forl Roxo, 231, ap.

COPACABANA - Va<ias a 2 mó-
<as que trahnlhom íora, únicas
inq.,_cada 50. Tel. 26-6851.
COPACABANA - Alugã-se b~T7
Domingos Ferreira, 25 o ap. 804
rio 3 qls., sala, con.. banh., área
c dep. empr. Ver cV port. Tratar
ti. -13-7912.

COPACABANA - KAIC «li.qr. ,£J.f°"" 36-4736,
frente o ap. 301 da Rua Slqual-| COPACABANA
ra Campos n. 243, c| hall, sl.
2 qts., coz., banh., 2 vsran-
dsj, W. C. empreg. e area c[
tanque. Chave; c porteiro. Tra-
tar na Rua do Carmo n. 27-A

Tei; 32-1774 - 
ÇREÇI^Igj^

COPACABANA- Alugo ap. cií
«i- e qto. separados, banheiro
cor. comp!., vulcapiso — banh.
• coz. Atapetado, frente» para o
mar. Base Cr5 30O 000 - Av.
Alíãntica n. 928, ap. 601. Tra-
tar SÉRGIO CASTRO IMÓVEIS -
Depto. Administração de Bens.

Ru» Assembléia n. 40 — 12°
andar - Tel.: 31-0717 - CRECI
n. 22.

COPACABANA - Aluga-se apar-
tamento de 3 quartos, 2 benhei-
ros, ampla sala, todo atapetado
com ar ref. e telefone — Rua
Edmundo Lins, 44, np. 1001 —
Tel. 56-1271. _

d0enSaf c'Omp^»?.P8ffilla1foP0n-|"",i''u'í30 ^ RuB D'^ Ul"

741-503
QUARTO ou vagas para moças.
Alugam-se em apartamento de
and.ir Inteiro* Praça Serzedêlc
Correia, 15-A, 5.° andar. Teoi te-
lefone.
QUARIO c telefone, aluga-ta
para rapaz ou mora que traba

sala, quarto e cor., banh. Afu-
riuel NCrS 210,00. Tratar Banco
Auxiliar da Produção S.A. Trav.
do Ouvidor^ 12. Tel.; 52-2220.
COPACABANA - Aluga-si p'5r
temporada ãpartamentot deco-
rados. Ouarto, tala, kitchnelte,

COPACABANA - Aluqa-sa óti-
mo ap. conjugado à Rua Júlio
de Castilhos, 35. C! móveis. Pre-
co 200. Tel. 47-8112.
COPACABANA -KAIC aluga na
Av. Copacabana n.o 945 0 ap.
704, e| sl., qt. conig., banh. e
kitch. Chaves c| porleiro. Tratar
na Rua do Carmo, 27-A. Tele-
fone 32-1774 - CREC._283.
COPACABANA - KÃIC -alügãTõ
ap. 901 de frente da Av. Cepa-
cabana n.o 1)2, c| salela, sl.,
qt. sep., bonh., kitch. Chaves c|
porteiro. Tratar na Rua do Car.
mo, 27-A. Tel. 32-1774 - CRE.
Cl 203.
COPACABANA - KAIC aluga da
frente o ap. 402 da Praco Eu.
cenio Jardim n. 39, c! sala,
3 qt3., coz., 2 banhs, varanda,
dep. compl.- empreg., área c|
Ianque. Chsves ci porteiro. Tratar
r.a Rua do Carmo, 27-A. Tele-
fone 32-1774 - CRECI 283.

banheiro. Ar condicionado, rou
pa de banho o cama, louças, pa-
nelas. Arrumadeira. Tratar ccm
Redro na Av. N. 5. CopacGbc

1085," ial a 1116.
COPACABANA - Aluoa-se ap.
1003, Djalma Ulrich, 316, sl. e
qt. separados e demais dep. -
Tratar: 52-9647 — Dias úleis.

COPACABANA - Aluga-sè" sola c
banh., c kitch. Aluguel 250 mil e
Hxas. Ver cj porteiro Antônio.
Av. Cop. 1 072 s| 807. Tratai
Corretores Associados — 32-6750- 42-0425 - CRECI 307.
COPACABANA - Alugo con
200 mil. Rua Anita Garibaldi
22 — 606. Chaves porteiro Alfre
do.
COPACABANA - Alugo tala o
quarto separados; kitchnete e ba
nhoiro completo, próprio para
fins comerciais. Alunuel 200 mil
cruzeiros e mais os íax£.«. Cita-
ves para visitar com o porteiro.
Av. Copacaban,-,,_709, ap. 707.
COPACABANA - Ãiurj"a-se"~apa!
lamento 904 — Rua Djalma Ulrich
n.° 133, saia, quarto, cozinha
banheiro. Chiives com porteiro -
Tralar— Rua do Carmo, 17 — 7°
endar — Sr._Américo.
COPACABANA' r- Aluga-se apar.
tamento 602 - Rua Barata Ri-
beiro. 348. Chaves com porleiro.
Tralar Rua do Carmo, 17 — 7.°
andar — Sr. Américo.

,. Rua Bol-IÜSi.
508 .Tele-ÍRUARTO — Alugo è 2 senhores

sérios ap. sosiegaclo, 130 esda.
-rr—. |R_.-a Hilário 

_Couvoia,_ 36-6920.

lodo mobiliado, 2 ots?,"'" sis".', "UA DOMINGOS FERREIRA, 236," 
q. empregado, geladeira. VerlfP' 1G07 - Sala, quarto, jardim

abado e domingo. Rua Duvivier, inverno, banh., coí. Cnave< c/
99 ap. 504. [porteiro. Administradora Nacional
r'rto'/irABAM_» ~~7~. "~—''*- Av. Pre:. Antônio C<i"ío;, 615,COPACABANA - Aluga-ac ap. o o náv _ T.l- 42.1314
1 007 da Barato Ribeiro, 200 cf1 

' 4-UI-.

... , ..., ..... .. randa, oep. empregada. Cr$ ...
apsrlamentos c| dois e ,re,3'G,ruea 27-40S5. 550 000 mais as taxas. Rui Al-
quartos, sala, varanda, dep. de _ mirante Gavião, 6 ao. 701, esq.
empregada. Chaves na portaria GÁVEA — Alugo ap., 2 quartos, Haddocl; Lú.;c. Chaves corn por-
Rua Prudente de Morais, 1 o68|Ja|tj t varanda qrande e deitu|i|teiro. Trttár peio tel. 23-2200.

APARTAMENTO- — Aluga-se par-

ALUGA-SÈ ap. 2 ais.. 3""q"ls.;vã."jTIJ|JCA 
- Alu?a-'e,0aP' c!s '™',c

Trator c| Hlram Lemos — Uua
Vise. de Piraiá n. 411, slloja .
202.  . ._.._
IPANEMA - KAIC eluga no R.
Barão ds Torre n. 69S, no 4.°
andar, o ap. 12 c| ll., 2 qts.
c| arm. embut., co*., banh., e
varanda-— Chaves ci porteiro.
Tr&íar na Rus do Cormo n. 27-A

Tel. 32-1774 - CRECI 283.

IPANEMA — Aluga-se quarto de
frente 2 môcac, senhoras ou ca-
sal som filhos trabalhem fora.
Ums vago a m6ca — Tel. 57-3493.

IPANEMA — Ãluga-s- ap. do t.
e q., frente pera praia. Rua Vi:-
conde rio Pirajá, 621, ep. B07.
Preço 280 e taxas. Tel. _T-}09\

LEBLON - Aluga-se ap.
R. Almirante Gui.hen n."

depondêncías. Marquês de S. Vi-
cento, 431 204 ~ Tel. 26-1097,

JARDIM BOTÂNICO - Aluguel
ap. gde., 3 qts., 2 sli., var.
c deps. Rua Cde. Átomo Cc!io
n. 137 - ap. 301.

te a rapB2. E«ls«*se referências
p depósito, Pça, Saens Pena, Av.
Moracaní, 1 001, ao. 216, das
9 Jt 13 hs.
ALUGO - Úlimo ap. tedo fren-
te, 2 q!i., sala, área gde., dep.
comp. 3. Conde de Bonfim 63
203. Tralcr lect:

LAGOA — Alugamos Bpartamen-
Io.(pilotis) dc 22C.T2, frenle p1 
Corcovado, Rus Humaití, 249/101,|_ ; p| ,-„,,,., „ 37-ÜÍ26
mobilia Lui; XV a ouro; decorado
a; to luxo, atapetado, telefone,
ssláo (Õ0m2!, 3 quartos, armi-
rioj embüttofos, hall, 2 banhei-
res còr, salão festa;, dípendín-
cíéí «in^retiada, vaga garagem.
Tratar CIVIA - Tel. 52-8166.

Rua Uruguai, 259, ap. 501
Sal», 2 qti,, qt. emp., copa, coí.
TRATAR: 38-2030 - 2r„ feira.

-—ALUGA-SE .
,0,— RUA VISCONDE DA GRAÇA, 18, kitchlnctc e

317!rp" 20? ~ T-"':'' .2 'lu-r'05' bính;'lnhora ou ca

APARTAMENTO - Alufla-so, Rut
Uruguai, 566, c' VI, ap. 10J_ -
Saia, 2 qts., banh., coí., banh.
emp,, áree c^ni tanque, varanda,
CrS- 250 mll. Tei. 47-8661
ABERTO.

partamento ds ssla
V/Ç, ideal para ae-"neiro 

que traba-

RUA POMPEU LOUR_EI.RO 20 -:LEBLON

COPACABANA - Aluga-se ap.
3 qts., 3 sh., dep., garagem,
gr. torreno. R. Pompeu Lou-
reiro, 102, np. 701. Chaves:
porteiro. Tralar: Tel. 37-5517.
COPACABANA - Alugo"ótimo
ap. de frente, finamente mobi*"ado, 

com telefone, geladeira,
eíc. da preferencia a casal. Lo*
ca lizado em hotel, embora parti-
cular com direito aos carviços
do hotel. Tcl. 37-7492, somente
das 9 às 11 horas.
COPACABANA - Quarto de luxo
para cavalheirot de fino trata-
monto. NCr$ 130,00 - Galeria
Menetcal, ap. Ó09 — Tel
37-2803.

Aluga-se o Ap. 401. Ver cj por-
teiro laia, 3 qls. c| «rm., banh.,
cor.., dep. deemp,, garagem. Tra-
lar c! W. ROQUE - CRECI 195 -
Tel. 22-4685.
SÓCIO — Prec. S7. resp. pora
ap. ccm ar ref., TV, Gel., Ele-
trola. NSo morar. Informar na
Rua Barata Ribeiro 307, ep. 706.
Com o Sr. Davis. Tcl. -43-3405 —
ttr.
SENHOR só dividi ap. 709; Av.
Copacabana, 420, tal. 26-2321._
TEMPORADA - Rua Constam»
Ramos n. 53, ap. mobi!., ealeta
qto., coz., banli., roupa de ca-
mo, utens., geladeiraj Tratar R.
Francisco Sá n. 33, ap. 1008.^
TEMPORADA, Copacobona, perto
praia, qto e sala sepr., com (a-
teto e dependências, 1 ar. NCri
350,00, outro NCrS 450,00. Tel.
57-6102.

TEMPORADA - COPACABANA.
— Em aps. mobiliados junto è
praia. Preços a partir de CrS .
6 500 diária. Ver e trafar dire-
tamente no local, Rtfti Gustavo
Sampaio n. 854 — Te!,: 
37-4799.

PÇA. DA BANDEIRA -
S. CRISTÓVÃO

COPACABANA - POSTO 6 -
Aluga-se com ou sem mobília,
tel.: com duas salas, dois quar-

, copa-cozinha, dependências
de empregada e garagem. Tel.:
47-2952.
COPACABANA - Alugo em ed.
novo, à Av. Prado Jr. 297, ep.
802, de fr„ 4 op. p/ ond. c/
ampla s. e q. sep., j. inv. ot.
banh. kit,

TEMPORADA - COPACABANA -
POSTO QUATRO E MEIO, mobi-
liado, quarto, sala, banheiro e
cozinha .- Tel._46-7394_-
TEMPORADA - Alugo meu ap"
mobiliado frente. Rua Barata Ri

icot., varanda, í-ec. emp., árpp. \u_0 i..r. \ur fl \r-
cf 2 qts., saia, banh., coz.. <hp- Cr$ 330 000. Chave, no ap. 403.
rie empreg-, !'«•«¦' ?jnque.vjrIAdministradora Nacional, Av. Prei.
local. Tratar CARNEIRO CE MEN- Antônio Carlos, 615, 2." cav. -
DONÇA, IMÓVEIS -- Av. Copa- To] __.]2U.
cabana, 861, (' 501 - Telefonei- --

57-2853. _$. CONR. - B. TIJUCA
LEBLON - Alugo ap-, ll., 2 qtí„
mob., temp. 1 a 2 meses. RuajgARSA DA TIJUCA - Alugamos
Dias Ferreira, 228|402, Oi |Bp_ ;04, com mobilia de qlo..
350 000 e taxas. coniugado, no Av. Sernambetlba,

- Ãlugü-se quarlo pe- 780. Chaves ccm o porleiro e

dependente, com ba-|trataf na Imobiliária Sagres ltda

TiJUCA -- AluQa-se um quarto
a Kua Barão de ilaipu, 355, c/ 1
com armários embutidos. Ver e
tratar no locnl. D. NÜrn.
TIJUCA- S.. PENA - Vagai ra.
pazes e moças eeucidos, r.rr.b.
familiar, movei:, teíefore. P. re-
ferências. 3-í-5'2ó7.
TIJUCA - Aluga-se, em casa dc
fa;n!lÍ3, sa!n de frente, a 1 se*

52-1768 nhora qua seia tô. R. do Matoso,
2C6, Fob., próx. H._lóhc.
TIJUCA .- Apt. c| aí", 2. qts.,
ortn. emb., deo,, gr-r. Pint. n>
V3. Av. Miarnconõ, I381|402. As
chaves c| porteira.
ÜIUCA - Aluga-ae Rua Conde
Iguatemi, 16 op. 302. blcco B,
super-luxo, todo ent mírmors ctjÇnav, no eçoupue. Trat. IGAB. T,
vega na rjarasem, aala, 2 qts-,'*"
banh. ccmpl., coz., dep. emp

ALUGA-SE casa 2 qt;., s!., con.,
banh., jardim, quintal. R. Sen.
Soares, 29, c! 1 - V. Isabel -
NCrS 300 00 e taxas,
ALUCA-SE 

"uma" 
coso na Rua Do-

na Florindo, 25 — Dois q.iartr.s.
58:5, corinha e banheiro — An-
dnraí.

VILA ISABEL - Õuario élimo,
cie frente, Blugo-se. Rua Jorqe
Rudge, M7, c' a. Não precisa
deposito nem fiador.
VILA ISABEL - Aluna-se ap.
n. 202 da R. Barão de Jão fco.
n. 337, qlo., sla., banh., tan-
que o cox. 170 mais taxas. —
Ver com Ceará dis 15 is 13 ho-
rs:.

ABOLIÇÃO - Pilares - Alu.ja.se
ap. 201 da Av. JoSo Ribeiro,
£37, c/ 2 quartos, taln e óíp-ir,-
canelas. Chaves no ap. 203. OS
170 000 e taxas. Tcl. 29-79:3 t
49-2003.
ÃLÚGÃSnãsa 2 quarícs, saiT,
banheiro, coiinha e varandas, à
Rua Cciia Rublm n.° 15, Realen*
qo_ — Piraauara.
ALUGA-SE quarto pequeno, di-
reüo a lavar e cozinhar na Rua
S. Pauio, li. — E:t£;Ão Sampaio.
58 3028 - Sílvio.
ALUGUÉIS? — Arj-.inisníos catas,
z\i*,., io;os • fcriiccjnicí oi me«
lheres x\_..\z\p._. c'a Guanobar».
Rua do_ r.c,seni!o_39 sala 1 103.
ALUGA-SE cara com • 2 stlãrT-3
quartos, 2 banheiros etc, na R.
Guarani n. 32 — Chaves em
frente ao n. 35 — Ouintino —
Tratar pslo tel. 32-1454 - OLI.
VEIRA.
ALUGAM-SE -¦' Quartos a senho-
m só ou cavalheiro NCr$ 40,00 ou
NCrJ 25,00 na Rua Podre Nóbrega
144. Foto Piedade.  

"

ALUGA-SE - Uma casa cc".n~2
[quarlos/ sala, cozinha, banheiro
I e írea completamente Índepen-
dente. Crí 100 000 mental. Ruo
Guanandi n," <í6 — Ricc.-do de
Albuquerque.
ALUGA-SE ceia t. murada com
2 qti., sla., coz., banh., na R.
Alberico de Morais n. 146 —
Senador Câmara p. da estação
— Trat. Rua Leopoldina n. 105
c| 8 — Piedade. '
ALUGA.SE 1 casa, d""Ji7~quar!os,

banh. complet. Rua

ALUGA-SE otlmo ac. n.o ioi, si.
to à Rua Hebe- de Sotceli, 101,
c/* 2 salas conj., 3 quartos, cs-
rínha grande, arpa tf tanque
dsp. n! e.mprea. comoleto. 1 ar-
mario c/ duplox. l.a locaçüo.
Alunuel (Cr$45OO0O mais ta-
xíi). Ver local, chsves c' portçí.
ro. Trafar Palmares Administra-
dora rie Imóveis Ltda. Av. Gra-
cn Arnnhc, 226, 11.° and. s/
1110/12 - Tc'.: 22-6343.
ALUGO

¦ tMr nA**A i^r*. ft• _¦ «-_*- Maturl, 51. trat. com propr. R
UNS — BOCA OO MAiO Lemos de_Brilo_n._32A 29-9893

TmrTcc õ—-—-, ALUGA-SE uma casa de sala nALUGA-SE - Casa cm:; 2 qta., J quartos. Preci NCrS I5C.0S -
i_''¦ ífKS* e .™a ho,. 6">}- mensais. Ver e tratar na Rua¦'¦¦'¦ ! ' - l'"= de Marieta Rei. n. 9, transversal i

Maíio Carpenter •— Abolição.j Vasconcelos.
ALUGA-SE uma casa cõiii 3~iüãr- ALUGA-SE casa no~AvTSúbürbT.tos, 2 salaa de frente, grande ha c| saio, quarto - cozinha -
quintal, Ioda conouçao na Rua banheiro e orande arec. Aiu.-uelVinte demarco n. 14 _ Chsves[NCrS 150 0-3 c| fiador prop-ie-

arlo — Ver e Iralar na Av. Su-12

casa cnm 2 quartoí,
aala, cozinha, banheiro e quin-
tal — Suí SSo Francisco Xavlei
n. 711, c1 9 - Térre.-. Melhor
ciaria — Ver no local.

ALUGAM-SE ops. d- 2 quortos,
sa'a e dependências e sala, qte.
dependências. Rua César Zama
n. 74 _ LINS - CHAVES COM
O ZELADOR.
ALUGA-SE _ap. de frente, cam
sala, 2 quartos, cozinha, banhai-
ro e área. Rua Mário Pimyibe
57. Tel.i 29-1001.
ALUGO aparlamento com 2 quor-
tes, sa!^, banheiro^ cozinha, cran^¦_- irr-a - Rua lir.s Vasconcelos
n. 458.

•A.

ALUGA-SE um quarlo
Tratar 33-5980. Andar.-.!, _
ALUGO ótimo quartn mó;a
bolha fora. T.j. 58-7153.
ALUGA-SE - Pca. Edmund"õ"Reno
12 op. 2C4, sala, 2 qts.. den.

rapaz

tro.

queno,
ribeiro corrtploto
36-6854.

telefone Largo do Corlocs, S, salas 401-'.

[Tel. 420372.

ZONA NORTE
SAO CRISTÓVÃO - Aluga-se 1

qusrto com direito e lavar e co-
rinher, com depoíito. Rua Sáo
Luiz Gonzana, 1807.

AIUGA-SE um quarto mobiliado SÃO CRISTÓVÃO -- Aluga-se tp.
em a.o. de casal si Íilhos a 1 

jici do Rua Coronel Orandão, 28
ou 2 pessoa:, strío para costu- ap, iip0 casa c] 3 qíí., 1 sala,
reira que queira trabalhar «r"|cjependi. d» empreg., banheiro
casa — Rua Prof. Olimpio dej completo, varanda, terraço _ em

Largo d a Segunda-feira, ótimo
ccol - 64 m2_- 28-8203.

ALUGAM-SE duoi vagas para mô-
çss em casa d* família à Rua Gs-
neral Roca, 402 - Tel. 48-5064 -
Tijuca.
ALUGA-SE ap. qtr, sl., coz., banh"
omp.» írea, qt. empreg. Run

Morais ' Silvo, 138, ap. 4 - Das
9 is 12h, _
ALÜGA-SE boni quartos, gronde:.
Rua Hadccl- L6bo, 122, » Rua
ArÍ«tíde3_Ltbo, 70. Tiiuca.__ _
CASA — Alugi-re cj qt., sl., co?..,
banii. e érea ver ns Rufi doi
Coqueiros n.° 143, c| 2. Trotar
no Rua do Ouvidcr, 58, 2.» and.

Dr. Adalberto.

Melo n. 1 249 101.

ALUGA-SE ap. sala, 2 qts., defl.
do «mpreg. Ruo Barão de Igua-
temi, 4*12 — Frarr* da Bandeira,
Chaves cl_D. Luzia no ao. 404.

ALUGA-SE quarto cm cr.sa de
família com direitos, a senhora
que trabalhe fora. 28-0155 - S.
Crisíovjo. b

ALUGA-SE quarto, saieta » ba-
nheiro pora 1 ou 2 rapazes -

Rua Conde de Loopoldina n.
740, casa 6 — Sio Cristóvão,

ALUGA-SE 1 quarto na R. Fi-
gueiro, 17 - Tratar no BANCO
AUXILIAR DA PRODUÇÃO S/A.
- Trav. Ouvidor, 12 - Tel
52-3220.

cerfimlca. Chavei no «o. S-102
de 10 íi 16 horas. Tralar tel.i
22-2633.

beiro, 450, ap. 701 ou Av. Cops-|d 
-bos 

fam
cabana, 750, op. 1003.

ALUGA-SE quarto c/ cozinna
môca ou casal sem filho em casa

TEMPORADA curta ou longa. Alu-
gs-se Pósto 5, visto p.mar ap.
conj. mob. geladeira, bufete espe-
lhado, rnesa, cadeira:, sofá cama,
armário eíc. Tr«ifar Barata Ribeiro,

ci sinteco. Al. NCríini.! ,,, jijV
240 e taxas. Ch. c/ port. Tra. ; ,vA ¦ ¦• . .'¦ -
tar c/ propr. Av. Rio Branco, >AGAn 

~ 
_''^°

108, s/ 201. Tel; 52-5137. for*-,P;r,°,,d.a„_,p''
COPACABANA - Quarto amplo,
moh., cede-se, 2 ou 3 rapazes ds
fina educação, cj ou s| refeições.
Podem-se referências. Av. Copa-
cabana, 252, op. 301.

moça trabalhe
praia. Todcs direi-

7-4901

IPANEMA - LEBLON

COPACABANA - Alucjo-se ap.
de sala, 2 quartos, armários em-
butidos, completos, banheiro, co-
zinha, quarto empregada c| ar-
mários e cama embutidos — Prc-
ço NCrS 450,00, mais tay.es..-
Ver ccm o porteiro na R. San-
ta Clara n. 340 — op. 302. —
Trstar em João Fortes Eng. S.
A. Hua México n. 21, grupo ,
202 - Tels. 32-3929 _ 22-2215.
COPACABANA - Aluga-se nc
melhor pento, próximo ao Ar-
poador, na Rua Joaquim Nabu-
co n. 171, op. 102, de fte.
cl 2 qts., salão, coz., banh. e mais taxas. Ver e tratar ò Rua

COPACABANA - Posto 6 - Moça
procura outra paro dividir aporta-
mento. Ruo Sousa Lima, 363 ap.
603._
COPACABANA - Diplomata-ei
trangeiro precisa alugar «parta-
mento mobiliado com telefone, I
salão, sala de jantar, 2 qunrtos,
dependências e garagem. Serve
Ipanema, Leblon. Tels. 26-3405
e 46-3972. _
DIVIDO ep. de sala e quarto í|
2 moças. 80 000 cada, tratar na
Rua Sta. Clara, 308, ap. 402
(hoje) das 10 às 16 hs.
DIVIDE-SE op. coniugado, 70 mil
a môca. R. Tenente Marone* de
Gusmão, 23/106 - Posto 4.
EMEAIXADA OU FAMÍLIA DE
IRTAMENTO - Na quodra da
preia, melhor ponfo de Cop., alu-
go urgente por temperada ou 1
ano, op. luxo, 2 por andar, 2
ils., 3 qts., banh., coz., dep. em-
preg., garagem — Cr$ 650 000

ALUGO na Rua Gomes Carneiro,
124/301 — Sale, j. de inverno,
2_^ qts. ccm armários, depen-
dências. Ver local.
ALUGA-SE apartamento conjuga-
do — Ipanema, a pessoa só por
temperada, mobiliodo, com tele-
fone. — Tratar com Roberto —
Tel.: 52-9833, das 10 ás 12 h
e^das 17 às JjJ hora».'
ALÜGÃ-SE 

"op." 
de irente, dois

qtt., sala e dependências — Ver
c trctar das 9 ài 17 horas na
Av. Ataulfo de Paiva 
1 228 - ap. 201 - Leblon.__
ALUGO, Carlos Góis. 4Õ2ÍI02,
nôvo, luxo, frente, 2 qts. ci ou
sl móveis. Ver ci port. 27-7419,

área coberta, quartoL
rios emb., mobiliado, cl gela-
deira dupla e garagem. Edifício
cam piscina. Choves cj porteiro- Tralar tel. 43-7912 - ADM.
ORION.

ar nia- Const. Ramos, 35, ap. 1 102 —
Domingo das 10 às 17b — 2a.
íeira das 10 ás 15h.

ALUGA-SE em la. iocação o ap.
301 da Av. Vieiro Souto, 186,
alto luxo, cl telefone, grande
ving, sala jantar, |ard. inv., 4

(qts., sendo um cí saleta e banh

priv., 2 banh. sociais em côr e
box c| porta, galeria c] arm. em-
but., grande copa-cozinha, èda-
ga, telef. interno, 2 qts. pl em-
preg., garagem cl box p| 2 cor
ros. Inf. 36-6182 e 22-9711.

APARTAMENTO - Alugo, R. Dias
FIADOR - Para casas, xTpírtí. f?rr«'ra- ,297' ?! 

',' ~ 
f»"-1""'

monlos . lojas. Irrecusáveis, te- ?L„?\ »"., "niugodo, «linha, e

_ mos proprietário i «om.rciínle. fe^'r°' Ver m. local cl D. leda.

dei Solução rápida «m 24 hor.s - 5?,«£.u«2fflí.Í«-Wra 
- »P.W " hoCui ACaBAN.h — ;Aluga-!fl ci*? -giuçiío rapina «cn Ã.f noras — m «;,-

Irenle, ap. 302 da Rua Duvivier! Av. 13 da Maio, 47 sala 1603. ' ^¦wiJ

ÍY .hiinPJn?o ' 
,,,!0ys-n7--°, sa- Tei; 42-9957 (Ed..llu)., __ APARTAMENTO 

"-""Alugo, 
R. Nas-

qto. emp., arm* emb. NCrS
450 c taxas — Tratar telefone
57-1119. _
COPACABANA _ ÃÍGiaía"«.^ FÍADOR:-par.-;_u-giíls:-fo;n«^!ap'" " h°'^- '^^'-

taxa de inscrição « contrato grá-
lis. Tralar Rua Svnador Dantas,
117|1 229. Tol. 52-9705

Aluga-se ap. 2,
quartos, sala e depend. de emp.
mobiliado. Temporada ou contra
to. Tel. 36-4736.

«z- FIADOR PÃRÀ ALUGUÉIS - For-Cimento Siiva, 110, ap. 109, c
neco com absoluta garantia. So-<2 qts., 3!., cozinha, banheiro, dep.
lucao rápida — Rua 5anta Clara, [completas de empregada. Cnaves
33, sola 815.

COPACABANA - Aluga-se ap. to-
do mob. cl tel., gel. e utensílios.
3 qts., 2 sls., 2 banhs., copa, coz.
e dependências. Tratar: 36-6278.
COPACABANA - Aluga-se ótimo
ap; 802 de dois quartos com ar-
mários embutidos, saía, dependên-
cios de empregada na Rua Fi-
gueíredo Magalhães 870, frente,
pintado a óleo, azulejado até o
teto. Aluguel 400 000 e toxas.
Trator tel. 57.9133 - Chaves em
Sobral & Sobral S.A., mesmo en-
dereço.

Rua São Luís

SAO CRISTÓVÃO - Aluga-ie ap.
5 auartos, sala. R. São Cri:.tóvão.
1 11S, ap. 609, esquina Figuel-
ra de Melo. Chaves ccm portei-
ro Francisco. 
SÃO CRISTÓVÃO - Aluga-se o
apartamerrto -403 da Rua Ana
Néri n. 39 — Largo do Pedrc-
guino, com sala, 2 quartos e
demais dependência?. Chovei no
n. 28 — Trotar pelo telefone .
32-5751 — Sr. João.

Í.ÃÒ CRISTÓVÃO - Aluçio Rua
Ana Neri, 

'332, edifício 19, ap.
2 cl sala, 2 quartos, quarto em-
pregada, elc. 220 000. Ver todos
cs dias de 13 ás 18 horos. Tra-
tar com Victório Rocco. R. As-
sembléla, 11 sl 501.

Gonzaga, 658, c /12 - Telefone jxg cRÍSTÕVAO - Aluga-se um
3-1-9540_- _Sao_ Cristóvão. C|,JJr|o ns Rua Gf,nerE| Arg0|0,
ALUGA-SE 1 ap. a 100 ni da
Quinta da Bor, Vi.;ta, 2 qtos.,
sala e deo. emp. R. Chaves Fa-
ria, 390-2Ò4. Inf. ci porteiro.

ALUGA-SE na Rua Ccnde Leopol-
dina, 771, um prccüo com dois
apartamentos. Aluguel: Cri ....
7Ó0 000.C0. Ver no local sábado
e domingo até tis 1 ÉS horas.

ArUÕXSÊ~ólFmo ap. cj 2 qtos.
sala e demais dependêncies, cj
nrea de serviço cj saída tnde-

pendente. Tratar na Rua Ana
Néri, 148.

ALUGA-SÉ quarto" a rapaz, com
direito ao uso do telefone. Rua
Bonfim, 422 - S. Cristóvão. Alu.

guel Crí 60 OCO. __  _
ALUGA-SE'casa. Rl Barão de Ubá,
88 c/ 14 - Pça. Bandeira. __ _
ALUGÃ-SE a moça ou senhora
que trabalhe fora querto peque-
no, única inquilina ne R. Barão
de Ubá n. 88, c| 23 - Praça
da Bandeira.

20, casa 10.

TIJUCA - R. COMPRIDO
ÃCÜGÓ gde. sobrado composto
de 9 peças, gde. cc:. e gde. ba.
nheiro, ísrtura de .^gua cj fia-
der pf moradia, Indústria ou co-
mércio. Aristides L6hc, 128. Tcl.
32-0111 — Sr. Antônio.

ALUGO quartos e vagas p/ ra-
pazes, Ruo Gen. Almério de
Moura, 557, antieja Rua Abilio,
- Ônibus 472-209.

ALÜGA-SE uma casa na Rua Fran-
cisco Eugênio n. 319 — São Cris-
tóviío. .
ALUGAM-SE quortos à R. Belo,
224 — S. Cristóvão.
CASA - TIPO APARTAMENIO -
Aluga-se com 1 sola — 2 quar-
tos, banheiro etc, na Rua Pin-
to Peixoto n. 21 — São Januá-
rio, CrS 230,00 e taxas.

PEDREGULHO — Aluga-se boa
casa ou vende-se na Rua Obi-
dom Milanes n.° 31. Tratar na
Rua Sao _Luís^Gonzaga 432.

OUARTO — Alugo mob., confor-
tável, a Sr. di:t. trab. fora, na

|Rua Itapoí, 30. Pedreguiho. Te
lefone 48-5777.

APALACETADA residência familia
de respeito oferece quarto e pes-
soas distintas. Ambiente teleto,
mesa de l.a ordem. Ruo Araújo
Pena, 58 - 28-5533.
ALUOA-SE um quarto para ca-
sal de respeito cu 2 (duas) mo-
Ças — Rua do Bispo n. 50 —
<-.p. 303 — Rio_Comprjdo.
ÃLUGA-SE otimo ip. na Rua
Barão de Mesquita n. 174, ap.
705 — cí sala, 2 quartos, bonh.
coz. e óep. ds empregada. Ver
no local e tratar c! M. Roque
- Tel. 22-4685.
ALUGA-SE ap. de frente com 2
qt:., saln, bann., cepa, coz. dep.
•Ta,, area de serv. por Cr% ..
290 OCO. Av. Heitor Beltrão, 85
ap. 101._ Tijuca.
ÀLUGAM-SE quartos a casal t|
filhoz, 2 meses em depósito —
Rua Araújo Pena n. 16 — Ti-
iuca.
ALUGA-SE — rala, cozinha e ba-
nheiro — Ver na Rua Miguel de
Paivan. _. 146 — Catumbi.
ALUGA-SE ums casa na Rua S.
Miguel n. 318 - c| 56 - Trav.
Vulcano — Tijuca.
ALUGA-SE olimo quarto em ca-
sa de pequena família a senhor
de tratemento. Rua Maria Amá-
lia n. 148.
ALUGA-SE um quarto para ca-
sal sen*, fiihos — 2 meses em

i depósito — Rua Alfredo Pinto

SÃO CRISTÓVÃO - Vencio ap.!?-;T,'7 
_ Tii"«-____

c/ 3 qts., sala, cor., depend. iALUGA-SE n» Rua dos Artistas,
-V1 .porteiro. Tratar segunda-feira!^ ^JJj' vTòã.P»r»"«u7ò'"&t« J02 

° «P- j0'' 
«m. 2 «uarl0!.

""" " '""¦--¦ ral 'ocupado 
_/ contrato. Rua Antô-\_ iiiü » .dependências.

nio Henrique de Noronha, 11, em ALUGA-SE querto confortave:

FUNCIONARIA morando só, alu-
qa a moça que trab. fora — Av.
Prado Júnior, 281, ap. 404.
GARAGEM — Aluga-se vaga na
Rua Barata Ribeiro, 672. Tratar
Av. Pres. Vargas, 542 - SI 404

Tel. 43-0166.
GARAGEM, Copacabana, aluga-se

Rua Ccn:tante Ramos. Tratar
tel.t 37-6173.

COPACABANA - Ru
Castilhos 40 ap. 501. Posto 6.
Aluoo ap. de qt. e sl. NCr»
250 e taxas. Tratar tel. 47-4967.

LEME: — Vista pí praia, sala, 3
qts., clemais dep. comp. Cr$ ....

-,50q000. Av. Atlântica, 896, ap.\_"_Zki .„.- ,,.y ,i ,„..„.,.i/.ii- j. Uni w t_ li . • I* oanns., coz., area c ianque —
Júlio rie;201._ Ver qualquer _hora c| porte,- ver c| porleiro Rua Bartolomeu

ALUC-A-SE ap. 102. R. Visconde
de Pirajá, 12, c| 3 qtos., sendo
2 qtos. c] arm. emb. ssla, banh.
dep. emp. coz. pl a óleo, gara-
gem. Tratar APSA. Tv. Ouvidor
32, 2.o, de 12-17 h. T. 52-5007.
Aluguol CrS 600 000.

AVENIDA VISCONDE DS ALBU-
QUERQUE, 1274, aps. 104 e 303
— C/ sala, 3 qunrtos etc. Chaves
c/ porteiro. Administradora Na-
cional, Av. Pres. Antônio Car-
Ioi, 615, 2.0 pav. Tel. 42-1314.

frente ao Colégio Brasileiro. En-
Irada NCrí 10 000,00 e o saldo
financiado. Aceilo CaixB, do-
cumentaçSo em ordem. Telefone
4B-8841 - Com SANTANA.
SÃO CRISTÓVÃO - Aluga.se
uma casa grande. Rua Piraúba n.°
26 c|_jL
SÃO CRISTÓVÃO - Aluga-se

APARTAMENTO
Lebícn, saleta,

Aluga-se —
sale, 2 quartos,

COPACABANA - Aluga-se ap.
408 da R. Joaquim Nabuco, 189,
c] qto-sala conj., coz, e banh.
Chaves c' port. Tratar Rui Uru-
Buaiana, 24, 1.0 endar.

COPACABANA - Aluga-se ap.
qto., sl. separado, frente — Mi-
nistro Viveiros de Castro, 71, ap.
502. Tratar Belfort Roxo, 417,
ep. 1 003.

ro. Tratar tel.: 32-9930. IMitre. 792, ap. 306. Tralar com
LEME — Alugo ao. frente, 3jJoaquim, Belfort Roxo, 246-D —
quartos, 2 saias e dep. Rua Gus-|Ccpacabana.
tivo Sampaio, 358, sp. 601 — i—,—_r~  -
Tratar tel. 56-0056. Chaves com ALUGA-SE na Rua Antônio Par-
o porteiro Adriano. | reiras n. 94 - ap. 104, fren-

cm casa de família "ria R. Had-
dock Lobo n. 203 - ap. 305
ALUGAM-SE quartos e vagas a
moças ou rapazes, que trabalhem
fora. Rua Cândido de Oliveira,
38, Rio Comprido. Pode-se ver
diariamente.

ótima resid. c| sl., 2 qts., co*
pa, cozinha, banh. e dep. com-
pleta de «mpreg., 2 áreas com
entrada p! carro — Peças amplas
- Base CrS 320,00 - Ver na R.
General Gustavo Cordeiro de Fa-
ria n. 351, térreo — Chaves ap.
sobrado. Tralar SÉRGIO CASTRO
IMÓVEIS
çao de Bens — R. Assembléia

ALUGA-5E vaga a uma moça que
trabalhe fora. Rua Hadock Lobo,
320 ap. 301. Tijuca¦
ALUGO ap. la. locação, 2 quar-
tos, saln, cozinha, banheiro, ba-
nheiro de empregada, tem vaga
de garagem. Aluguel 300,00 men-
sais. Rua Carlos Vasconcelos, 60-
62 ap. 205. Ver no Domingo c
Tratar pelo tel. 5B-B452.

°"P'?- 
aíüllLVí?:! ALUGA-SE 

"o 
_p7".03 doidití-

cio na Rua Maia Lacerda, 222,
40 - 12.o andar - Tel.

_.'31-0717 - CRECI 22.

q-uárto?, bani cSha','^ j£|»- 
*™5 -!««¦'«•

empr- 
paragem. Av. Atlântica 400 ALUGÃ-SE - Rua Alberto de,_. .. .

ap. -101 - NCrS 900.00 e taxas. Campos, 51 ap. 314, fte., sala, 2 SXÕ CRISTÓVÃO
LEME 

-

composto de sala, dois quartcs
banheiro completo, cozinha t

SÃÕ~CRlSTÓVÃO - Aiuga-se cIT,! "iu»"2 • banheiro de emprega-

com entrada para carro, servindo
para 2 famílias. Rua General Pa-l'"
dilha, 24. Tel. 43-0163, Sr. Se-""
rafím.

da. Tratar na Travessa do Paço,
[23, grupo 505, dai 9 às 12 ho-

rô3, com Paulo Arteíro. Tel.:
31-3475. Aluguel CrS 280 000 mais
as taxas.

Aluga-se 1
Familis mineira aluga 2|qt«*j garagem, d*p. Trat. IG^B.! apartamento com 3 quartos e

vagas rapaz idôneo. Tel. 57-35321T. Otoni, 72 - 23-1915, - CRECI querto d- empregada. Rua Dr.
42-7453. 163. iGarnier, 65, ap. 201.

ALUGA-SE ap. na Rua Conde de
Bonfim, 1178 ap. 204 — Quarto
e sale e cozinha, áree. Chaves
c| porteiro^

Ruo Ba- CrJ 400 mais 1xs. Chav. port
r..o Petrópolis, I38 ap. 302 - Sr. Seb«:tiSn. Trat. IGAB. T. Oto
Rio Comprido. _|ni, 72 - 23-1915. CRECI 183.

LUGO a loja 5 — Rua Araújo
ePna( 10, estj. Haddock Lobo —

GARAGEM — Aluga-se. individual."apo, 
311. Chaves com o islã-

der. Te!. 54-3040. _
CATUMBI — Alu^a-se uma cora
Rua Eng. Miguel Auatreçit-silo n.
104. Esta rua dá entrada pelo
Rua Miguel Palv», 388. Aluguel
CrS 300 CCO!_pndir.d_o_!iiba_!ugí,r.

CATUMBI - Rua Eliseu Visconti,
120 c:XV — Aluga-s* apartamen-
tos de 2 q. srla - demais depen-
dénciai. Chaves no Iccal coni Sr.
Vitalino. Tratar na rua México,
164, saias 6ó'ó7.

CATUMBI — Aiugo ap. novo de
frenle, qusrto, tala, cozinha, ba-
nheiro, grande area, tanque, pa-
ra dois rapazes — Preçc NCr$ .
150,00 - Rua Dr, Lagden, 20.
CATUMBI - Rua Padre Migueli-
no n. 69 — Alugam-ie 2 aps.
com 2 quartos s dependências

Lado Santa Teresa — Fora
do perigo. Tratar no local,
ÉSTACIO - HA~D. LOBO - Por
motivo de mudança, transpassa-se
locoção do prédio térreo, grande
sito .'» Rua QuInVtno do Vale, 51,
Serve p?re comércio e moradia.
Ver no loca! com o inquilino que
dá tedes os informes — Sábado
e domingo h tarde ou telefone
52-0394_- Rogério.
OTIMO sobrado. Rio" Comprido.
Aluga-ie na Ruo Aristides Lobo,
126. Vcr das 8 ás 20 horas. Tc-
leíone 30-2360 P. F. Joaquim.

PRAÇA SAENZ PENA - Akiga-
so- otlm. (onj. Ver lotai. Rua
Cond* de Bonfim, 377, gr. 803,
chav, c/ port. Tratar 2.a-feira
em -diante. 43.7046, d. 14 is IS
horas.
PRAÇA SAÊNfpENA - Ap. am-
pio, 2 salas, 2 qt;., coz., banh.,
qt. empreg. reversível, área, de-
pendências —• Estacion-mento csr-
ro privativo. Rua Conde de Bon-
fim n. 225, ap. 202. Aluguel:
320 000. Ver hoje, terça, 9 ás 12
horas .Tel. 48-1728.

PRAÇA SAENZ PENA - Ne Ed.
da Slop»r aluga-ie ap. sala, vas*
tibulo, quarto, banh. « cox. Vo:
Rua Dr. Pereira dos Suntos, 35/
701. Chsves c/ porteiro. Tratai
2i.-f.ir. am diant. 43-7046, 14

18 horas.

TIJUCA — Alugo ap. róvo co;n
:in*eco, pe.'í. òn'.nr,t arm. e
but., saia, 2 quer fos, banheiro
cor., dep* «mo. Av. MaracanS
n. I 556 - «p. 501 - Cha'
c| iclador - Alug. CrS 280 OCO-Jej^SJ^lJ.
fiJUCA — Aluga-se ap. Iujo, to
do de frente, 3 qt:., salão, 2
bani*,*, sociais, dapeno; «mpreg.,
garagem, híCrS 450,00 e encar
nos. R. Conde de Bonfim, M7,
sn. COT, com relcdcr. Telefone
46-3795.
TÍJÜCA — Rua Barão de Mesquita,
424, e!.;ge-se um ap. Ver nc
locai. Tratar com o proprietário:
Rus Beneditinos, 10, c| loia.

TIJÜCA — Aluga-se ap. lale, 2
quartcs de frente, banh. cor.
srm. emb. dependências cemp.
Ver íiua Conde Bonfim, 1136.
ap. 302. Chaves c/'porteiro. Alu-
guel CrS 280 000 mais taxas. —
tratar Palmares Administradora
de Imóveis Ltdfi. Av. Gríía Am-
nha, 226. Tels. 22-6048, 52-5239
e 32-6556.
TIJUCA — Aluga-;e e casa 1 e
vende-re t 2 — Ver no local na
Rud Visconde de Itamarati n.
104 - Chsves no 104-A. Tratar
Prof. Quintino do Veie n. 29.
— Esticio.

PUUCA -- Aluga-se ótima rest-
dên:ia na Rua Tte. Vilfis Ecos,
48-48-A, c\ 2 quartcs, sala e de-
mais dependências — Ver na par-
te do manhã e trntar cí Giovs-
nino i Cia. Ltda. Tej.i_ 22-2340_
TIJUCA -~Ap. 3ÕY fre~nte, Rua
Desembargador hidro, 32, com 3
quartos, 2 salas, cr-zinhn, ba-
nheiro, area, qto. empreg. Cha-
ves com porteiro. Tratar 22-2838.

TUUCA - Aluga-se ep. 301 da
Rua José Higino, 373 com 3 qt?.,
sí., cor., iordim de inv., dep. de
emp. ccm garagem. — Aluguc-I
NCrS 400,00. Tralar Banco Auxi-
liar dn Produção S.A. Trav. Ou-
vidor. 12. Tol. 52-2220.
TIJÜCA -Aluga-se ap. 3 qts.,
2 tlr., banh-, copjcoi., dep. —
Sua Cotinno, 51. Chaves (202%
Tel.: 38-5138 - Não damos preço
PÍ tel.

TIJUCA — Aiuga-se ap. 3 quar-
tes, dependênc;ss completas —
R. Maria Amilia, 470, co. 401
frente primeira locação. Chaves,
informações cj portairo.
TIJUCA - Aluga-se otlmo i
n. 405, tito na Rua Carlos Vas-
conceloí, 60, c/ saln, 2 quartos,
banheiro social, cozinha, l.a Io-
cação. Aluguel CrS 280 000 mais
taxas. Tratar Palmarei Adminis-
tradora de Imovei? ltda, Av.
Graça Aranha, 226. Teis. 22-6048
- 52-5239 - 32-6556.

PRAÇA SAENZ PENA
se na Rua Pareto n. 36, ap
1 001 por 200,00 — Tralar no
local das 10 ès 12 horas.
PRAÇA SANEZTeNÀ - Aluga-

ap. de quarto, sala, coz.,
banh., área. NCr$ 250,00 men-
• ais. Ver no local, Barão de Mes-
quita, 174, np. 507, chaves 701.

TIJUCA — Alugn-se casa na Rua
Henrique Fleiuss, 232, ccm duas
salas, trei quartos, dois banhei-
ros, tcilette, garagem t depen-
o'encÍ33 de empregada. Telefone:
34-0645.
TIJUCA — Aluga-se ap. de luxo,
ccm sala, 3 quartos com armários

Aluga- embutidos, cozinha, banheiro,
srcn, dependências de empregada
e garagem. Barão Mesquita, 72
c| 5 ap. 201. Tel. 34-5182 -
D. Myrles. ,

PRAÇA SAENZ PENA - Aluga-
mes de frente sintecado, ap. .
601, Rua Conde de Bonfim n

TIJUCA - Aluga-se ap. R. Ca-
maraglbe, 5, junto à P. Sam Pe-
na,.sala, 2 qunrtos, área depend.
Ver ç| zelador. Tratar 25-207Ú.
TIJUCA - Alugo""os aps. 306 e
307 de 2 qts., salão, coz., bnnh.ÔOI, Kua Conde de B ont mi n. "„*" ~ ' ' „,."'„

214, c! sl., quarto separado, hi- £"£ '£?»tf»-*?»
nheiro, coz., area ce serviço fil>q 700Í
deo. de -mpreg. Ver no local)?-'"-.1
pela manhã - Tratar na DAVIGAITIJUCA
S. A. - Tel. 31-3746.

QUARTO GRANDE - Alugo a ca-
sal 1/ filhei, ambiente familiar,
pode lavar e cozinhar. Deposite
2 meses. R. Conde Bonfim, 845

Muda.

í Rua
ÍAquiar, 55. Ch. cj Zelodor —

43-9342. NCrS 300.
Aluqa-se apartamento

dois qunrtos, sala e dependên-
cias completar, à Rua Dr. Saía-

Otoni, 72 23-1915. CRECI 183
SantaALUGA-SE - Run Vise.

Isabel, 131 ap. 204, sala, 2 cits.,
vaga qaraaem * _ien. Chav, p^rt.
Trat. IGAB. T. Otoni 72 - Tel.:
23-1915. _ CRECi 1S3.
ALÜGA-SE
bel, 131 np. 404, sala, ?. gl
deo. Chav. port. Tri-t. \Gf... T.
Omni, 72 _ 23-1915. - CRECI
183.
ALUGA-SE apartamento cm pr.
meiro andar com cinco cômodos
írea privada, cozinha, banheiro
etc. em frente ao Hospital Pe-
dro crrfh. 12 Rua Jc.ro- Rud-
ge - 28-B723 - Vila Isabel.
ALUGA-SE um pequem quarto
a ums senhora que trabalhe fo-
ro — Podem-se referencia-.. —
Avenida 28 dr- Setembro, 336 -
sp. 302 — Não ;e atende por•sjiíorví.

ALUGA-SE ap. 4Õ2 
"da"' 

R.~ Eng".
Gama Lòbc. 410. c| sala, 2 clc.,
banh., copajcozlnha e dependên*
cias completas emoregada» Ver
local, da 10 às 12 hs.

ALUGO ao. 2 qts., aíla, garagem— Condêssa Baímcnie, 211, ao,
236, dss 14 òs 17h. Oep, ou fia-
der.
ALÜGA-SE ] ouarto ccm banhei'
rc, ent roda independente, o pes-
;c,i que trabalho fora. Rua Vi-'.<:'_ Tavares n. 342, c| 2
Lins.
ALUGA-SE ap., sala grande,
quarto, bsnheiru completo, área,
boa coilnha — Ver e tratar. Rua
Marinho. 22 — Boca do Mato,
ponto final do ôn!;-u:, 2301231.
ALUGA-SE - Rua Condêssa Bel
monte n. 176 — ap. 104, fte

 saia, 2 quartos e dep. Chaves
R. Vise. Santa Isa- port. Irat. IGA5 - T. Oton;

n. 72 - 23-1915 - CRECI 183.
ALUGAMOS - Aps. .de 3 e de
4 quartos, com garagem, de
frente e fim de condução. Crí
220 000 e Cr$ 7.(1000. Vcr nr
Rua Ernestlna, 12 ccm o vigia.
Tratar R. Viicenda de Sar.ta isa
bel, 34.

ALUGA-Sc apartamento ccm três
quarlos, tala, dcoendên::ns'de em-
pregada com telefone e ar cr.n
dicionado < ilnteco. Av, 2S 'Ia
Setembro, 312, ap. 603. Trctar
Av. 28 rie Setembrc, 227.
ALUGO - Ao. 3 quartos, raia"
cozinha, banheiro dependência
rie empregada. Rua Sabará 60 ap.
102 - Graiaú. Tratarno local.
ALUGA-SE um quarto parg ca^il
que trabalhe fora na Rua Sí
Via.-™_205 j- Grajaú.
CASA — Aluga-sa de 3 quartos.
saía, entrada para carro, arta cj
tanque, quintal e demais de oi.

Aluguel de CrS 350 c taxas
Rua Jerônimo de Lemos n. ,'

1Ó2 — Vcr e tratar no local com
o proprietário das 12 às 17 he-
ra3.

GRAJAU — Aluga-se um quarto
com direito a lavar e cozinhar,
cnm r!*pciifc. Rua Araúio Lei-
tio, 372.
GRAJAU — Alupo ap." grande, 1
p| andar, sal., 3 qt?., Azp. em-
preg. Crí 250. Rua Campinas,
188, 101 fd. 9_àsJ2h._
GRAJAU Alugemo'
qts., sais, cor., banh.
area, dep*.. emprec,

p. ./ 3
«m í.-vf,
ns Rua

Chnvesaruaru, 615, np. 1.02
porteiro e tratar Imobiliária

Sagres Lida., tvao cia Carioca,
n.o 5, >/ 401-2. 42-0072.

GRAJAU - Aluga-se o ap. 2Õ1
da Rua Alexandre Cala», 145,
com unia, 2 qunrtos, cozinha,
banheiro social, dependências eís
empregada e area com tanque.
Chaves no local. Tratar nn Trav.
do Paço. 23. or. 1112 (afris da
Igreia Síío Jotél.

ALUGO ap. <i Rua Vilela Tava-
res, 260, ap. 201, 2 quarios, 1
•ala, d«pendônc:a de c;nprsfj£dii.
NCrS 250,00.
BOCA DO MATO - Aluga-s» cã"
sa, 2 qt;., sl., coz., banh. inde-
pendente. Rua Maranhão, 7Ct
Fundes.
CASA — Aluga-se quart.-,, sala
e dríp. CrS 150 mil. Rus Do-
no Francisca n. 336 — casa 2 —
Lin:.
LINS DE VASCONCELOS - Apar-
tamentos. Aluçsr 1 grande ceber-
tura, coíi quartos, dependência
empregada. Área do ICO m2. Um
pequeno da qt. e sú'a se.03r.idcs.
Fiador idôneo. Rus Conselheiro
Ferra:, 172.
LINS — Aiugo ap. com 2 q., si.,
ccz., banh., varand., depend. de
empreg. nt Rua D. Francisca n.°
425, nn. 301 e 1 loja ccm fôr-
ça lig. n. Açougue, boteq.,
quitanda, q:J. Tratar ceio telefo-
ne 38-5220. ____-
LINS — Ãiufjj-se ap. con trúi.
quartcs e mais dependências. R.
Azamof, 72, chsves corn o por-
teiro.
LINS — Alugo c| telefone np.
3 qts., sl., deps. Vcr Rua Bi-
cuiba, 141|201 - Tratar Dr. Ru-
binsteln - Tel. 52-1550 - Alu-
quel 320,00.
LINS — Alugj-so casa do 2 ps-
vimentot com talão, 2 qts., «
orando torrac-» — denundencias.
Rua Maranhão n. 652 — Ponlo
finat_daí_ ônibus 230 o 231. _
LINS DÊ VASCONCELOS' - Alu-
qa-se com telefone, ap. "Cl da
Rus Engenheiro Cre tem n. 9 —
com 2 quartos, dependência df

mprectade, cozinha, aluguel
CrS 233 000 - Tratar na Av.

res. Varcss n. 435,— tala ..
1 504 - Tal. 23-9766.
LINS — Aluga-te oíima cam —
250 mll SITA. Rua Baronesa Uru-

liana n. 75, cl 3.
LINS — Alugam-sa quartcs po-
dendo lavar e cozinhar. Rua Lins
Vasconcelos, 96. Dona Lurdes.

JACAREPAGUA

GRAJAÚ - Rua Visconde de St.t.
Isabel, 559, ao. 104 - Sala,
quarto, banh., cor., varanda. Chs-
ves c/ retador. Administradora
Nacional, Av. Prea. Antônio Car-
los, 615, 2,o pav. Tel.t 42-1314.

APARTAMENTO - Aluoa-se na
Av. Geremario Dõntr; n. 782 —
201 — 2-quartos, sr.la e depen
dências - NCrS 190 « taxas -
lei. 34-9787.
ÁLUGA-SE por 90 oap. 304 da
Rua Cândido Benicio, 3747. —
Tanque. Jacarepaguá. Chaves no
,-p. 303. Telefone»! 25-9317 e
25-7649.

GRAJAÚ - Alupo. cobertura C-02,
Rua Visconde S. Isabel, 464 - __
l.a locação - 2 ms., sala, dep.lALUGA-SE um prédio nõvo cl 4
empregada, 270 mll mais taxai. aps. na Rua Baronesa n.o 1219

Tratar Org. Rorriano — Pres. Va
gas,J90._sl_7l2.
GRAJAÚ — Rua Caruaru, alugo,
ccm telefone, 3 qts., sala eíc. —
Tratar tel. 49-4202.

RUA SÃO VICENTE, 45, ap. 202
frente, sala, 3 quarto;, banheiro,
cor., dep. emp. área cj tanque.
Chaves no ap. 1Z2, Administra-
dora Nacícnal. Av. Prei. Anto-
nio Carlos, 615, 2.° pav, Tele-
fone 42-1314.
RUA SÃO FRANCISCO XAVIER,
368, ap. 101. Aluga-se c| 2 sa-
Ias, 3 quartcs, varanda, banheiro
coz., dep. emp. ?rea c! tanque.
Chaves no ap. 202. Administra-
dora Nacional. Av. Pres. Anto-
nio Caries, 615, 2.0 pav. Teleío-
ne 42-1314.
RIO COMPRIDO - Aluga-se Bp.
506 — Rus Poulo de Frcntin n.°
451, c' 2 qts., sala, depend. de
empregada. _ Inf. c| porjeiro.
R'lO COMPRIDO — Aluga-se p| re-
sidência ou pequena indústria, ce-
sa dè eltos e b3Íxos, ej 4 qts., 2
sls., cepa, coz. c banh. em cl-
ma. 1 saião (35 m2). ll. (26 m2),
il. (12 rr2;. 3 gts. e quintal. Ver
n| local. Rua Estréia, 26, segunda-
feira. Tratar Av. Rio Branco, 165,
l| 1301. Tel. 42-9004, depois dai
15 horas, cj Drs. Brmínio ou Mi-
chtl.

TIJUCA — Ap., aluga-ie, 3 am-
pios quartos, 2 salas, banheiro
social, cozinha, dep. empregada
e garagem. Vcr e tratar, Rua Rad-
maker, 47, ap. 102, na parte da
manhã.

mini,, 91, ao. 403. Ver no local
com o porteiro e tralar k Rua
Araújo Porto Alegre, 70, sala
118. Base NCrS 3 20,00 e mais
taxas.
TIJUCA - Aluga-se na Rua S.
Miguel, 318 ap. 101 cl 2 quar-
tos por 180 000 e as taxas.

TIJUCA — Alugo ap. 2 qts., sala,
dep. emp. garagem. Perto Cole-
gio Militar. Rua Oto de Alencar,
26, ap. 416. Chav. port. Trat.
32-5355 - Daniel.
TIJUCA - Ru
vier n. 352,
3 qts., 2 lll.
— Ver com porteiro e tratar na
COPEL - Av. Franklin Roosevelt
n. 23. s. 607 - Te!. 32-4454.

trKT

GRAJAU — Aluga-se o aoarfa-
mento 301 da Rua Visconde dc
Santa Isabel n. 5Ó0, com dõís
quarto;, 1 sela, cor., banh.,
dependência de empregada e
tiaraaem, com elevador. Aluguel
CrS 280 COO - Ver no local e
tratar na Avenida Rio Branco n.
156. V3 9081909. Tels
22-5814 e 32-5734 - CRECI n.
480.x 
MAGNÍFICO prédio, - Aluga-sa
ólimo Ap. de 3 ator., íl. cezinha
banheiro, dependência%. Rua Co-
mendador Mart Ine li, 78, an. 103
Grajaú. Tol. 38-1946.

MARACANÃ — Aluga-ie aof 202
R. Artur Menezes, 21, 3 qts., sa-
Ia, demais deps. Chaves cj port.
Tratar Dr. Jaime R, México, 31,
s| <03.

MARACANÃ — Aiuga-se casa da
vila na Rua São Francisco Xa-
vier n. 581, case 18, dois quar-
tos, sala e dependência:. Ver
com Dona Geralda — Tralar na
Praça 15 de Novembro n. 20 —
sala 610 - Aluguel de 200 cru-
zeiros novos.
QUARTO Aluga-ce p| môca
que trabolhe fora — Barão do
Bom Retiro, 13401 202 — Tel.
58.8124.S. Francisco Xa-

o. 503, aiuga-se __
dep. e garagem RUA pereira NUNES, 241, ap.

201 - Sala, 2 quartcs, banh
coz., áep. emp., CrS 250 CCO.
Chaves na sa. 102. Administra-

TIJUCA - Rua Dr. Satamini'n. dora Nacional, Av. Pres. Antcnio
266 - ap. 217-B - Aluga-se ll. Carlos, 615, 2.° pav. - Telefo-
e qto. separado», banh., coz.,Ine 42-1314.
area cl fanque, depósito- Ver rua TEODORO DA SILVA n. .

local, Sr. Afonso.
25-0646.

Djt. 393 — casa 2 — Sala, 2 quartcs
 — cor., banh. — quinta!, a'u-

TIJUCA — Atuga-se qusrto «tnlQuel CrS 300 OOO — Ver no lo-
ea»* de pequena família a pes-'cal — Tratar SACI -- IMÓVEIS
sc» que dê referer":^, na R.JUDA, — R. Aivero Alvim. 27
lomís Coelho n. 104. - gt. 123 - CRECI J92.

depois
qts. e de 2 qts. e| qt. de empr.
Ver' no local e tratsr na R. do
Senado, 320, ap. 802 depois das
19 bora:. _
ALÜGA-SE casa 2 qusrtos o de-
pendências, ulug. 150. Chavee na
casa 6. Rua A:ituba, 80, Taquara
— Jacarepaguá.
ÃLÜGÕ CASA - Praça S6ca, Tra.
vessa Barão, 15. Tratar segunda
e tèrça-fsira, no local, com c
Sr. Antônio.

urbana ru 8 64G
ALUGA.SE Wo.. s., coz., banb.
CrS 130 000 mais tsxas, 3 m.
dep. cu fiador. Preferencia ca-
sal «I filhos - R. Bola Visla
n. 358 - Tel. 29-2147.
ALUGA-SE - Casa" dois" quartcs,
sale, cezinha, banheircf, área. Pra-
ça Artur Azevedo, n.° 19. Cas-
cadura.
ÃLUGAM-SE 2 ótimos quartos
para pequena cí:cina — Dcmin-
gos Lcpas n. 221 — Sr. ÍVa-

ALUGA-SE ap. 2 qls., sl., cc*.
banh., dep. emp., area cl tan*
que, Rua Pernambuco n. 512 —
Play-ground e garagem — Vcr
das 9 às 13 com o Sr. Pcuio

54-4518 e 43-2724.
ALUGA-SE ap". 2 quartos sl., ba-
nheiro, cozinha, área. Ver iab.
u domingo. Rua Bernardo, 33 ap.
101. — Engenho de Dentro.
ALUGA-SE por~Íl7 000 ótimo ap.
3.. q., ceni., hall, banh., co;.
árr-n, pintado, per;.., sol da ma»
nhã, multa condução, R. Vilela
Tavares, 374 ap. 214. Lins, Méier

Começa na R. D. da Cruz.
Ver R -tratar no local rab. e dom,
ccm o proor. ou tel. 34-2434.
dia útil alé 17 horas. Dr, Fer-
nando.
ALÜGA-SE quarto e cozinha. R.
São Josquim, 135. Tratar cl Dr.
Valdir. Av. Rio Branco, 179 -
7.Q and. Tel. 22-1671.
ALUCA-SE quarto grande, direi-
to lavar o cozinhar. Rua Licinio
Cardoso, 277 — Eslação Sáo Fran-
cisco Xavier — 58-8022, Sílvio.
ALUGA-SE ep. 201, tipo ca:a, dois
quartos, sais, copa-cozinha, na R.
Monsenhor Ger6nimo, 953,
ALUGA-SE casa cj qusrto, saia,
cozinha e banheiro, à Ru.i Camo-
ropim, 197 (Largo do Sapé] Santo
Riboi.ro.

ALUGA-SE uma casa de sala,
quarto e cozinha, agua e luz,
loto de laío, a cisa!. Ver e tra-
tar na Rua Mercúrio, 380, Me:-
quita - E. do Rie.
ALUGA-SE casa de quarto, ssic í
demais dependências. NCrS 160,00

Rua Vcrvancío Ribeiro, 27Ó-F —
r-enl-.o de Dentro — Chave c'e
Ouro.
ALUGA-SE uma confortável essa
com 2 bens quartos, 1 granda
sala, cozinha * dependências na
Rua -Araúio LeitSc, 801.
ÃBÕTlÇÃÕ - ÃTÜ5MÕ~ccsa cõm
quarto, íü!5o c dependências com-
picles ç grandeí, luz e gás de
rua, à Rua Teixeira d» Carvalho

190.
ALUGA-SE um apartamento à Rua
Castro _ Alves, 161, ap. 101 fun-
dos, térreo, com 2 quartcs, sala,
saleta efe, com sinteco. Tratar ai
mesma, rua o?. 201 frente —
Méier.
AIUGA-SE essa Madureira
Rua Agostinho Barbalho n. 583
(perto da R. Santa Clara), Ver
das 7 às 18 horas.
ALUGA-SE ciia oara casal sem
filhos. Rua Sío Bris, -M4-F. To-

cs Sante:.
ALUGA-SE~reajj"«iír 3 quarto:,

salâa, Cim sinteco, banheiro.
cozinha, gas da r^a e quinta1.
Rua Fiígueiras Lima. 59-A, çj 3.
ALUGA-SE caca, quintal grande,
na Kua Ernesto Lobão n. 53 —
Madureira. Alugual de NCrS ..
120,00 e taxas - Tratar no lo-

des 7_às 13 horas.
AIUGA-SE uma ca:n — quarto»

e cozinha a ca:al sem fi-
lhe. Travessa Carlos Xavier, 157

Madureira.
ÁLUGA-SE apartamento, lugar
c-ínfrjl — Madureira, 2 qts,, *!.,
tíemals dependências. R. Carvalho
Sou^fl n.° 278 ap. 403, chaves
porteiro.
ALUGÃ-SE duas laias, 2 quartos,

., copa-ccz., banh. ccmpl^
Dep. emp. Eni. p/ «rro. Gran-
de quintal. CrS 320 000. - Rua
Frei Pinlo, 50. Est. Rocha.
ALUGAM-SE aps. 202 e 302. R.
Conrtançg Barbosa, 96, c| sala,
2 qlos., ccz. bnnh. dop. emo.
Tratar APSA. Tv. Ouvidor, 32,
2.o. de 12-17 h. Tel. 52-5007.
ÃLÜGA-SE uma casa nova coiti

aía, 2 quartos, cozinha, banhpi-
ro e varanda. Rua Alfena?, 89.
Cento Ribeiro.
ALUGA-SE na Rua lucidio lago
n. 91, sala 210. p| 100 000 -
Chaves c| porteiro. Tratar Trav.
do Paço n. 23, sl 301,
ALUGA-SE na Rua Vasco da Ga-
rnc n. 70 — fundo:, ap. 303

Tcdcs cs Santos. p| 220 CCO.
ccm 2 qts., saia, dep. de empr.
Apanhaf chaves no ap. *10I —
Tratar na Trav. do F:.;o n. 23
s|301. i
ÁLUGAM-SE aps. tíe 3 qts., ia-
!a e depds. ns Rua Corfcüo df
Maria n. 123, c| 6, pl 300_0CO
rnen:aij. Chaves no ao. 201.

Tratar na Trav. do Paço. 23
s| 301.

ALUGA-Vi-SÉ" - Aps. da 3_qt:„
sala e depds., na Rua Coração dft
MirlB, 123, -t 8 pl 300 000 men-
rsis. Chaves no ap. 201. Tratar

CATA -Sala; 2 qts., banh., coí., Trav.-do Paço n.» 23 t| 301.
óVbu* á porta, muita agua, luz.!ALUGA-SE ótimo ap. tipo casa,
60 000. Estr. Bandeirantes n.° -ala, 2 qts., dep. cmp., loa área

AIUGA-SE uma casa ccm 5 :ô-
modos. Ver e tratar a Rua Gui-
ririm, 534.
ALUGA-SE casa' terreno 12 x 20

.2 quartos, sala, copa, corinha
Rua CÍncInato Silva n. 235 —

Tratar local ho|*. T-1. 26-3340
"__. 43-2076 - Jacarapanui. _
ALUGA-SE uma cisa r.;i Troves-
:a Bauru* 1» — Campinho. Cha-
ves na casa 3.
ALUGA-SE um apartamento à Rua
Balo Valle, 291, Jacarepaguá —
Largo do Tanque.

11 079 - Km 11.
JACAREPAGUA - Aluga-se casa
com 3 quartos, 3 selas, etc. Run
Teles 67-A, Campinho. Telefone
M. Hermes 219 — Desconto em
folha.
JACAREPAGUA - Aluoa-se casa,
quarto, rala, cozinha, banheiro,
crea. Rua Comendador Siqueira,
129, e| 6. (lado Rua Coronel
Jendim).
JACAREPAGUA - TAQUARA -
Alu.-ja-se casa na Ru3 Marechal
Jc:é Beviláqua, 40—2 quartcs,
ia Ia, cozinh.i <• banheiro — Alu-
guel NCr$ 200,00 (cruzeiros no-
vos).

etc. Bom local e tôdas conduções.
Alun. NCrS ISO. R. Francisco
Fraqoso, 24, ap. 101 — Encan-
tado. ___ __,
ALUGA-SE - Rua Coração de Ma.
ra n.o 126 c| 30 ap. 301 p|
25OC0O c| 2 qts., sala e deps.
Tratar Trav. do Pap> n.o 23 i| 301.

ALUGA-SE — Rua" Vasco da
Gama. 70-fundos ap. 303. To-
dos os Samos pl 220 000 com 2
qts., ssla, dep. de empreg. Aop-
nhar chaves no op. 401'. Tratar
Trav. do Paço n.o 23 s| 301.

ALUGA-SE — Rua Lucidio ligo.
n. 91, s/ 210, pl 100 000. Chavei

jej porteiro. Tratar Trav. do Paço,

JACAREPAGUA" — ATünã-"s7~nã"_£ "¦« 23 s| 301.

Retiro dos Artistas, 352, o ap.ÍALUCUEl? Fiador, ló eu qu» te-
201 c! 2 qrí., sair, den. Chaves ;nho fiador prcprietiilos, aqui n»
ao ledo e tratar na Adln. Fiumi-iG'janahar» para qualquer aluguel
n-ise S.A., na R. do Rosário,!- In. 5. Francisco. 26. •/ 1119 -

129. Tel. 52-8281. 123-2232.

SS*^'?^?«w»^teewsm^^^4^mj--t^x'' ¦¦t^MiW. r-^*-ví^Ti"-
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BANCOS
REALENGO — Aiuga-se ou ven-1 ALUGA-SE op. 201. R. Prof. Lace
de-se um prédio Duplex e uni 1.13, cj sl., 2 qts., co:. baniu,

Caixa. Sito à dep. emp. Traiar APSA. Trüv.
Ouvidor, 32, 2.0, du 12-17 h.
Tel. 52-5007,

térreo. Aceita-se
Rua Nilópolis, 517.
REALENGO - 

' 
Aluai-!

201
ap,

da Rua Bernardo de Vascon- ALUGA-SE no Rua Piricumã
celos n. 19. Ver no local com(90 - fie., saia, 3 crts., dep.
o zelador o Iralar com GlOVA-i- Chav. local 19 h em dianie.
NINO . CIA. LTDA. _ Telefo-! Trai. IGAB - T. Otoni n. 72

I-J340. -- 23-1915 - CRECI 183.
ENGO

PARADA DE LUCAS
cnsa c] 3 quartos, 2

O IMÓVEIS - ALUGUEL
Aluga-sa i IRAJÁ

Rua Jacaraú, 63, ap.
quartes, empl sala

101, ccm Zzorc. Sr, Jcsé.
domeis de-IlSÃJA'"- Aluga-se-oíhAluga-se loca! 560 meiros quadrados, sendo me-mlio-,-,.,,.,,...;: .>,.-r ....,.,..,.,,. , ,.,..,,,.¦¦¦ ,:

, | I I |. _, |. mento na Estrada Árua Branca, n. 329 - fds. - calo, 2 qts. Chaves no ao 1CP r- 
ftmana'u "¦' M' ca:a - -tade loia, metade sobreloia, com ligação direta, servm-»^a(iTftcl°ap0flf-k,.tp'\££rr°_.._.'Ti_parada lucas -'*""»•» boaJi~~" ™tw ía« "í \

'¦¦/., \. 
t , tl.. REALENGO —Aluga-se casa M]?*n_$£ _ CBKI ?ói c=-=- 2 «!»«•. »«l». «z", banh.,IMITADA. Rua da A.íántíoga n.

do especialmente para serviços bancários. " '^'' — ¦ -'• > - • ¦ ¦¦ - - - ¦'¦ ^ ••- •¦ -

Ver e tratar à Rua Teofilo Otôni, 123 - sobreloja lí

OC rocem, clep. emp., quintal.

blhado a mora que trabalhe fora. INHAÜMA - Alugo-se 
' 

ap.""n.o 42-4346. __|ras - C| Cos ho ou Fernando _ . ?„JA 
"„ */.'"#« 

V' ,*X' 
SL'bur"

Rua, lahno Coelho 81101. __ 1101, Rua Padre Januário, 190, RUA JABURANA, 355. Cacuíí. -I Telefene 31-1695. ""*. "• « J2S, letal n. mu.lo
PENHA CIRCULAI! - Aluçta-so na c/ sh. qt.. coz., banh. Tratar Alugo casa, 3 qt-.., 3 vor. Tolef., LOJA n. Centro aluga-se u-,i v^""0"'0-- 

T™*» "a Av. Pres,«o,
Dela

Tralar
.'O,

Tel. 23-0518.
ALUGA-SE uma casa à Rua Bor-|CACHAA\BI
bosa da Silva, 83 — E. do Ria-
chuèl.

A!uga-sc cp. 2 jMÉIER — A!uçia-se ap. 3 qts..

APARTAMENTOS GRANDES.
Aíupam-ie na Rua Santa Catarina
n. 327 - Mesquita. E. do Rio
— Traiar na Rus Gucncs Aires
n" "03 — loja — Guanabara.
ALUGA-SÊ um apartamento com
doi» quarto:, na Fundação Deo-
c/oro, pcnto fina! des ônibus Cas-
caduia Guadalupe, Estrada Cam-
beata n. 2 469.
ALUGA-SE Rua Meira n. 7 - ap
201, frente, sela, 2 qts. deo.

Chav. ao. 101 - Trat. IGAB
T. Otenl n. 72 - 23-1915

CRECI 183.
ALUGA-SE nn Rua Barcelona n.
12 - ap. 504 - frente, sala, 2
qts. • dea. Chav. porí. Trat.
IGAB - T. Otoni n. 72. -
23.1915 - CRECI 183.
AIUGA-SE na Rua Maranhão n.
157 — ao. 104 - saio, 2 ots.
• 

'dep. 
Chav. local. Trat. IGAB

T. Otoni n. 72 - 23-1915
-CRECI 183.

, ALUGA-SE na Rua Fagundes Va-
rela n. 1-10 - ap. 104, sala, 3
qts. e dep. — Chav. no ap.
101 - Sr. Alalr. Tratar IGAB

T. Otcnl n. 73 - 23-1915 -
CRECI 183.
ALUGA-SE quarto ou sala inde-
pendente para um ou dois senho-
rei. Rua Dois do Fevereiro, 358,
c| 2 - Encantado.

quartos e snla. Chaves no 303; si. etc. Rua Sanlcs Titara, 22, ep.
— Rua São Gabriel, 647. _J^I- Chavo 101. Eíla rua é conti-
CASCADURA -'Alugo boa casa ül^ÉS d° Rl-'a Silva Rabelo.
de 2 qts., sala etc. TÔda a con* MEIER — Aluga-se na Rua For-
dução à porta. fí. Car. Macha- reira àc Andrade rv. 861, aps.
do, 76, cj 3. Pode ser vista hojellOl e 302 ccm 2 qts., íala, coz.

comp., 2 enlrada. Rua Limite;, j ALUGA-SE na Rua Cte. Arisíi-
1299 c/l, ônibus a porta - Tel/des Garnier n. 116 - ap. 201
29-0668. ifle., sala, 2 qls. e dep. Chav."rTaCHUELO. 

R. 24 de Maio, 484H.J- 7'£i'Jã*S 7_h,°;S_
sob. Aluga-se, 2 qts., 2 .¦¦it„.,nl. 72. - ..23-1915 - CRECI 183
banh., coz., área junto à estação,!ALUGA-SE — Rt-'a Antônio Rego,
comércio o condução. Ver nn lo- M?7, casa do frent
cal. Tralar tol. 29-5603. Fiador'qt:., coz., dop. Chi
firma comercial ou depósito bu todo Sr. Morenb, Trat. IGAB. T.|ocn|ua
proprietário de vários imóveis. I Otoni, 72 23-1915. CRECI 183.: 
____!?__:  _J ALUGO casa dl qt

Chav^lfdo.SOT,C-32.,6,9,;^ri:SdaC^ Z 
"__ 

feí-"!?-' 
'"-'—• *•

CRECI £39. ____ _| mento, 171, e_ chaves no sobra
_ . - 

It!° 
Z-ltíl" PD'° »«!. 46-5309.

PAQwEi |i„A M^SB à Run „orail
i 

"'"ciais 
cuiM?s. __ 6-ii V 

"1 * 296' lo'a A' Chav<!S n»

. ...... Muva-?.c ó-,;ma c*;i Ba "'. 
SJP-*x Z' ^Tratar n2_!£c1LTclLj!7-8,38-_ I Av. Mcnionhcr Felix n.o 975 ccm "ísbllia, c/ 2 cis., sala, coz., co- cíiavcs no mesmo local, no so.1

PENHA - Aluoa-so grande casai3 .oartos, saia, copa, cozinha o P'1' 2 b'1""5- sociais, terraço .....

M'Te!. ÍS.17C3.
• LOJA — No Entionho do Dentro

l..'!'A - Aiu.ja-so à Roa Morais'^" 
Mu^"° 9^<'^d,, '"'" "m 6,im"

a França 744, iunlo à eslação. i IRAJA
LHA D!. PAQUETÁ - Aluga-se

3 qts., sala, var., coz., qto., j banheiro azuie|adc-. ató Aluguol 2S0 0C0 - Praia Joto Bo- n.« 110 com D. Eclilli

. br. Dolamaro na Av. Prt-

!!'„s^^T?^i^,.P""«''Ãi^!T'61S'„.V4V.r75'3.4"' 
3° '""'"

de banho, garagem e qto. e ba-j*Juas áreas, garagem e leda ccm n':*^c'o« ^3, ap. 15 — Ver no lo- LOJAntônio Rego, nheiro empregada. Tralar r.a R. sinteco o grades do ferro. Ver cal • '•'",'1r nil IMOBILIÁRIA CAR- :,„'í ,,,,",„ í
l c| sala, 2 José Mauricio, 339, s! 205, Po-|no iccal chaves na casa dos fun- TAG° LTCA- - ""a México, 41, &," a"e p„.
av. casa oo;nha, Iel. 30-9173. CCECI 545. dos. Tralar com Dra. Marli na <>r- 1308 - Tels.: 42-5839 o ...Jc| a_a

Avenida Mem de
:;a c( 240 m2

Vargos 542

Sá,

depois dns 9 horas.
CASA — ÃIugo, excelente, Ca-
chsmbí — Rua São Gabriel, 425,
c| 2 qts., 2 si., coz., banheiro,
quintal. Ch.nves o| favor cisa 410

Tratar 22-9023 - Se:junda-fei-
ra após 11 horas.
CASA — Alugo ccm sala, quarto
banheiro completo, cozinha, area
cnm tanque, quin tcl - Ver Rua
Manuel Barata, 22 — Guadalupe

Tratar Bittencourt. Te!
22.7856 - das 9 ès 12 horas,
dias úteí;.
CASA 2 qts., 2 sls., banh.
cozinhe, àep. de empregada
barraco e quintal na Rua
dre André Moreira n. 296.

banh. e dep. de cniprcfl. e ga-
ragem — Chaves cj porleiro —
Tratar na Av. Rio Branco n. ,
103, sala -402: Tel. 42-1912.
MEIER - Ãluga-se R. Constança
Garbosa, 36, ap. 301. Chaves lo-
cal aló 12 horas. Inf. 57-9726.
MEIER — Aluga-se casa ccm 2
quarios, sala e deps, Aluquel
NCrí 140,00. Ver na Rua Dias
da Cruz n. 330, fundos, chaves
somente no n. 328. Tratar no
Banco Ultramarino Brasileiro £.
A. - Praça Pio X n. 119.

ROCHA - Aluga-se Rua Frcicopa, banh. o área, líOCoO. R. I lloú.
Pinto n.o S0, fie., 2 sls., 2 qts.,[Aqulri, 439, perlo da Rua Joana'
dep. Chav. local de 13 às I7h.lFontoura.

l'"'r0.?AB- hSl0.'^72 
- ™-'!ÃLÜSÕ aP. 2 quartos, sala. coi.

.23:i9.lJ-_r_£.lLE.cJJ°L otc, CrS SIOCOO. Rua Silvo o
RIACHUELO - 24 de Maio. Alu- Scusa 95. Olaria, perto do cs-
ria-se 1 np. nôvo. Rua Ratclif 35.' tacão.
Chave no ep. 301.

Alugam-se duas casai *"'?0d;> lÍi"\z:2]}l .-.'^- UÚÍ_______
quarto, ssla, cozinha na Rua Tt-.231.9 

~ Sl Jo°° Moflll; PACUETÁ
co2.|Araken Eatlsta, 131, amiga Rua IRAJA

Ca.» - Alugo uma 
L0J? 

^ ._ 
«?

de altos mobiliada. Tem geladeira - -•• " ''"'
Aluga-se c;

baixos à Av. Senador Almino ,ro5 pertences, l ou 2 meses, —

PRAÍA 
"DE 

RAMOS - Rua Ma.''.A'cn?0',íní b2: 
H1 '"" ,é trans-'Tratar 29^.195.

rechal Scusa Menores, 120. Alu. 
*"$! '' 

E?í"telo,^cnrín°l 
Vicira- PAQUETÁ - Alugam-ce aps. na

ca-se 1 casa com duas salas, 2 
~ ^reg° wt-f> ^U,UO. ;R„a Tomás Cerqueira, 62. Chave;

quartos, corinha e bafihoiro. - INHAÚMA - Ap. aluao sala, no 8i. Sr.' Jcr.--. -13.3383.
A^unue! CrS 220 0:0. quarto, bonh..- coz., frente, 130

Aluga-se
Avenida

LOJA EM CAMPO GRANDE -
P(-.:sa-se contrato de loja no cen-
tro comercial de Campo Gran-
do, com aproximadamente 1E3
m2, ótima locação para Bancos,
Restaurante ou Lanchonetes, alu-
nuel baixo e contraio novo de

25, do lodo da Rua São Bento í7 mc-_- Maiores detalhes telefo.

Sr.
Av. Rio Branco. Tratar

Antônio, tel. 43-451 I .

QUARTO - Vigário Gerai
Júpiter 250204. AIut.

" 
p,t=, mil. Estr. Velha d.i Pavuna 1 127

, „,.,•.« 
- Trsí- Av- Rio Branco 135, sa-e para sa- !n 20i0.

CASCADURA

o'MADUREIRA - Aluga-se uma
— 

[casa na Rua Carvalho de Sousa
rs-\n. 68, cl 2. CrS 160 000. Chaves

 no n.o 39.
Alutiam-se 3 aps.ÍMEIeTi Alugo casa, sala, 2 qts.

ALÜGA-SE uma r.v-.' 
',;„ 

¦.,¦¦..,¦ i.-.~. ¦•,"-"¦¦.-., ¦¦-. 
'...'¦ .'.'".' 

í; • Av. X].; t.r.,..'..;, IÍ'', ... COTADO DO RfO
SALA COM KITCHNETTE - Ãlu-lna Rua Lisboa _
ga-se na Rua Frederico Méier, 12, cülãr.da Pénhai I ro Pedim-soVeTeríncíãs^No^lccãi INHAUMA - Aluga-s
ÍP-r,.02- Tr.tar, 

,íeI; 90-0020 ALUGA-SE-uma casa com 2 quar- h" demingos, ..Emilia,' 53, casa c| sala,
CETEL), com Sr. Arlindo. Ver no tos, sala, cozinha na Rua da lM-rQÜÃRÍÓ~~Ãí^r^BTB^ri^. C°'0;i' C0:- ,onh-

local com_o porte.rç. tÍ!G, „3. yila da Penha. mandante Arisffi G,n 
C,°; emp. entr. p carro c| garagem. .

SENADOR CÂMARA _ Aluga-so | APARTAMENTO"- 
"Aluga-so-T^^ 

1IfücT- oí'_7'^.?J'n.l!.-n,2.4i'. J'i» lnt...c|. tanqua, Chav. n.o'?-

^„,3D; NITERÓI
ccmpl., tkfl.

AlUGA-SE ap. Niterói, c,</ 2 quar-

T. Oloni, 72
ala, dep. empregada, na

Av. Rio Branco, 763, ap. £04 -
Rua Araguari, 465. -: 23-19151_-1_CRECI 183! 

'"' '" 
iTratar tcl. 57-7361. .__

Alugo aps. novos c/ sinjeco, 2i|NHA"ÜMÃ - Aluoa-se ótima ca^ B0A VIAGEM -Excepcional lo-

?.n'Á Tr.;'JÇ°f. .}" Írea,?,/i:a' ccm :ala' 3 í"""" etc. Ver ""«São ap. c| 2 qls., quarto de
tanq. Tratar 3° andar de 15h na Rua Emboral, 47 esquina de!cn1P-' "'a etc Antônio Parreiras,
em diante. jDr. Olhcn Machado, das 9 às 17J44. Alug. 2 salários mínimos.
RAMOS - Aluga-se uma casa delras. [Tc!. Rio, 380145.

uma cosa a casal sem filho» -. quartos,' s,ila o dopondências RAÍ.IOSQt., sala, cozinha, banheiro com- do cmorciada Aluguel CrS
pleto - NCrS 90,00 - Rua ür. 300 00Ò. Rua Cardoso do Morais,
Augusto Costa Laitte, 41. 1115, ap. 507. Tratar no local.
SAMPAIO - Alugo casa nova,!ALUGA-SE um apartamento l7.
ólimo acab., fachada em pedras,'locação, 2 quartos, sala, cozinha,
sl. c| sancas, 2 qti., banh. comp. banheiro, area da serviço, oara- ,-,,,-,», , n • ,. ¦, - -
c| box, coz., cl arm., tanq. azu-;gcm - Rua São João Gualber- 3"!?°'."? 01í?z'?ha!i m Rua!lliAJA - Aiugo ótima casa de 3|ICARAI - Rua Tavares de Ma-
lej., érea c| cerâmica, estac. auto, to, 160 ap. 202. Tratar Av Brarl":.- Avelino 124, fundos.  quartos, sala, cozinha, V/C, va- cedo n. 194, ca:a XX. NCrS
s| cendom. tiador - R. Paim do Pina, 1459-A - Largo do Bi- RAA"0S ~ Juill° A.v- Brersil. Alu-,randa, quintal — Tratar 48-51951223,00 em pinturas,
Pamplona, 220, cj 7, chaves c|l.!cSo — .Vila da Penha." I so ap. 3 qtes, saleta, sala, var. |- 0. Aríete.

novos e uma caia de 3 quartos,!coz-, bon., árVa. Ver hofo e'to-ÍTODOS OS SANTOS, iunto TÊT- ALUGO aparfamento térreo, íala, |rP*ív«™Z3^.aOT2 ' ' KO* 250|!?ÃJA. _ 
,Cala- 

aluga-se T Rua
sola, cor. etc. Trat. R. Lcnios'dcs cs dias R. Torres Sobrinho!''1!30 - Aluga-se uma casa conv quarto, coz., banheiro, área com l....... ., Marques de Queluz, 164, chaves
Brito n. 327 - Quintino - ..44, gás da Light, não falta água,!3 quartos, sala, grande cozi-tanquo, varanda, todo indepen- !>A"IUS — Aluga-se na Rua Joao |ao_ l8do.
29-9893. (tudo separado. "'- 

*:— :" ¦'-'- "•""-' '

CASCADURA - Aluga-se o ap. MÉIER - Alugam-se 2 quartos
201, c/ 3 qts., sc!a, cc?.., banh., para rapazes que trabalhem fora.
área o demais dep. — Av. Er»JRua Santos Titara n.° 1S4.
náni Cardoso, 161, c/ 23. Tratar

ALUGA-SE uma casa na Ruo Mar-
ria Teixeira n. 33, estação de Os-
valdo Cruz. Preço 130 000. En-
1 rada Indcpe n den te.
ALUGA-SE casa saia, quarto, co-
tinha, dependências. Rua Joa-
quim Martins n. 453. Piedade,
135 000, casal sem filhes. Fiador
proprietário.
ALUGO ólimo qt. a 1 ou 2 mo-
çss distintas, trab. fora, amb.
resp. conforto, c1 direitos. Est,
Rischuelo. - 48-7207.
ALUGA-SE cosa 2 quartos, 1 sa.
Ia, banheiro, cozinha, área, va-
randa. Rua João Rodrigues 69, c'
30 - S. Fco. Xavier.
ALUGA-SE casa pequeno quarto e
sala, aluguel- NCr$ 120,00, des-
conto em folho. Rua Oliva Maia
89, c] 5, fundos. Madureira.
ALUGA-SE Rua Joaquim Ferreira,
270, fds., resid. c| sala, 2 qts.,
deps. Chav. local. Trat. IGAB.
T. Otoni 72 - 23-1915. - Cre-
ci 183.

IMOBILIÁRIA CARTAGO LTDA
Rua México, 41, gr. 1308. Tels.:
32-5390 e 42-5889 - Aluguel CrS
180 000.
CASCADURA Apartamentos

MÉIER — Aluga-se apartamento
nôvo, sala, 2 quartes, cozinha,
bonheiro. CrS 180 mil. Rua Ea-
rio de Santo Ângelo, 511, ap.
101.

68.

¦ MÉIER — Aluga-se sala indepen-
Alugam-se de quarto, sola na dente moças trabalhe fora. Av.
Avenida Ernfinl Cardcso n. 161 jSuburbana, 5679. Tel. 29-3633.

^ll5çV7 v""''"".': "fr^MmíR -¦ Aluga-se' otlmo"ap,:.da
COo.MOS - Coia. Aluga-se, per- sala, 2 quartos, banh., coz., o
to da Estação, Praça Guararu 42,'dcps. completar, area c| tanqualsl 207. Sr. Àugusio-.
Aluguel £0 mil, 2 quartos, sala,:— sinteco. Ver R. Dias da|
cozinha e banheiro. Cruz n. 246 - ap. 604. Em

Romariz, 366, ap 102,nha, tipo copa, despensa e quin-Vente — MCrS 157,50: R. lobo
tal, na Rua Elisa de Albuquer Júnior, 871 — Ver domingo e se-
que, 47 ~ Preço: 300 cruzeirosl.unda-íeira n_ Iccal. Carlos. ,
novos. Ihi-iMctircrci ' 'ai" .¦ 

!°" & s=,,s- Pres

TODOS OS SANTOS- ¦ AlOgugnTC ünjflPff ^fc^t'CT'(KAmOS — Rua Uranos
202,

•> „...- ¦ • h.all,,tala MARIA DA GRAÇA - Alugí^S
rh.quL 

"„ h' 
iS:"t 

q,L"n';lL -kartamento 
de quarto e ala -Chaves no ep._ 101. Tratar Lown- Rua Rezende Cosia, 142, ap. 302Vargas, 290. 2." Bloco. Chavo no ap. 402,

op. com 2 quartos, sala, coz., 3 quartos, 
'salão 

c^eniols do . 1181, op.
R. Augusto Nunes, 404|202. - pendências' o quinlal -"'Ãíusiüõii?02' s'?!a' 2 cluar,cs' banh. ccz.
Tratar: R. Maior Ávila, lló'702NCr$ 250,00. Ver 'omente das 5rCa C' Ianque. Chavos c| zela-
- Tiiuca. |9 ò 12 horas. Tratar no Bonco&'• Administradora Nacional. -

lAv. Pres. Antônio Carlos, 615,'2.° 
oov. Tcl. 42-1314.

!l.° Bloco.

CASCADURA - Alui)a-se . .,.,
casa com 2 qtos., s. cozinha, "e, Imperalor - Chaves no lo-
banheiro e quinlal. Rua Floron- «'- ,£«« Çr$ 250 000. Tratar
tina, 312, fundes. Chaves no n. SÉRGIO CASÍRO IMOVcIS.
290, frento, na mesma rua.
DEODO!iO~ - Guadalupe, aluga

TODOS OS SANTOS - Aluga-so! Ultramarino Brasileiro S. A
apartamento cm la. locação c| 3jPraça_Pio_X n. 119.
qts., sl., c, b., Rua São Bra;, BRAS DE~PÍNA -' Aluga-se~ao.

bloco 2, ap. 301. Ver no R. Aturiá, 55, ap. S-102 (esta rua
o, c| o Sr. Indio ou Sr. João!Comeca Jorge Coelho). Chaves noTratar na Rua da Relação, 55 ap. 203. Trator tel. 22-3222 —

ÍSr. Pedro - Aluguel NCrS 15000.
! TODOS OS SANTOS - Aparta. I BRAZ DE 

"PINA

mplo, nôvo, oluqa-iRua Guaporé n
se, sala, 2 quartos, sinteco, ba.jcom 2 qiwrtos,

PILARES — Aluga-se uma casa cj
2 qtos., sala, copa, coz. R. Ed-
mundo, 464.

Aiuciõ-se na
183, ap. 201

a'a, coz., benh.

3p. uyt. c,,,|m_»ntà A02
,,na|frenla ao Shopping Center o Çi-|™ sa|a, 2

nlieíro em côr luxo — Rua Sãojè arca
^IDrás, 322, com zelador — Tel.i local c

DEPTO. ADMINISTRAÇÃO PU 28-9277. l__!aDM. DE BENS LTDA., 
"na 

R
BENS - Rua Assembléia n. 40' TODOS OS SANTOS - Alinja-se à da Alfândega n. 98, slloja
- 12.o andar. Tel. 31-0717. -IRua Getúlio, n.° 349 an. 1Ò4 - 2'Tal. 43-621"

c| Ianque. Chaves

RAMOS — Aluga-se apt. de dois
quartos, sala, cozinha, quintal,
desconto em folha — Rua João
Pizarro, 122 — Tratar na Rua An-
dré Azevedo, 66 — Olaria.

IRÚÀ PASCAL, ¦ 614 ap7" 103 ^
i NCrJ 120X0 mais taxas, etc.
iGu^rto, saia, cozinha e banhei-
ro. V. Peniia. Tr. Banco Merc.

PAVUNA, Rua Maria Joaquina,
248;252. Aluga-se c/ 1 e 2 qts.;
salq, coz. dependências. Chaves
local. Tralar Imóveis Santa Rila,
Av. Rio Branco, 131, 15.° tel.
42-4546.
PILARES - Alugo casa nova, 2
quartos, sala, depend. R. Fer-
re:ra de Menezes, 179 — Terra
Nova.
PILARES

PRAIA DE ICARAI - Aluga-se ou
vende-se ap., plena praia, com 3
qts., 2 sis., 2 banhs., ampla co-
zinha, qt. r. binh. emp., área ir,,.
de serviço. Tratar até às 13h30m. I ,?]l.
Tel. 32-2573.

LOJA - 620 m2 - Áluga-so na
Rua Senador Pompeu, 23. Tratar
c: Ângelo no sobrado. Telefone-
23-2456.
IOJA — Centro — Aluga-se pnra
indústria ccm luz, força o tele>n
feno. Tratar a partir do segun-
de.foira pelo telefono 43-5756.
LOJA — Transíere-íe contrato com
160 m2 o!é.n de teto rebaixado
(permitindo colocação de morca^
dorias na parte de cima), girau,
luz flourecen

nes: 26-3654, 36-6399 ou Santa
Cruz 217.
LÕJÃS na Rua S, Fco. Xavier,
paro pequenas industrias e pro-fissões ou depósito, prédio a
aluguel anlipc, contrato de 5
onos. Tralar c| F. Correio. Telo.
fcne 48-5.177, dat 13 às 17 h.
(Creci 531).
LOJAS - Aluga-se Rua Parimá,
17. — - Parado de Lucas.
LOJA - Ãiugíse, 

"íocPmir-^
Jardim América, com moradia. R.
Jorge Lacerda ,_21.

_, LOJA do esquina, grande] alu.
etc. Rua Correia $'¦'.*, Jardim América. Rua Geor.

Va;pL'es (Travessa da Salvador do
Sá — Estácio). Tralar com Ar-
lindo ou Frank. Tei. 52-4147 r.
30. Rua São José, 90, 16.°, gr.
1 611

ge Blzet, 563, na Praca da Feiri

LOJA - CENIRO
conlrato novo, grande loja
100 m2 e sobrado mesmo

LOJA — Pasta-se contrato melhor
local Irajá. Av. Mons. Féiíx 624
esquina Col. Vieira.

| LOJA GRANDE
Paisa-se ojse contrato

Ramos, passa»
do esquina, NCr$

PETRÓP. - CORREIAS -
ITAIPAVA
ALUGA-SE apartamento de dois
quartos, sala, cozinha c depen-
dências de empregada. Tratar à
Rua Ssusa Franco n. 67, telefo-
ne 2075 - Petrooolis.
ALUGA.SE -ótima casa mobi-
liada. Rua Moxela 1 151 Petrópo-
lis. 400 000,00.
BINGEN — Àlucja-se uma casa
mebiliada com 3 qts., 2 salas
conj. dep. de empreg. cirande

.. __ quintal com arvores frutiferas,
Av. JoSo Ribeiro — |[?^S"£rl< entrad. para auto, alug

c| 120,00 aluguel, 7 peitas de ajo
-, 

, 
,a"i65 m2, Conlrato 5 aios. Ruamanho - Ot.mo p| comercial -{Custódio Nune;, 155 loia A In-Informajoes Rua da Ccnstituiçãojfcnnacões telefonar para 43-2105

" 
lí. A a t' =—MADUREIRA 

- Alugam-sa lojo.Rua dos Andradas, 7 r. ponto ccmercial a cendurão. -
17 c| sobrado s| colunas c| mts.lRua Padro Manso, 101 - TralarTransfiro conlrato, olimo ponto - local. Tol.- 57-1123 - D>. 7 1.
Waller. 23-3859. {9 |)srJs. "" 

' "

PRAÇA DO CARMO - Alugas»
loia para adega ou quitanda na
Rua Carcqui, 563-A. Trator Rua
Tcrobés, 360 — - Vila Koimos.

PASSA-SE o contrato de cinco
anos de urna Icja à Rua Pedro
Aives n.9 93. Aluguel antigo,
serve para qualquer ramo. Tei.
23-4411.

ZONA SUL
ALUGA-SE uma loja
nuena
Ver e tratar à Rua Dona Maria-
na, 170.
ADMINISTRADORA IMOB. L. H.
IPANEMA - Alugo loja c| 200

_ m2 - R. Visc. Piraiá, 431-A -
. Aluguel 1 milhão. Tratar Gonç.

PASSA-SE loia grande, com fun.
dos, têm força, servo qualauer
ramo. R. São Luís Gonzaga, 807.
Traiar diariamente úté 6 horas.

ndústria, tem lüífone.' PASSA-SE contrato, grande loia,¦ - serve para banco, agencia de au-
tomóvel, lanchonete, mercearia.
Mariz e Barros, 60-B, dai B àt
11 horas.

:Aluga.so uma casa da franto, ja.Í270 000 na Rua Duarte Silveira!0':», 84/602 - Tel. 52-0982
jla, 2 quartos com quintal. Vai'n-7'A- Tra'; 1cI- 37-8466 — Sr.

ALUGA-SE casa na Rua Lambari,
97 com íala, quarto, banh., co-
zinha, quario t banheiro do lado
de fora. Chcves no n. 106
tar na Av. Rio Branco, 185, sj de Fevereiro
2 1,4 tel. 32-5338. WàNTADO

, . - ...-  ..... „,-*.,,. -  ...  ..-.-.. .. .tamento
sa saleta, quarto pequeno, banhei- CREC| jj, i cjuortcs, saláo, banheiro e coii- BONjUCESSÒ^TaTuTo"-^

[.„\.VTâ'^ku. ÓCQ?,,ri0.. MARECHAL 
"HERMES 

- Ãlüga-si nha om côr, persianas, sintoco, elo- 3 quarlcs, sala, 2 varandas
V, 

° '-rp--cu KU0 "¦ uu'ia,;1!ólima 
resid. sala, 2 nts., banh; PjndtndM emprogada, garagcm.:Rua Pacheco Jordão, 88. AlunucllVILA DA PENHA - Aiuga-se um

r"' ca?° *', [co:., 
area, dep. compl. para i <-"="" 'I o porteiro. Tratar do- CrS 230. Tralar na Rua do Car-ap. de 3 qls., 1 sl., coi., banh.

DEODORO - Alugo caso esq. var.,<cmpteg- ca<(, NCrS 140,00. Vcrlmm3° P0,!> *•'• 38-6761, segun- mo, 27-A loja. Tels 22-1860 o'e 2 áreas. Trav. Drandura, 471,
copa, sal., qtc. e apartamcnlo,lno R. Aurélio Vaiporio n. 213 do-faira c| Sr. Braga. Tel. 29-3092. 32-1774 - Ver domingo das 9,:ap. 101 (Bicão). - Preço CrJ
2 qts., banh. etc. 110 e 140 rnil I _ Bp, 102 - Chaves no local. TODOS ÒS SANTOS - Alugam- 

'

cruzeiro». .R. 2, Quadra l,.c| 20. _ Trst;,r c| SÉRGIO CASTRO!to 2 amplos aps. na Rua Santos
ENGENHO NÔVO - Quarto alu-j IMÓVEIS - DEPTO DE ADMI- Titara, 62 c/ sl., qt., banh., cor.,
ga-se ótimo pode lavar e coz. IN15TRACÂO DE BENS — Rua área c| tanque, entr. p/ carro,

Rua 24 de Maio n.° 1 065. da Assembléia n. 40 - 12.o la. loc Ver no local e tratar
Em frente à Estação. Exige-se de-'andar. Tel. 31-0717 - CRECI 22'na CIVIA S/A. na Trav. Ouvi. BONSUCESSO _ Al,..,. , ,
eág* MEIEÍnrco^^rande73-qts:-2 dor, 17 - 4° ondar. So d^qua^, »!. . dgm sENGENHO DENTRO - Alugo-se IS., quintol etc. Entrada carro.; dependências, todo pintado a
casa com sala, 3 quartos c depen- Fins comerciais - 48-3429. Alugo. LEQPQI.tJINA óleo - Ver até 12 horas ou se-Trs; dências. Preo NCrS 300. R. Dois MÉIER - Cachambi. Alugo apar- APARTAMENTO - Aluna sa - o8"nda- Av. Nova York, 311, ap.

-°-... lamento de frente, sala, 2 quar-Li. i ,i m _h i.:_,.... »_.*H01

VILA DA PENHA -Aluga-se nalR.'DonaÜdlí, 9S."chívci"n« o', i Vi tor." PetVópóíii".
Av. Brás de Pina, 1763, 1 =par.i5a 1. Tratar com proprietário. R, 

~
tamento de um quarto, irea e Senador Dantas 38

¦«.V"~r~^. cômodos Brandes. Tratar na loia!22-8336 ' 
* '

"Ida 
quitanda.

PILARES - Av. João Ribeiro", 9Í— Aluga-se sala nova c| banh. cl
35 m2 p| fins comerciais. Tratar
na loja c| Sr. Alvaro ou José -

is 11 horas. "1252000. 
'^T "" 

^.f' 

'¦¦

BONSUCESSO - Aluga-so ólimo I VÍLA DA PENHA - Alugo ^r.aBBltS 7 *!"?°."!a, ,ôdj <°n'
ap. - Ver o tralar na Rua Car.' «". 2 quarios, 1 sala, cozinha, j°a"u. i? quor,!35'."'a; 

^Pe"-
doso de Morais, 354. Domingo olbiinl'f'r°. Pl luinlol 150 mil cru- d°? Mi'rI. Llíí, n_À!"d"n 

~
diajodo. ]zeiros. Rua S. Isaq 109-fundos. 1--'V^?-ií.nj;H2;_20i^.

Vista Alegre. IPILARES - Aluga-se ap. sala, 2

TAIPAVA - Aluga-se casa mo-
g. 31. Tol.idcrna, mebiliada, 3 qls., urna gr.

copo, cozinha, varanda, to-

clui!r-'cils., 1 sl
¦ - Aluga-se ap. 301 les, banneiro, cozinha e dep. cm- ,lc, _.,z_ ri, („;-.' _ Bu. G-"„r EONÍUCESSO ^ A[uaaBZALUGA.SE casa, Rua Sáo Paulo, à Rua Guilhermina, 515 - Ver prerodo. Rua Gualaquil, 36, ap.1 '-P S a hua üeor • r"^">¦"-> _t..i.......

10 - Riachuelo, iardim, alpan- no Iccal. Tratar Imob. Góes, Al- 201. llnir.Ve-' ^~; *-—liTelefom
cre, saia, 3 qls., demais dapen-lcindo Guanabara, 24, gr. 1214: MÉIER - Em casa de família,'*., „, 

""' '°"^°i- íllí

SSKSi; 
* quinl3' _ frcí° Cr5 

[one: 22-7812 - CRECI 202. aluga-se um quarto para moça que n«-™i« IA»300 C„3. Ulr...„.^ .,..¦ '. .„„ .,.^a|he fora. R. Magalhães Cou-'.....?,'
A30L1ÇÃO - Aluga-se ótima ca-
ss de frente c| 2 qtos., sala, ba-
nheiro, cozinha e área ci tsn-
que. Ver na Rua Figueiredo Pi-
mentel 21. Chaves na casa 3.
Preço 2CDC0O. Tratar no L. S.
Francirco 26, tl. 1 003. Telefone
_43.8O09.
ALUGA-SE casa independente. —
Guarto, tala, coz., bí.nhoiro. Rua
Nazário, 60 «| 16. Estação São
F:o. Xavier.
ALUGA-SE casa com 2 quartos,
sala, cozinha etc., na Rua Mi-
guel Fernandes n. 606 — Méier,
do preferencia a casa! sem fi-
lhos.
ANCHIETA - Alugo sl., 

"qto."

con. - Pr. 70 CCO c| água e
lu:, Rua Edgar Barbosa n. 615.

Ônibus Madureira — Pavuna
Soltar na Rua Oliveira Bueno
Tra.or com JUVENIL na Rua

Urupáma n. 55 — casa 1, em
Quintino.
ABOLIÇÃO - PILARES -
— A!uga-se desc. folha,
Djalma Dutra n. 191.
ALUGA-SE casa c| s., qt!
IVC — Rua Cataguazes. 1
O. Cru:.

Casa
na R.

coz.,
93

ENCANTADO - Aluga-se
— Rua Guilhermina, 515

- Aluga-se um AIJXILIAR P RIO DOURO i« de San
quario a rapar. Rua Principol. ,«"«"¦'«'* e niW UUURUiju 

, 
-, . '

TQ flÇO/i  , , _^ "" J'
ocação clpnv;,,;;.;- HíT -ÍALUGA-SÊ CU VENDE-SE

ccz. otc. Ruo Plinio 1-ONSUCESbO - Aluga-so casa.lcoi
Jardim America.''-"¦r Ca|ufpe, 103.

PETRÓPOUS - Aluga-se caso mo.Ijúlio."

conforto.'infle.5 $$,%. 
1°J. COPACABANA

ial. Rua' Aíice Tibiriçá; 300. àia-^B^^J^^..^: j^^^^íL^
ves no 310, CrS 168 000. - Te- PAVUNA - Alugam-se 2 ca^,iPETR0,,l(.US 

~ AJU9°- 
Centro,

lefono 58-3763. iprimeira locação. Praço N. S .^Íp- - '• .?cniugodo, mobiliado
Dores, 5" '

VILA DA PENHA - Aluga-se íjã 2"anr,°/í,'.„qJj 
w,c,-, e,?í=- Rí"< Al-

com 2 qts., sala. cozinha e quin-]£" ^''f,^ n17'.- Çh=™ c. 5
t.il _>,,_ ai:*.- t:u:.:,í im r-i.*. I lel- -ía-o672, Beniamim.

do conforto, água

CRECI 636.

RAMOS - Aluga-se loja com mo-
radia, serve para comércio cu In-
dústria. Ruo André Pinlo, 508,
Tratar no local com o proprieta-

.,....,_ , ., -— rio, Sr. José./-.LUGA-oi: sobrelcin melhor pon- -,,.--, _„_ •¦• -,-•- - .. _
lo, Visconde' Pirajá, primeira lo- JA/; 

L°a0 ..- A uga-se t lon
cação. Alunuel 190 000 - Tratar ?,» ü' M'"1"'-1-1 Machado n.
25-7773 pela manhã. \fs. ~ Vcr no Í3"l r»m o ze-

. . 1 vontade, ALUGA-SE sobrelola 8.», comer, o" 
'só-VI 

5M fíf 
*'"*

l-irçlins. Preço módico.. Ver Estr. do. Av, N. s, Copacabana, 387, 22-6140
si 204. Trator 26-8003. ' \~ '— .

ILHAS
União e Intl., 18 100, km 76.
PETROPOLIS" -Aluga-se 

"na 
Tra"-

vessa Fragoso n. 21 (Ponto do
Fone) apartamento de 2 salas

ALUGO loja 100 m2 por nfll cru-
zeiros novos. Sobreloja, 140 m2,

3 quartos e denendehciar.»m° É!j**,(_íM0- ,nRüa 
Si"ueila

pletas. Tratar no local ccm o por-&,P",' ,'6"A' ,a 
° <*"?' 

,'tP-;rn H praia. Inf. no local, ou pelos te-''efones 45-2759 o 25-4543, Sr.

Sobrelojas
Alugam-se na R. Siqueira Cam
pos n. 85, esq. do Barata Ri
beiro, diversas sobrelojas c. ba-

.wwij.,^. ,,,..,,., ,,. 0í (J(13 .,¦ ',..¦¦ -. ,'  ----.nheiro e kitch. Base CrS
3, bem ao lado da lgre-:5Va °f*r, W1e^Sín°nk "t 

}49 
~l2S0 OT0- Ccn,r;":> "mercial.

Santo Antônio e escola!í.1"3"0'Td,e \J?-™_- 
Tra,ilr n0 Ver no local. Chaves c| portei-- - " 25-9105. iro. Tralar SÉRGIO CASTRO IMO.;Rio - Tel.

com 2 qts., sala, coz., bann-, gas mo ap
080 ROCHA MIRANDA- Alugo' óti-JEROSÓPOLiS-FRIBURGO VEIS - DEPIO ADMINISTRAÇÃO

DE BENS - Rua Assembléia
40 - 12.0 Dndar. Tel. 31-0717

Ver !Si. 26202 ALUGUEL FIADOR com

!.-. I. h;^. : ,o:. Fone: .. jffijK 
- 

„Alugo quarto - .» ^I?^;!,^^;1..^/"»"'"0
- Junto ao Cinema São12. CRECI 202. |80. Tel. 29-7485 - Lea.

ENGENHO NÔVÒ - Aluga-se ap. MdIER -""""Áluga-se ap. 101 -
indecendenlc, c| 2 quartos; sala, R. Camarista Méier n.° 176. —
cozinha e banheiro c.:mnleto. — INCrS 200,00 mais taxas. Tratar
Rua Manuel Miranda- 182. Imob, Góes, fone: 22-7812. -
ESTAÇÃO DE AUGUSTO VAS-ÇgiE! 202-
CONCELOS - Alugo ólima casa MÉIER
com quarto, sala, coíinha, banhei
ro, íren e beni quintal a Estra
da éo Pré, 328.
ESTAÇÃO DO ROCHA - Alu-
qa-sc um grande sobrado com
3 quartes, sala etc. Ver à Rua
Gr.ivalai n.o 60, fim da Rua Dr.
Garnier.
ENGENHO NOVO - Aluno casa
c| 3 qts., 2 salas. A. Manuel Ml
randa, 208. Chaves no local, das
8 às 17h. Tel. 42-4546. Sr. Paulo.

ALUGO caso, sala, 2 qts. e deps
R. Barcncza do Eng. Nóvo, 169
- Ja-ré - 240 000 e taxas. Tel,
23-5738.
ALUC-A-SE cosa. Cuorlo o sala.
Rua Slmas, 10. Esquina com R.
Parani.'' En ca ntado.
ALUGA-SE" 2 salas, do frente
Rua S. Fco. aXvIer, 640 — Ma-

Tel. 49-3375.
ALUGA-SE bens
Barbosa da Silva,

quartos. Rua
21. Riachuelo.

ALUsjA-SE um quarto para mô-
çss ou senhoras que trabalhem
fera. Rua Vieira da Silva, 53 —
Es!ação_do Sampaio.'
ALUGO apartamento térreo ba-
raio cj 3 quortos, solo etc. Pre.
ço 200 000, Rua Arouio leitão.'264 - Tcl. 38-6369. ¦•

ALUGA-SE casa de qt., sl. e coi.
Trav. Jacaré, 34, fund. Chaves
no ap. 201.
APARTAMENTO - Sala, quarto
separados, dependências. Primeira
locação. D'as da Cruz 183. Tra-
tarjei.: 29-6573.
ALUGA-SE unia casa com 

"quarto,

sala, cozinha, banheiro na Rua Lo-
mss de Brito n. 384 - Quintino
Bccsiuva - Chaves no local.
ALUGA-SE cesa na Rua 

"Camarim

ta Me.er 516 cj 6, c| 3 qts.,
sa.a, dep. quintal, jardim. Chaves
ci 8.  .
ALUGA-SE um apartamento~pará
casal sem filhos, 270 mll cruzeiros
• taxas - Rua Dr. Garnier 88,
fundos.

ALUGA-SE quarto-casa"de_fãi...
lia a rapaz ou senhor que tra
ba.he fora. Rua Violante, 67
Piedade.

ENCANTADO - Alugam-se os
apartamentos 205 e 404 da Rua
Dois rio Fevereiro, 214. Ver no
Iccal e Iratar na Companhia Co-
mercial e Corretora Nóvo Mundo,
na Rua do Carmo, 71, 2.° andar,
s| 201, ou pelo tel. 31-3446 -
Falar com Sr. Jacques — CRECI
937._

ENGENHO NÓVO - AÍugo"" so-
brado com 2 quartos, sala, co-
zinha, banheiro, varandas, área
de serviço com tanque na Rua
Bolívia n. 27, op. 201 - Tele-
fone 49-9573.
ENGENHO DE DENTRO - Aluga-
se casa residencial, na Rua Ana
Leonidia, 42, chaves e informa-
ções no n. 45.

Aluga-se cosa c| varan-
da, safa, 3 quartos e dependên-
cias, quarto c dependências de
empregada, área na írente,vqiJÍn-
tal o garagem. NCrS 300,00. —
Rua Miguel Fernandes, 726. Só
à tarde*

ALUGA-SE uma caía grande n3
Rua Uolores Duran n. 36. VI-
ia de Penha.

 ua rua. Av. Jcao Kibeiro 398 cí;™- ver Kua Vieira do Coulo rcDctrnni ie JT^K rr—¦ , .,
6 imó-BRAS DE PINA - Aluga-se uma Tr. na mesma n.o 430-C McrcoaJn. 376. UT°|rERESCPOLIS - ALTO - Alugo;- CRECI 22.

_i casa quarto, sala, cozinha e areo Iria cj Sr. César. IÜOCHA AMRANDA - Av ÃS ríSi. 
Cf" ¦ "°Vi1' mob,l,«°? n0 COPACABANA

&mM*Lvm-lS*.Z ^f1*0" 
R-!ÃLÜGOc7ra-3-^71í^-; Italiana TToÁ - Álígamt SSfí,. 

" 
X.'..^',.^ W* *=S .Joso. manuei uavanaia, /u. .ibanh. compl. área. 220 000 sem oois apartamentos novos em 47.

ALUGO 2 casas NCrS 100,00 -

pintura nova, sala, qto., coz. o
banh. — Tratar na Rua Goitá
n. 48 — pertinho da Est. de
Lucas.
ALUGA-SE um terreno perto da
Avenida Brasil, na Rua Cascais
entre os ns. 127 e 133. Tratar

— na Avenida Londres n. 204 —
MARECHAL HERMES - Alugo casa Bonsucesso com o Sr. Milton
cl 2 quartos, sala o mais depend. TrnTPrTTc ^—• T
e quintal. Preço 130 000. Rua Mi- ^t 

'^ PV «tf1»0»l«. »*'•

pibu n.o 415.- ....nha e dependências. Rua: Est;
,..,.„ ,, „„, -- cla <ia Agua Grande, 1090/302.
MEIER - Alugam-se aps. 306 o Preço a combinar. Tratar lelefone
404 P.uai icnanto Costa, 117 fun- 45-1861 - 22-9768 - Benedito
dos: hcll, sala 1 ou 2 qls., banli.jou Stcllita
coz., ároa cl tanq,, don, omp. — r*\íir"A"cc"ííi í—-T"""
Chaio, c| porleho. Tralar Uwn-! ^l.UG*í?L*,Iü,.<,_.'_- .". 2 «uor-
des ions. Pres. Vargas, 290 -
Tol. 23-9525. CRECI 204.

BONSUCESSO - Aluga-se o .,..
310 da Rua Cardcso de Morais,
218-A, com 2 quartos, saia, co-
zinha e^ dependências de empre-
gada. Todas as dependências são
qrandes. Chaves por favor no
ap. 211 cu com o porteiro. —
Tratar com o Sr. Alves, telefo.
ne.28-5220,
BONSUCESSO - Aluga-so étimo
ap. dc frente c/ 2 quarlos, gran.
de sala, cozinha, banheiro com-
pleto c área na Rua Borres Bar.
roto, 107 - Aluguel NCr$ 220,00
c taxas.

tos, cozinha banheiro. Tratar no
endereço. Rua Galvani, n.o 109

. ._ . op. 203 - Vila da Penha.
m*_ 

cSn^VhK W2* ÁLUGA-SE, na: Rua -Quito,' 33,
«0,00 .cSs. JSèTpi'" ir.bae"t!ahe| Vir!0''5íla' c°:
pes da Cruz - Porleiro - T.l >Pa- «°™fa e banheiro.
36-1873. IALUGA-SE ap., 3 qls., sala,
MEIER - Aluga-se na Rua Mo-'£°Ph», "iinha c depend. Av.
dina ni 53, ap. 201, de fren- Bras de P.na, 949, ap. 308 -
te, sl., _2 quartos o demais de-\L.r._^..°" Camo'

pends.
co n.
32-8585

Tratar na Av. Rio Bran-jALUGO casa sl., qt., coz., ba
138 — 15.° — Telefone nheiro completo^, mais dep. Ca

BRAS DE PINA - Aluqo ap. na
Rua Tibolm, 353 - . 2 quartos,
sala, cozinha, banh. compl. -
Cr$ 150 000 e taxas - Chavos c1
zelador. Tel. 29-1262
BRAZ DE PINA - Aluoa-se um
apartamento de 2 quartos, sala
cozinha c banheiro na Rua Idu
me n. 522 - fundos. Aluguel
CrS 110 000.
CORDOVIL - Alugam-se 2 ca-
sas do qto. e sola o 2 qts. e
sala, tudo Independente e da
frente, não enche, não falta agua- Rua Cap. Duarte Cruz n. 127

esq. com Bom Jardim.
ESTRADA VIG. GERAL, 2025, ap.
402 — Aluno apf, nôvo, 2 qu;

ENCANTADO - Rua Pedro Do-
minguei, 40. Aluçam-se nps. cj
sala, 1, 2 e 3 quartos, banhei-
ro, coz. e área, a partir de....
Cr$ 130 000. Chaves cj zelador.
Administradora Nacional. Aveni-
da Pres. Antônio Carlos, 615,
2.o pav. Tel. 42-1314.
ENGENHO NOVO - Rua Raul
Barroso, 78, ap. 202 - Hall, sala,
varanda, 2 quarto:, benh,, coz.,
dep. emp., arca, CrS 200 000.
Chaves no local de llh às I5h,
sábado o domingo. Administra-
dora Nacional, Av. Pres. Antônio
Carlos, 615, 2.o pav

42-1314.

MEIER — Alugo ap. nôvo, 2 qts.
uma grande sala, sinteco. Tratar
Rua São Joaquim 102 ap. 101 —
Bernardino.
MADUREIRA - Aluga-se um ap.
novo, sala, quarto e dependên-
cias. Cômodos grandes de fren-
te, 150 mil, desconto em folha.
Rua Carlos Xavier n. 7B8.
MAGALHÃES BASTOS - Aluga-
se ótima casa com saía, 3 quar-
tos, cozinha e banheiro na Rua
liberato Bittencourt n. 187. -
Chaves na casa 137 com Dona
Lúcia. Tratar cm João Fortes En-
ganharia S. A. — Rua México
n. 21, grupo 202. Tels
32-3929 c 22-2215.

Toleío-jariMOS APARTAMENTOS En-
genho de Dentro — Alugam-se nt

sal s/ filhe, - R. Quiaré, 170 - loT etc'Sr".W". 'domin-
B. de Pina.
ALUGA-SE quarto de frenle in
dependente a um, ou dois ra-
pazes cu moças. Condução na
porta — Estrada Vigário Gera'
2576 — Vigário Geral.

gos no local.

ALUGA-SE - Vicente do Cor-
valho, Vila Kosmos. Av. Mo-
riti, 48 ap. 102. 2 quartos, sala,
quintal.
ALUGA-SE casa de 3 quartos, sa-
Ia, copa, cozinha, banheiro, comp.
gás àa rua. Ver na Av. dos
Democráticos, 291.
ALUGA-SE Bangu - 1 casa, 1
quarto, sala, cozinha, banheiro,
quintal, água, luz. Rua Amanaió
496. Pcnto final São Francisco.
ALUGA-SE o apartamento 202 da

FIADOR - Para casas, aparta,
montos e lojas. Irrecusáveis, te-
mes _pro,nrIotário c comerciante.
Solução rápida em 24 horas —
Av. 13 da Maio, 47 sala 1603.
Tcl. 42-9957 (Ed. Itu),

taxas. Rua Maria Benjamim, 94 — ;ponto grande. Preço de 170 000
Pilares. Chaves no local no ap.t~ Desconto em folha ou contra-
102. Rua Barão do Bom Retiro,110 c°m fiador.
64

 _ TURIAÇU - Aluga-se 1 casa no-
ALUGA-SE casa do quarto, sala ^ co™ ,2 meses adiantados na
cozinha, na Rua Soares Meireles |Rua Rodrigues Pereira, 137 _
n. 497, casa 3 - Fundos — p;.'Bairro Jardim Madureira. Entrar
lares - Pref. a casal. |na Estr. do Otaviano em fronte|6IOfl2

fabrica de Biscoitos Pi.-aqu3.

Alugam-se lc
Rua Barata R

6380. "I beiro n. 363-A, próprias para
TERESOPOLIS 

"^~Alíga':se"'"aP: 
^",r?íl 

°1, s!?ilar"' c°n'ra,,° co,
da Rua Pimenteiras n. 70 - 2?,rC'f' .. V^S™*™ m\ í'.9"0'VÁRZEA - com quarto _ salail r- 

"ÍC,$ 6?0'0?' 1cM°n_.° or refrigerado, caixa-forte c tô-
das as instalações e móveis

ALUGA-SE ap. novo com st.
2 qts-, coz-, banh., area na R. VICENTE DE CARVALHO^ - Rua
Francisca Zieze n. 52-A — Pila-,Cambuci do Vale, 209. Aluaam-

Méier.
ALUGA-SE uma casa. À Rua Dl»
niz, n.o 600. Em Vicenta Car.
valho.
ALUGAM-SE 2 casas, Rua Cotiju-
ba n.o 97 - Rocha Aliranda
Tel. 30-2117.
ALUGÃ-SE casa:' saleta, cozinha,
banheiro e quarto em cima. Rua
Sargento Edson de Oliveira, 119
(fundos).' Pavuna.
ALUGO o"p. ("Terra Nom). Rua
Mario Ferreira, 412, esq. c/ João
Ribeiro.
ALUGA-SE casa na Rua Jurucê,
396 fds. dc 2 qts., sala, cozinha,
banheiro completos — NCri ....
150,00 -. Est., Colégio.
ALUGO casa de quarto, saio, co-
zinha, area e garagem. — NCrS
130,00 - Rua Jurucê n. 351 -
Colégio.
ALUGAM-SE 2 casas em Irajá,
NCrS 150,00 - Tratar Rua Ura.
nos, 823.

se aps. novos, saleta, salaj 2
quarlos, copa, coz., grande área
Çr$ 160 000. Podem ser visita-
dos. Administradora Nacional
Av. Pies. Antoniq Cario:
2.° pav. Tel. 42-1314.

615,

com quarto _ 
separados, mobiliado e banheiro
social completo — Chaves com
o porteiro - Tratar na ADALMA

Av. Alm. Barros n, 90,
Tel. 22-0798.

TERESÓPOLIS - Alugasõ excelen-'
te casa mobiliada, amplo terrc/io.
Te's.: 36-3451 — 36-34B4.

venda. Tralar no Banco do Esta-
do de Goiás S.A., Rua da Al-fândesa n. 83. Tel. 23-3402.

ALUGA-SE étima loia cl quarti- Rua Dr. Manuel Maneiros, n.
2347 - B. Bancários, I. Governa-
dor - Tel.: 32-8501.

ESTADO DO RIO
LOJA VAZIA - Centro comercial.
Rua São Pedro, 27, Nilerói, me-
dlndo 6,15x33,45. Aluga-re vezll
ou cjlhstalações. Ver horário co.
mercial. Tol. 22-1279 - Rio. Sr.
Sj.lva.
NITERÓI - Aluga-se lo|a novãi
na Praça Marechal Flcrlano Fei-
xcto, Icja 4/5, área 300 m2. -
Tr?trr S. Giovanni. To', 2-042A.

ESCRITÓRIOS E
CONSULTÓRIOS

CENTRO
ALUGAM-SE 8 salas comerciais
em conjunto ou separadas. Rua
do Riachuelo, 199 - B. Fátima.
ALUGAM-SE saias diTlreníirccm

COPACABANA -Leme. Comer- banheiro próprio para escritório»
cio, alugam-se sobrelojas na Rua ou consultórios — Rua Alvaro

TERESÓPOLIS - Higino.
1 ano ap. quarto, sala separados,
mobiliado, 1 salário mínimo —
Trotar Sr. Darnley - 52-7837.

Gustavo Sampaio, 542, do fren-
te, omplo salão cj banheiro. Cha-

Alugo ves c| porteiro. Tratar Lowndes
Sons. Pres. Vargas, 290, Telefo-
ne 23-9525. Creci 204.

Alvim, 33r37, sala 501, com o»
Srs. PINTO cu ADONIS.

ALUGA-SE sala c| cerca
Ide 150 m2, de frente à

CAXIAS - N. IGUAÇU - í°,oA"B5NaAn=s~deP£S SEI^" í^™3 
Air6S' eSqUÍ"

iposto do 2 ioias, m2 soo; En- na da Av. Rio Branco.VAZ LOBO- Aluga-se o ap. • IWILÓPOLIS

« Ia ^Z^tt "íáluga-se 
casa na Av. itatiaiaj^r^ ^ '°' |(Tratar pelo telefone

quar.os e ccmais dependências. [Com talão, 2 quortos amplo: iver no local com o zelador o dependências — Trator com o Srtratar na Av. Rio Bronco n. WGirscn
.-¦«• 2.503 - Tel. 22-6140. 1 555
VICENTE DE CARVALHO - Áh.
ga-se ap. 302 - Rua llliria, 12,
cj sl., 2 qts., demais deps. com-
plelas. Tralor Av. Gra;a Aranha,
226, Gr. 307 - Sr. Milton.
VAZ LOBO - Alugo 

"caia 
com 2

1363.

Av. Rio Petropolis n.
sala 704 — Tei

ALUGA-SE casa tipo palacete c|
telefone, 2 salas, 2 varandas, 3
quartos, grande cozinha, banh.
completo e mais 3 dependências
com banheiro para empregado —

quartos etc, farta 
"conciu~çãõ. "po?j)íer. 

na 
_ua 

l!a™"'° "•„ 'B8--|Pres Vargas ¦¦41> -- V An-180 mil. Ver na Rua Teixeira d,íiCc!!ias- PreS° de 300 mil cruzs,'"" 
va'ga?' Mi ~ sl 1°4-

CATET& — Alugam-se boxes
R. Bento Lisboa, 76, ns. 6, 7 e
Ccm instalações p/ açougue
mercearia. Tratar Locadora Na-
cional Ltda-, Av. R. Branco, 106,
s/1111. Tels.: 42-3437 e 22-827,
- CRECI 185.
LOJA - Aluga-se na Praia de
Botafogo, 340 - Galeria do Ci-
nema ópera, Loia 8. Tratar Av.

na Rua Teixeira da'
Costa 76, c| 3, até 13 horas
VISTA ALEGRE"
aps. saia,
Teixeira, 338

antiges. ILOJA Aluga-se Rua Visc. Pi
a. —'ALUGO casas de 1 c 2 ou-rto, I rsiii' 6" loia 8 'em Bateria).

2 quarto, RilaTèdro1™^ »™ - 
"-- 

«« ™~°^''' »-°J<,_ Trat. IGAB. T. O,

FIADOR - Aluguei, casas, aps.
lojas, fiador credenciado por
bonco, polo S. P. C. Proprietário
e comerciante. Largo da Carioca,
5, s. 614. Tol.: 52-0093. Eduardo
ato T8 horas.

ALUGA-SE 1 casa - NCr$ 150,00
Av. Sargento do Milícias, 917Jsnla, qto-, cozinha

muita agua e luz. Ver col. „
dono, Rua Ccronol França Leito

—— _[n.o 1402 - NÜcpolis. Só desconVicente Carvalho'to em folha.

— Pavuna.
ALUGA-SE um apartamento nôvo,
sala, quarto, cozinha, banheiro
completo — Rua Samim, 308
Irajá.

HIGIENÓPOLIS - Aluga-se apar-
tamento 2 quartos, sala e demais
dependências. Ver c tratar Rua
Ramos de. Queirós, 40, ap. 201
HIGIENOPOLIS - Aluga-se um
apartamento, c/3 quartos, Cr$

ENCANTADO - Olima cosa. So-lRuo Eulina Ribeiro, 
' 
pr"édios"n.n°l,ua,Fiora,Lobo', 

232' .'•* I°coção,|2;0,000 - Rua' Borges Monleho
la, 3 qtos., demais dependências. 481, 477 e 437, sala, 1 e 2 qls.,12, ,H- t.a 

e doPíndBnclas com. /$¦ TeJ. 30-9297. 
lugar nilo. Bem ventilado. Inde-:dcp. Chov. encorreg. no local p'a'ai' VM e tratar.no-local. ^HIGIENOPOLIS - Alugo 2 ótimas
vassavel. Rua Teixeira Azevedo,! Trat. IGAB. T. Oloni, 72 - Tcl.:'ALUGA-SE casa, Olaria - Rua;casi,s iun,as ou separadas. Estr.'123-1915. 

- CRECI 183.50O. Chaves no 503, cosa llí.
ENGENHO' NOVO - Alug, aD.jOUNDA"..¦-, Linha Central^ -r.Est
404 da Rua Engenho Nóvo, 475 Rio — Alugam-so duas rasas, sa-— 2 qtj., sala, 2 banheiros ejla, quarto, cozinha c banheiro -
area^ c| tanquo. Tratar e verjR. Pracinha Wallace Paes Leme n
no local.

ENCANTADO - Alugo aos. 2 qts.
) ai. e dependências. Rua Fran-
cisco Fragoso, 32, com o por-
tairo.

ALUGA-SE um ap. com dois
quartos, sala, cozinho, banheiro
e quintal o Rua Coronel Gense-
r'co cle Vasconcelos n. 35, caca
4, op. 101 — Engenho Nôvo ao
lado da Igreja Nossa Senhora da
Conceição.
ALUGO ap. íoz cofn: cjüarto-sala,
demais dependências por 150 cru-
zeiros novos à Rua Eiiza Albu-
q::arquer, 158 - Todcs os San-
tes.
ALUGA-SE uma casa da' sala :e
quarto, com tedo o conforto -
Preço de 120,00 - Estrada do
Camboata n. 2 042 - Ponto fi-
nal do Guadalupe — Cascadura.
BANGU - Aluga-se ótima cãsã~c/
quintal, sala, 2 quartos, cozinha,
copa e banheiro, fogão a gás c/
2 cilindros - CrS 160,00 - Rua
Capitão Verdler 331 - chaves R
da Chita, 453 - Sr. Ronaldo -
Tratar Locadora Nacional Ltda.
Av. R. Branco, 106 - s/ llll.
Tel.: 42-3437 - 22-8275. CRECI
n.° 185.

• ENCANTADO - Alugo cara com
3 quartes, sale, magnífico ter-
raço e demais dependências. —
Aluguel de CrS 180 000. Ver
e tralar na Rua Cruz e Sousa
256 - cosa 4.

607, fundos — Tratar no local.

FUNDAÇÃO - nEODORO, nôvo
apartamento, 1." locação, alugo
de 1 ü.t, í sala bem grandes,
e demais dependências. — Rua
Marcos dc Macedo, 434 - Ver
todos os dias das 8 às 17hs. -
Aluguel 157 500 anliqos. Chaves
na loja ao lado. Tratar 294221.
Sr. Sampaio. Fiedor proprietário.
Contrato ^ anos.

BENTO RIBEIRO - Aluga-se""!?
« com 2 quartos, tia., csz., ba-
nheiro, area com lenque. Al,
90 000 na Rua Mario Mota n.
352 — casa 5.
BENTO RIBEIRO - Aluga-sa na
Rua Apodi n. 36, ap. 203. -
Chavos no ao. 201 por 150.00
-Tel. 28-0789. '
BANGU - Alugam-:e 3 casos dê
2 a de 1 quar'o e demais de-
pendências na Rua Maravilha n.
733 — Ver no local, com fia-
éor.
BENTO RIBEIRO - Aluga-se casa
ótima, qt„ sl-, coz-, irea, tudo
Independente. R. Alexandre Pos-
aos n. 209, frente, esquina da
Rua Divisória.

FIADOR - Para casas, aparta-
mentos e lojas. Irrecusáveis, to-
me* propriotárlo 6 comerciante.
Solução rápida em 24 horas —
Av. 13 do Maio, 47 sala 1603.
Tcl. 42-9957^ (Ed. Itu).
FIADOR — Fcrnscomoi ítiecusá-
vel. Informações a qirelquor
hora. Solução imediata. Telefo-
ne 49.5547.
GUADALUPE - Aluga.so~qt7"sí:

OLINDA - Aluga-se casa com 2
qls-, sl„ coz-, banh. - 80 000
- R, José Ricardo, 1248, casa 7.
PIEDADE — Alugo-se coso a ca-
sal, qt., sl., coz,, diip. Alugue!
150, fiador. Rua Gomes Serpa,
101 cl 2 - Machado.
PIEDADE - Ãluga-se casa com
qt., sala e dependências — Rua
laçu, 209. Aluguel - NCr?
120.00.
PIEDADE — Alugo ops. novos, 2
qt;. ccm e sem garagem — 170,00
- R. Joaquim Martins, 383 — Tel.
42-6778.
PIEDADE - Ãlugõ-se-o 

"aparta-

mento com dois quartos e sala,
varanda e demais dependências.
Rua Xisto Bahia, 70. '

Maior Rego, 293, 3 quartos, ia-í Velhn da Pavuna, 60, perto Av^'• ¦ ~- --¦ c..i„.:  Choves no 88 ou tel.

ALUGAM-SE casas com quarto,
sala, cozinha, banheiro c/água e
luz. Preço 90,00. Rua Maria Eml-
Ha, 433. São João de Meriti.
ALUGA-SE à Estrada Vicente de
Carvalho, 434, frente, sala, 2 qts.,
banheiro, cozinha, copa, qt. em-
pregada e-área c| tanque. Alug.
CrS 200 000. Chaves no ap. 432.
Tratar na CIPA SIA. Rua México
41, slloja. Tels. 22-8441 o 22-8155!
AVENIDA SUBURBANA

VAZ LOBO
n.o 709, ap. 101. Alugo comiXiTÍFÃTí ,. , „^-,nh. banheiro,:- E 4 melnor casa da R:
area dc serviço. Marcar visita Tcrespolis, 51 — Nilpolis. Chaves
pelo tol. 28-3"014, Sr. 

"jcãõ"". 
n° 60, '"formações Rua Francis

tratar na Rua Gonçalves Dios'85 co N=iva' ,03 — Maria da Graça.
.2.°, das 13 às 18 horas.

'.- GB.

ILHAS

GOVERNADOR

ALUGAM-SE casas na Av. Mi-
randela_ni_l_ 543-- Nilpolis.
ÃTHENAS REPR. ADM^ BENS
LTDA. aluga, vende e compra
casas, lojas e prédios cm Nova
Iguaçu e outros. Av. Nilo Pe.
çanha n. 151 — sala 204. N.
louocu - Tel. 2541.

ALUGA-SE ap. quarto, sala e de-
pendências. Rua Altinópclls n. .,,...... ¦¦¦ 
165 ap. 102 - Praia da Ban- ALUGA-SE uma excelente casa, c/
deira. Chaves com porteiro. - 2 Quartos, 2 salas e demais de-
Tratar com Ribeiro, 22-8298 pendências. Tratar" Av. Mirandela

-"t-" "'"•-—, 
532, op. 302ALUGA-SE um luxuoso aparta^ Matlas Braz Lopes.

Nilópolis. Sr.

a, dependências, quarto emprcq.'^uburt::)na
Trator: 30-6964 - R. Uranos n>'30'6259-
1 474, sala 212 - Jafi - CRE
Cl 431.
ALUGA-SE caso sl., 3 qts., ba
nheiro, coz-, copo, quintal. Rui
Alecrim, 949, próximo ponto fl-
nal ônibus 346 - Praça XV-Vi-
Ia Cosmos.
ALUGAM-SE quortos para casal,
moças cu rapazes. Rua Costa Lo-
bo, 429 — Triagem, Condução
na porta.

HIGIENOPOLIS - Aluga-se' ap.
3 quartes, sola c dependências.
Rua Carneiro da Rocha, 14, oo.
201 • _y«jfcs_9_àsJ3Jioras.
JARDIM VISTA ALEGRE - Àlü-
ga-so ap. 2 ots., :., vor., coz.— AV. São Felix, 450.
JARDiM- AMERICA -^ ÃlügíTê
na Jlua Profe!!0r França Amaral
n. 381, com 4 quartos e demais
dependências, inclusive garagem
por NCrS_300,00. Trator no Lar-
go de São Francisco n. 26 —
sala 511.

PADRE AMGUEL - Aluga-se ca-
sa para casal, desconto cm folha

Preço de 80 mil - Rua Ta-
oiranga n. 240 - Entrar pela R.
Limites.
PIEDADE - Aluga-se um ap. c/
2 quartes, sala, dependências e
boa área. R. Gomos Serpa, 448.

coz. R. 16, Q. 40 _, ..
ônib. Guad.-Casc, Guad.-Méier -
Tratar R. B. Aires, 90, sl 707 -
Tel. 52-7344

Cii 
}?,." P-íQUINTINO

tal n. 65,

QUINTINO - Aluga-so casa, dá
para 2 familias, p. 200 mil. Ruo
Columbia, 314.£

ALUGA-SE apartamento grando
na Rua Washington de Azevedo,
110 ap. 202. Tralar pelo telefo-,— . _
ne 37^1700. JARDIM AMERICA - Aluga-se ap.
ALUGA-SE casa com sala, qt., co- Ü™ _i-V-5- £ en,rada P"a carro,
zinha a Rua Evangelina, 40 -?{Snfl.Sn ?.arrc,0'„262; C'S ¦¦
Estação do Olaria. 180 000,00. Tratar Rua dos Topo-
Atnr-A cc i—-— r~: \— 9'cs, 123/ sobrado com Dna.ALUGA-SE uma casa quarto, sola, Anair
cozinha, bonheiro, área à Ruai^-rEÍÃ rr
Ibotlm n. 141 - Coelho Neto 7-A, -A 1 Aluga-se apartamento
'cliu-n 

.¦ -ini ii dc. luxo' 2 t',!-' ,ala dupla, ar-ALUGO ap. 301 - Rua Majlo/mário embutido, sinteco - Rua
João Rego, 19, ap. 301 - Chaves

391, sl., 2 qts., b„ coz., peq.
áiee com tanque. Saltar; Av.
Vigírlo Geral, 2052. Tratar no
local. sáb. e domingo ató 17 ho-
ras. NCrS 160,00.
ALUGA-SE ap. de 2 quartos, R.
Volta, 398 - V. Jardim da Pe-
nha.

MEIER - Rua Vítor Pentagna,
138 (comera no fim da Rua Ca-
marista Alcicr). Aluga-se, 1.»
locação, cl sala. 2 quarlos, bo-
nheiro, ccz., área. Chsves no
local. CrS 130 000. Administra
dera Nacional. Av. Pres. Anto.
nio Carlos, 615, 2.° pav. Tele-
fcne 42-1314.

MADUREIRA - Alugam-se dois
apartamentos, 1 quartos, sala e
dependências e quarto, e rala c
dependências. Local, Dr. Jovinia.
no n. 408 — ap. 101. Tel. .
90-2036.

ALUGA-SE casa com dois quar-
tos o entrada para carro e mais
uma de quarto e sala, Rua Del-

..... _ fina Enes, 413. 
Aluga-se na Rua Vi-|A. CARVALHO aluga na"

com Da. Gizelda no ap. 201.
OLARIA - Aluga-se nmpla casa,
sl., 2 qts., coz., banh., área -
Al. 230 000. Ponto final do ôni-
bus, 484. Rua Firmino Gamelei-
ra, 271. Ver do manhã, Sr. Fer-
nandes e tratar no Bonco Ult.
Brasileiro, Sr. Jorge.

«i„ mento de 2 quartos, 1 grande sa- >...,,, c
gam-s. aps. em la. locarão com1 a ° banheiro na Estrada do Ga- ^X'AS r Alugam.se.casas des-
2-qti., if, coz., banheiro «mpTNf' »*" - Mh. do Govcf. Zr _ . ua" Mirim n* 1°" J?
o dep. de empr., irea com U..{?_?°r- Tratar no ap. 202. ™r .7 ™a _] ™ n. 3, esq.

quo/ver na Av.' Suburbana 
"°j 

ALÚG"^^^.. 101 . R. Pinto Au- %$,' 1 oiavo 
'bS' 

- \.\ ^."'- 
"s?."*-'01" p«!o

Martins.

72 23-1915

52-7573 com José Joa-
quim).
ALUGAAVSE salas para escrito,
rios, edif. Raul Campei — Ru»

loja.Miguel Ccuío n. 27.
ALUGA-SE grupo de sala mobi-
liado. Av. Rio Branco n.° 133 ¦•
Ver e tratar grupo 1 703.
ALUGAM-SE salas para consulto*
rio — Av. Mem de Sá, 325 —
Chaves na portaria com o Senhor
Alberto.

CRECI 183.
ALUGA-SE sala para escritório a
quem ficai- c/ móveis, tslefsne.

LARANJEIRAS - Rua Pinheiro Ma- jgeladeira. Faclllta-ss tudo. Tels.
chado, 9-B, primeira locação, óti.:26-479-t e 26-6376,
ma loja para qualquer ramo. Ver

cal
LOJA - Catete

Tralar 23-2838
ALUGA-SE o fino grupo de 3 sa«

__ Ias n. 303, sita na Rua Fran.
Posso contra- cisco Serrador, 90, c/ banh. 60

to, ampla c| jirau, alvará p| efi- m2, c/ telefone. (Ver local. Cha.
cina mecânica e pecas aules. 12 ves c/ D. Maria na sala 301V
miinoes. R. Antônio Mendes Trator Palmares Administradora
Campos, 5 (oo lado Toberna da de Imóveis Ltdo-, Av. Graça
Gloria). Tratar cl Sr. Jair. |Aranha, 226. ll.o and., s/ 1110/
LOLA Copacabana, sem luvas - '2- Tels. 22-6048, 32-655Ó •
Passa-se o contrato — Tratar pe-|ffi5239. 
Io tel. 52-8166 - Travessa do;ALÜGA-SE ótima fala n.°' 501.l-i""c")r' u- 'de frente, na Rua Miguel Couto,

6 725, eom o Sr. Teixeira. Tra-'boin, 90, c| sla., 2 qtos., coz
tar na Av. Presi Vargas, 446,|banh. c| boxe, dop. emp., ireaT,v, ., , . • ¦ — - - ¦• - 
3.° andar. Tol. 43-1753, com pro-N tanquo. Tratar APSA. Tv. Ou. 

<-AXIAa - Alugo boa casa doisiNA Loja na Rua Barala Ribei.
prietário, Sr. Delamare.  I vidor, 32, 2.°, do 12-17 h. Mar- q,!" -sala' cc:-' W. C '- - 

ALUGA-SE Fonseca Teles n. 29,; S?L!}!£--<2Í°J?_- J21522?- iio.r.i n
ap. S-102, qt., banh., coz. — ALUGA-SE op. mobiliado, 2 qts.,'.ia;a — proxsala com dependência — Praia caxÍasdas Pitangufeiras, 73, ao. 202 —1 £¦*_ i • - • ¦  -,—~-.•<>•>¦>'¦¦•-> if.-.-.r.iu ¦- u..-,-:.m-s na

Tratar hoie de 9 às 12 horas ou1*,. . 
loi» servindo para banco Av. Rio Branco n. 108, s| 1005

pc-lo telefone 38-3704, líi 
c.u.,rS..?üíLq.^!,,T1,,...?..n?H- Não alendemos telefone.

LOJA — Ipanema de perfuma-[23, banh. completo, c/ pérsia-
ria e predutes de cabeleireiros — na e instalação de armários cc:n-
Passa-se ccm mercadoria cu Va-Jpleto. Aluguel Cr$ 300 000 maii
zia - Visconde Piraiá, 318. taxas. Ver local choves c/ por.
LOJA EM COPACABANA - Pas.:,ei'°- Tra,3r Palmares Adminis-
sa-se ccnlroto de' uma loia na 'radora de Imóveis Ltda., Av.
Rm Barata üiboirc, pcnto do mo- Grata Aranha, 226. Tels. 22-6048,
vimento, osquim com 5 pertas,!^'^-^^ o 32*6556. 
100 m2, mais iirau. Contraia nô-;ALUGA-SE por 450, grupo 6Õ3~
vo oo 5 onos c| telefone. TralariAvenida Beira Mar, 406. Coste-

Io, contrato comercial 5 anes,
telofcme. Tralar
mda-f

36-4337 ccm Heitor

Chav port. Trat. 
'IGAB 

— T. Oto-
ni n. Il - 23-1915. - CRECI
183.
ALUGA-SE uma casa na Rua Ser-
gipe 18ó, com sala, 2 quarlcs, va-
randa c área, em São João de
Meriti.
ALUGO c| quarto, sl., coz. na
Rua Palas n. 957 - Pavuna -
Funcionário — ai. 100,00, casal
sl filhos. ,

---PASSO PONTO EM COPACABA.
sa dois! na Loja na Rua Bar;
laIÇ. 'a-iro n. 322-A - 37-3032 cjm to-
a ItaCO-í ln.fr.nn

185 - Trans. Av. Ita-

' 
queada, agua de rua, Rua 

" 
It^co-j iefc.-ii-

515 jPRECISO de loja Cepa — Ipane-
,( -Jma — Aluguel porcontatjem mo-
Aluga-se uma grande, vimento mensal - Detalhes

sem luvas. Chaves na portaria.
Tels. 25-9B17 e 25-7649. Das 8
às 12 horar..
ALUGA-SE sala 1504. Av. Pres.
Vargas, 435, pj fins comerciais.
Tratar APSA. Tv. Ouvidor, 32,
2° de 12-17 h. Tel. 52-5007.

ílo na Rua Josó do Alvarenga n;|
ALUGA-SE na Rua Dona Maria n.;287 — Tratar pelo telefone 30-0555
75-fundos o apartamento 101, cj — GU.
sala, 2 qts., e demais deps. Cha* CAXIAS¦ ves -' --1-'--- -' " ''"

ALUGA-SE ap., 2 quartos, sala,
banheiro completo. Rua dos Ru-
bis, 1 645 - Rocha Miranda -
Vila Sta. Teresa.

¦ ¦ -r , „ ,>...-.».— — Aluga-se casa, Av.
- <¦! ' n,i ,o r -T3, íRua Guanabara, 487, ônibus MiguelTeofilo Otoni, 72 - Telefone Couto
23-1915.
ALUGO — Ap. quarto e sala se
parados, banheiro em cór, ótim;
cozinha, área de serviço, quarto.
WC de empreçiada e garagem.
Ver domingo das 9 às 15 ho-

ALUGA-sTiasa sala, quarto co-" I"?,,™ ,nEsl^a , d° G"leSo n;°
zinha c banheiro - R. Samin i 

'-f- .°P- 202 (entre Corpo de
391 - Irain oamin, Bombeiros e Estrado do Cacuia .'Informações. Tel.: 23-9273.

OLARIA - Alugo c/IX, R. leo-
pcldina Rego, 372, sl„ 2 qts.,
coz., banh., area. Choves c/IV,

ALUGAM-SE 3 casos, sala, qt.-.ici n -a r.~ -¦ 
;-—.-,- , --

coz., bonheiro etc. é uma de;í Í.L^?A"SE ,quar'° 
cl 

.>nh-,._z-
quartos - Rua Mariz Loureiro, i in«P"ldent.es, o casal sem filhes
127 - Vicente do Carvalho -%".. mc?.as 

?ue 'raoalnem fora.
Nelson. Ottmo fim de semana. Rua Gra-
Alt IRA Íp"7nT^;—.^i; -iri"*' 532 ~ Cocotá I. Gov. 85 milAllHjA-òfc casa, qt„ sala, cozinha!cruzeiros
a casal s/ filhos. Cr$ 150 000

ZONA NORTE

ALUGA-SE loja frente praça de
____. Cascadura. Av. Ernaní Cardoso,

CAXIAS — AÍugo 250 ou vendo 52-H, por seis salários mínimos
bela casa murada, laje, 5 qts.,'mensais, centra to comercial. Tra-
2 sls., 2 cop., garagem i. o q. itar pelo tel. 47-5673, Sr, Cosia.
- Rua Monte Castelo, 270 kmlALUGAM-SE vários lojas R. Re-

, . 
u,s ~.1'""!?, Gra-|púhlica, 160, p| estação Quin-macho - Infs. no Rio. Tel. .. ,:nD tm. comerc

43-2973 - GOULART. '

estação
s. Tralar APSA

iTv. Ouvidor, 32, 2.° andar, de
NOVA IGUAÇU - Alugam-sel 12-17 h, Tcl. 52-5007,
aparlamenlos, la. locação R. Gua-:ALuGAM.sÊ n.s Av. Brasil (Cru.t."'il.-..i VA nfnrmirnai *nl ¦ _ ~ ... .*
éoTjfe 

% - Informações tel. 2nda s. Sebastião)
52-4657 - Cardoso. _u armazém c| 360 m2. 

'Servindo

ALUGA-SE uma sala grand© na
Av. Presidenta Vargas n. 482
sala 1 414 - Condiçcs: fiador
idôneo. As chaves oitão com o
porteiro Sr. Rogério. Telefon»
38-0080.
ALUGA-SE - Sala 1 003 do edi-
ficio da Trav. do Paço n.o 23.
Tratar no grupo 301, do mesmo
edifício.
ALUGO duas talas frente pnra
Cinelândia ccm telefone. Rua Al-
varo Alvim, 48, s/ 512 - Chov»

portaria. Tratar no Bane»
lowndes — Matriz.
ALUGA-SE - Ap. 1 602 p| fin»
comerciais, fte., Av. 13 de Maio,

!„¦» ,f im.47- Tra'- IGAB- T- 0,°ni' 72 -
>oicA.]2:123-1915. CRECI 183.

VllalTralar R. México, 41/1203. Tels.:
sal,

QUINTINO - Aluno ap.
quartos e àsp. NCrí 140, Rua I Brás de Pina n. 914
Saçu, 152, casa 13. Tol, 2S-8407. P. do Carmo.

Ver e tratar à Rua Manuel Ma-' APARTAMENTO PEQUENO - Alu-
chado, 356, Vaz lobo. i ?,?"sei.Rua Bama' 7i - Guarabu.
rnnun ni"i:nf-iii ~., \L__ °° Governador.
COELHO DA ROCHA - Aluga-so. .,.,,.. c- =-;—,—-—
2 residências novas na estação,! ALUH,"SE ra E„s'rada, a0 Cacuia

170ntAOiA--*i — -r*4? e 80 mil' «mblenté familiar,'";.634 
"7 «P- ?0I. fte., sala, 2

'COLARIA - Aluga-se casa com 3'e fiador ou desconto. Ver Riq,!-Tc. d 
.£-. „Cn!,v v no "• 63J

205 - 2"?,1; ?n,'-l!S V"' .'n^'"° 
aDroa:Fal;=bela ao lado 1 148. Trotar 7_ 

Tra'j, 
f,A,B 

~ 
Jp. °,c,nj, "•

e quintal - Ver e trator na Rua.no local - Sr. luis BJ 
- 23-1915 - CRECI 183.

...  ._  Lipa 388, casa 5. Preço CrS 200 ~,,-,-„¦.
Alu- ALUGA-SE uma casa cem 3 quar- mil. COLÉGIO

é^ _\%ZLLT'\_*,_ Pen.> <$F*2m <°m Jgm «„22;«17._CRECI_643.
qts., sl., coz. e area,

ala, 2\— . Centr. com fiador

QUINTINO nccAiuv,
P";fe aR- 202 Rua Rapíbllèa, 31 Itos e outras dependência:hall, sola, 2 qtos., Vbanh^apciln. Rua l_;,a.^''.7^*1.'^*]*^ fe 

!a^°j5 «Zk^f"'%»
Mea c| tanque. Chaves ap.|da Lucts, chaves no Iccal. Tratai -¦¦-' 

™''.vS?!I!!s 
?"'_'.• *l>'.-|(»n. le, 2o8

Av. 

Ãl^secasa.c|.2,SE^6- 
8^'" 

P°' '«"

NOVA IGUAÇU — Alugam-te !o-.para comércio, ind. cu depósito.
ias na Av. Nilo Pecanha, 1619 — i Tratar, diariamente, 36-249Ó, Júlio
Inf. 52-4657:-Sr. Cardoso. IA LUGA-SE lo|a 50 m2, Rua-Viga'-
NILÓPOLIS — Aluga-se cama Comjrlo A^crato, 122, próximo Largo
2 quartes, saio, cozinha o ba-1 Pcdregulho. Ver hoje, tratar a
nheiro — Cr?100O00 — Rua Ma- partir segunda-feira — Fernando,
nuel Serra n.° 108. 43-2895.

ALUGA-SE - o sala 2 207 na Av.
13 de Maio, 47, fte. p| fins co»
merciais. Chav. port. Trat. IGAB.
T. Otoni, 72 - 23-1915. CRECI
183.
ALUGA-SE 1 andar corrido, com
250 m2, à Avenida Passos, 42.

MIIAnAM, .. -¦-•  —z .. nr A Ct- 
-.--.--- - ¦;,- .¦-.. -t-í Tralar. nó local, com o Sr. Hugo»NILÓPOLIS - Alugo casa — 5 ALUGA-SE loia na Rua Barão de nn hnrírtn r,m,„:,i—• _ _ - n i i . >j"n.-•.'•-. -'i • . \i i no. nora rto ¦ comerciei.mmut. estaçoo, 2 vdas., sala, qt. Mesquita, 424-B — Vor no lo- -,,-,,„_¦-„ •„— , - .,¦ _.

gde-, coz., banli., gde. terrenoM- TM,ar c=m ° proprietário - ÍLUHP 2° <indar' c"m ,í0 m2'
Ver e tratar R. Esperanto, 92,LRua Bened!tinos,_10, sobrelola. jRua 

Rosár|o, 1_70, para .escritório

_. Chaves ap.
105. Tratar Lowndes Sins. Pres.
Varnas, 290 23-9525. Creci_204
QUARTOS - Alugam-sai, 

' 
pode

lavar e cozinhar, desde 30 COO
ccm depósito, 2 meses. Rua Ma-
nuel Vitorino, 919, eslação da
Piedadtí.

MSHit ira-iii r 
-¦-•¦ ¦¦¦¦¦ Ç.uel Cí$ 1í0000 • 'a*--s. RualjoaqüímMarit,, 3843-B, Cordovlh j Ccmanrionte Coimbra, 79 casa'

quartos, sala, cozinha e mais de-' hll;-,,)-, v,,_.__à_.i.. ._ Rua Bezerri, Fon. 
biliada. -Ver

Tratar 30-2683 ":

tAnri* R-rr^-i — Alnm mt' ãniÜc lí^ccer» ai 1'"-" —ou comerc o. Preço NCr$ 500,00.r..ena Darreio — «lugueiiBOi-oUCEoaO — Alugo oia com ru „ i ,,i „ I, d„«.»„ j1 _tlon wi ve „,¦? „. a f iiT ia Ch, no [oca, com Renato, da 13'*¦- n''¦ ''5 m2 na Av. Guilherme Max.- • ia hnr»«
Ãluga-se 1 casa, 2 Well, 462-B. Tratar tcl. 57-0638. meses, casa mo-!NIL0TOL1.s .-- 

¦, -,-- - 
r- , . •

Rua Boiuru, 187;c!u?,,osu ' ,a'a na Ru4 lu'1 Pa":2l^5i?.
1-5422. íorés, 176.

GOVERNADOR 
- Ãp. tipo cosa. MANGARATIBA -

ÂÜGÃSr^ti-rnT-S.—<r-&¦ Chaves D. Maria"-;. 73 méílí^VALÇANTE, 
- Aluga-se ap. 

^^Tên.T.Ll 
* 

Rua' Eut'iqulõlAN<3RA DOS REIS
sito íi Rua Cte. Vernueiro da I ma rua. Tratar tel. 23-0763. \l'.f.n>e-,.J"<srn na. Rua Laurlndo ggujfffi 

¦',¦«?"»« 
nul ! i .nirn j..- ^i^J-Filho, 171 — Dr. Guilherme. jooieoaoe, m/. ver qualquer horajALUGO ótima casa mebiliada, cen-

Cte. Vergueiro da |ma rua. Tratar Tel.
Cruz, 41, c/ 3 quartos, sola, co. OLAR"lA - Aluga-se ap. 3 quar-l^'.',',:;^-nha, bonhe:ro. AluRUèl (CrS tos, sala, copa, cozinha, banheiro^0LÉGI°

AVENIDA 13 DE MAIO. s 1614.
-11615 - 16.» and. Alugo SOTIC.

"1"»"» 32-1619. CRECI 539.
DEPOSITO - loja
área. Av. Brasil próximo Mercado'
S. Sebastião. Alu^a-so. Tr. Sr.jALUGA-SE Av. 13 de Maio, 47,
Henrique. Tel. 43.'5754. |so!a 2 104. p/ escritório (Isdo
ENGENHO DE DENTRO - R. Ado|.ida «ò"'b,ri)' deT f,ren!ra* C-'*-T*
(o Bergamini n.» 316 - 4l..~.!P0rt- L-«'? ~ Trat- IGAB _ T'

Alugo

'MARECHAL HERMES - Ah^i __' ap. pequeno — perto da estação
_Sossepado_-_R._Boipeba,- 86

 _ MARECHAL HERMES - Mmo~l
CENTRAL ' -"—
Aluna Ci
farêhcia a militares ccm 2 quar- na Rua Massonet-n.' 235

%..:?. cB«ndiM4™n. v.Br,a;siiIEsr-^_>u^_? ¦ -.-"¦^•.o
tratsr na Rua Libéria, n.o 241.' 

" "

Domingo « segunda das 10 às
16 horas, com Sr. Lopes ou tel.
26-4198.

REALENGO - Alugo op. 2 qt;.
sl., vor., arca, peq. quintal. Est!
Int. Manalhãcs, 3 516 — Ponte
Piraquara. NCrS 150.

180 000 mais taxas!r'Ve"r licaí em^ô Deoendinda. d» pn^°íRua Guiráreia, 781 - Sal., qtsvg"'10 ""„ «"> 3 1"artcs, na''anda=. Çlep.
Chaves ap, 303. Trotar P.lSl 

™d,f. 
V.^.™™". RuaTo"» d^"d- ~ N™ W .' »»J»^»»- 

,1" É !fr \.±_%" 
^

Aluoa-sa-unT,-HISiILHA DO GOVERNADOR - PAIÚ"- troVtérreno, 2 quartos, sala 
^¦\_l^^_"u{n"'f. g'" f v^no!0,oni'  randas, deoendenci3s completas. I, yenoY ioias m, Dec. ver no ... 72 - 23-1915 - CRECI

Administradora de Imóveis Ltda.lmia Nunes, 553 ap. 201VAv. Graça Aranho, 226, lio— - -
and., s/ 1110/12. Tels. 22-6048,
52-5239, 32-6556.

taxas.

OLARIA - Aluqo ap„ 2 quartoZ!ÍAV,AL"NTI
sala etc. Cr$ 210 000. Tralar no 3f f„°

.local. Rua Silva e Sousa 95. |de ,ux°

guesia. Tratar no Iccal ou tel.
57-0592.

L — Magalhães Bastos, ctima casa ccm quarto, sala. co- Rua Georqe Bernancs 44 - Par-] 2430, ap. 202.
asa neva tipo ao. de pre- ílnha, b.-nhetro, arca o quintal rl!- Andrade, próximo da Rua: ALUGA çr,„."

ALUGA.SE . apt. com 2 quartos,ipENHÃ~^"R. Aimoré, 129

'Ide

de
.nal

3 quert^rTocíçtol'1"* DO "GOVERNADOS
Alu.

MURIQUI - Aluga-se cosa mo.
biliado para qualquer tamporada

Rua Rio Grande do Norte

88.
REALENGO - Aluga-se meia-ácuaisolo, cozinha etc. - Av. Me riti 

'<„"MA ~ R/ Al,morí' ,29 ~ A!u" rãcÃ T, F~.'P 
°.e tíepo »n,P.rc3ada Ve,

Rua George Bernancs 44 - Par- 2430 ao 202 '"en", 
oa-se_ ap. c/ sala, 2 quarlos, de- CASA - Aluga-se para casal, 1 o tratar na Rua Demétrio de To

Rua Barão do Bana-I90 ou vendt> «P- com saio, 2i 18Ô- cí 1. - Tratar na R. Aron
| quartos, cozinha, banheiro conv!10 Annoi n. 57, casa 6 —
pleto e dep. de empreoada. Ver^ier. 

Piraquara 7*18.
pendências completas" - 

"infor- 
ctuarto, sala, cozinha — Alugue! I ledo, J33_op. 102 — tauí.

Imelofra, 42. Olaria
Rua Firmino Ga-:mar nos aps. 102 eu 104.

' PENHA - Rua Gruçaí, 467,"aluga-j

CASCADURA - Âluga-s"a ótima
casa na Rua da Pedreira, 198, c|
13. Chaves c| 14, por favor.
CACHAMBI - Aluga-se casa, quar.¦tc, sala, cozinha, banheiro — Rua
Basilio de Brito 232.

, ,. Alue° sobrado -] ALUGA-SE uma casa nova 1 qt '_"_ 
"o'ol" 

2M cT'«íh' _ÜU,_'"__'l,/i'"ar"S'<- Sr-
oração cie Mana,. 429-404, | Eat.. São Pedro de Alcântara,; sala. cozinha, banhei^'varanda nheho 

"i^^ 
cozinha Chave! 

'' !"

Rua^iamanterr KS -"íoehi1 '^A"^-.GOVERNADOR - AV
LOJAS

José.

c|_2 quartes, sala, demois depcn-il 786, 3 qts., sl.
dencias e garagem — Ver a qual- Tratsr: 49-8703

área;<
„ ?Caa' a ,"sal-, Rua Joaquim zelador." Tei.V 

"23-'o3Ò7"d« 
8 ii sala

I.  | iratar no local c/ Sr. Coutinho. :Rua |||lria/ ,2 _ c| ^ 2 q,._
REALENGO - Aluqo a"p. 1Õ1I ALUGAM-SE duas cosas — Rua'demais deps. compls. Tratar Av!
1031104 - R. Cristóvão da Bor-Ilra'"' 2;4 - Cordovil. Graça Aranha, 226, Gr. 307 -

A!unam-se

ga-se porão qto.,
- Aluguei CrS 150 OÓ0 na Rua CENTRO¦ Grana 480 Coccti.

2 qts-, depend. e ssla, quar-ULHA DO GOVERNADOR Alu-

LOJA — Vila Içabel, eluga-so érea
104 m2 no melher ponto da Av.
23 Setembro, 295 nos fundos
grande residência ccm cuira érea
e um galpão. Entrega imediata.
Ver no local e tratar ccm o Dr.
Paulo. Tel. 22-8588 e 42-8617.

ALUGAM-SE ótimas scbrelo.cs —IOJA 1C0 m2. c/ pequena mo-

local cela manhã.
ALUGO tala de frente mobilind»

LOJA — Passa-se contrato ótima! para escritório, com telefone. Rua
para ramos de peças para auto
móvel. Rua Fiaueira de Melo
390. Tel.: 28-964"5,

MARECHAL HERMES - Aluga-se
casa, quarto, sala, primeira lo-
cação, CrS 160 000. Rua Henri-
que de Albuquerque, 127, fun-
dos .Chaves no bairro com D.
Nilza. Rua Tamara, 32.

ros, 370, qt„ sl„ banh., coz.,] ALUGAM-SE aps. 2VÕÍT8 Ã7~ Sr- Mlltcn.
area. Tratar: 49-8703. 3a„ S«., Itaoca, 897, c| sla.. 2 qtes. coz". PENHA - Alugo cosa de quarto,sab 15 as 18 horas com Dr.jbonh. Tratar APSA. Tv. Ouvidor'sa!a, cozinho e banheiro - Rua

Í32, 2.°, de 12-17 h. T. 52-5007.iJequiri!á, 709.

to, depend. Av. Aut. 
"ci"iib"'"n.'<> 

na-sa p| temperada casa m'obM?,0M-5' ,na ,Av; 
R!° B"?c.0'r-133.|radla. Av 28 Setembro passo

SiSá I Inf U„l tlbrt. Al „,, o .i. d". !?..S |Vor no kcal. Trotar APSA. Trov. contrato nôvo 5 onos, ctimo alu- Con|ugadaS, «

DEL CASTILLO
Rua Apacé, 35, esquina Ãv. Su-

lioda cj 3 qls., 2 sls. Rus Guir
V. !eema, 106 — Inf. antes
Aluga-sa casai48.C9SÓ ou CETEL 96-1079.

burbana, com Jardim, varanda,
sala, 3 q., cozinha, copa, banhei'
ro, quarto nos fundo» e banhei-
ro, garagem, grande quintal. -
NCrS 280,00. Fiador. . .

JARDiM GUANABARA

, , jOuvidrr, 32,
!a,-|T«|. 52-5007.

CENTRO - Loia

AIUGA-SE no edifício Rex, Ci.
nelârtcia, sala, saleta, banheiro,
pintada, luz florescente, etc. —
Tratar com João Macedo, tel.
42-1EÍ0. _ ___
ALUGA-SÊ Av. P". Vargas, 5837
20.° Fd. B.mco Toklo, coniunto
4 soles, c! 140 m2. Trator Paulo
Volente, salaj 620.
ALÜGA-SE uma cu duas tala»

Presidente Var-
2.°, do 12-17 h.lquel. Infs. horó-io de 13 às 15h 9as- 533 - 14.0 andar - Ed.

dias úleis - Válter - C. 695 _ Banco de Tóquio - Te. 43-6797~Ãlu8a-» 
n_í_!_\. 58-8392. • MX1 - S'_J_±_>S«.- _.__

Rua dos Laranici-ICENIRO - Alugo no ed. Mar.

Acre, 47 sala 310 — 43-4576 ou
38-9991. Cardoso.

— Casa Rua Santana n.» 156, ccm 100m2|LÒJA — N
mob. temperada - 1 qt-, çrde.,e 400m2 de subsolo. Chaves ccmlras, 143. Aluga-se med. 36 m2 ques herval o gr. 1411. frento
sala, etc. Próx. cond., comercio,'o porteiro. Tratar ccm o proprio-ltem galeria!. Chav. port. Trat. av. - 250 mil e taxas, fim co-
praia. Ver segunda-feira - Uçátirio - Tel.: 22-0919 - Sr. Ma-i|GA3. T. Otoni. 72 — 23-1915.:mercial. Ver 2a. feira, de 14 hs
148. Inoal. 'CRECI 163. M5h. Tc!. 57-7058.

mm iffl(aW(F?^"líÇítM<J««-9«» |,í?W?V^^<«S^'«M-ta^swi^
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© IMÓVEIS - ALUGUEL © OPORTUNIDADES E NEGÓCIOS 1.» Cad., CLASSIFICADOS, Jornal do Brasil, dominrjo, 12, e 2.0-fcir.-!, 13-3-67 _ o

OPORTUNIDADES
E NEGÓCIOS

FARMÁCIA - Vende-se ótima, SAIÃO de cabeloirelro, c.isa do'ATENÇAO - Dinheiro _ Vendou TELEFONE - Compro, mesmo doi.contrato o bom ponta comercial, artigos e revenda por atacedo. Leu prédio, terreno cu apartamen-ligado. Ligar pcTa 48-466)- Iel. .jy-6076. Vende-se olimo produção - Verto a prazo? Tem prestcções a íelfFíTnf >>-n^„ ¦ .'-—n
FARMÁCIA - Vendo cslcque e'e tratar. Av. Brás do Pina, n.° receber? Compramcs 6 o 8 pres- 

'"

armações. Ver «: traíar na Rua ^éü-B.— Vila da Ponha. [taçücs à vistal Tratar Av. Rie

ÍELEfONE - Vendo
anes. 23 0-1. Tel. 34-9752. Me-'? lhor eferto.

INDOSTRIA (Aluouel,
Compra, Venda etc.)

BAZAR.pAPlilARIA - P.
contrato (4 onos), com

S.io Januário, 93 - São Cris-:,'. LAO COMERCIAL - Aluga-se,'SlHüíSíJL?! J8-°_andar s! 1 804.'- ;_'"'¦ .
il™.- Rua Buarque de Macedo n. 68,: COMPRA-SE .promissórias vincula"- 

',,, ""íi 
:»,"-linhí 23-'. ,c=™'-

 FARMÁCIAS - Drogar!.!!. Quer «"I- 203, amplo, ccm varanda/das à venda do Imóveis, casas ,~'RiJ ^.JX. \kI i iii
......comprar ou vender? Visiio. Mi-ide fundes. Chaves porteiro, -comerciais e automóveis. Telefo- t»i mníi» ' 

"" ~
" 

^jnorvlno, 14, às 17 h. 22-B801 -'Tralar CIVIA S.A. ne 52-4760. .?&«,,¦[,. TELEFONE - Quer comprarAplico grandes vc.nder? Procure Jo3o Ferreir

Na Praça de Cascadura (Av. Suburbana, 10 108), com
150 metros quadrados (sem colunas) e mais 40 metros qua-
drados de área para serviços. Banheiros e instalações novas
e completas.

Ver e tratar no local com Sr. Agostinho.
Recados telefone 29-9389.
N.B.: A loja é em edifício moderno. (P

estoque. Facilita-se, Rua F!lpui)l|w' 
K- cf'lnc°' lu"' '• °QJ' 'SOCIEDADE ANÔNIMA - De CAPITALISTAS

Iras Lima, 11-A. Riachuolo. FARMÁCIA - Vende-so no cen- ferro o .materiais do con:lruç5o.,e pequenas quantias, juros ue;. Corpnr» . v,.^A. n,,„l
ANCHIETA - Na Estação - Rua BAR - Vonde-se h Rua Pedra Al lro comercial do Irajá com bcas Vende-se uma sem passivo o com de 3,2% a. m. cl garantia bin- rSÍ Loandra M,rti« » Ít f*Ramiz Galvão ri. 90, 9*33 mis. j«, „ o « 

"* 
moradl» 

° 
^,,1 in»,ala55". nome e marca re-Pequeno ativo. Tratar Rua Uru-icária alé 7% ao mês com outras'™ Trl il rt 

"' "• 2?' """
Vende-se terreno por 3 milhõos Lotiv"' ,„.'' 

™ 
.",.,, 

'-,-J? ™ glstrada. Contrato novo. Tratar, oualona, 55, sala 924. - Tele-garantias. Negócio répido, seguro „;;'.• 
<J-6flBfV,

financiados. Tei. 22-7965. IcSntralo do etnrn ,JÍ?¦ Ah,™.."i *> segundo a sábado no local, fone 23-2927. Creci 141. je honesto. Cartas scb o n.o ..iitLEFCNE - Estação 26. Vende-
AlUGO «ali, par, indústria: .u!anllBo. Tel.r 23 44Í! 

° 
fr Au'="V0Vel 5'^,°' „2.8."-.. 

~ SAPATEIRO -.V.nd-» ,m, ótl. 310 920, na portaria desta Jornal."- "f 
f 

°J,»fVoJí?í col°«-
depósito e| 220 m2 no 1.0 pavi-RnilTlnnc rn.AeA..u, |Tel. 29-8245 c CETEl 91-0204. cina, do consertes, bom ponto. CONTAS DE LUZ - Não l-Jlr „.•..'' 

° n°"e 26-9407.

manto o outro no 2.° pavimento Possa-so boutiruo \ieamento d- FARMÁCIA - Vendo ótimo ne- Motivo de doença^ faclllt
c! 60 m2. Av. 28 d» Setembro, C3rida cem lijàrão d, forra. Alui

1191 - Sr. Mandei. slJ0\ tlC,$ 216,00. Praxe. 
'd.

ALUGA-SE 1 galpão para ótima j trota 3 rr.cccs. Traiar D. Raífa."cina, 
c! 400 m2. Rua Domingos | Av. Graça Aranha, 170 loja A.iPARMÃCIA — Vende-se uma em *ew ir.uitc» movimento, loja gran-; milhõe' " "  " "'" "" " *¦ bsoli

 ....  fora
gocio, sem dívidas. Ver o tratar Rua Orcjo 229, Braz de Pina. Receb
Rua Sudão 1, Viia Kennedy - SALÃO 

~ 
DE CABELEIREIRO - .Buenos Aires

Sr. Rodrigues.

contas pagas de |u2.|TElEFONE 29-49 - Passa-se ins-
até 20% do Ernp-E. Rua "'í3^ de 1953, barato. Tratar te.'efone CETEL 96-0903.

i Vonde-so

II |J--cpe8'.221'Sr- Wanu
¦lili 'ÁLÜGO 

arca inriuslrial com

—— 
{Realengo; à Rua Bsüsárlo cia Sou*'do «ttl
jsa, 425, cí consultório médico en vid-tda t.-.mbói'^cn"ifuncionamenfo. 

Preço bem faci*; Rua Pedro Américo, 166
Trator no local diáriamen-

lOh às 12!i cu pelo tele- bar

84, l.o andar.
alão do cabeloiroire DINHEIRO — Empresto 2 a 20

Sj reirovonda. Solu- .um cm Nltero
podendo ser dicções 48 h, Sr. Paiva, te!.;
para barbearta. 58-205Ó, à noite.

C.

TELEFONE 49-4725, permuto por

jBAR — Ilha do Governador
I Vende-sa bar com moradia,

ii |5 600 m, a 45 minutos da Praça!lr='o nóvo, perto de praia'c nol[-Í"j°""
¦! Mauá, e~m SCO ni de galpões, Ijpcnío final de ônibus. Tratar I" ru* -i11 'casa residencial, casa dc c3seiro:£r,ri ° próprio na Proia de Olaria'*, 

*
— Almoxarifado, agua, luz e'^^L~ Cocotá. !-  
cendução - Preço de Cr$ 1 BOUTIQUE - Vendo na Práca 

F^R'r IA ~ Vende-se
3:0 COO — Sr. Rcberlo. Telefo-, íacnz Pefia. NCrC 3 300 00 

'— r""^ „E:,otlue .novo. Tretar lel.'tralar com proprietário no local. 60 dias, diíponho de impertan-lér

,| TELEFONE 49, vendo, Cr$ 1500,
particulsf. Ruth. 5S-0599, serun-

NCrS I da-felra._ 
"1INHEI50 - Dispcnho de

AO JOÃO MERITI - Vendo-se,iO «30,00, deseio aplicá-lo emlTELEFÕNÊ - Estação 56 vende-
one 36-3125. Dr. Joãr. \tL'r.I?^"'??}" 

"' .Rua ,55o 
neníçio .sério e sólido, de boa.se, 2 200,00, facll transferencia,

 -leão Batista, 1/1, próximo futu--rentnbilldade e com boa-, pos-|telefonor para 36-3737
Pe-ra ponte para Guanabara. Ver e sibilidades futuras, e, dcnlro dafíTê-^

f...i Aft Ji». -li i._ -1_ .._ i IkLtí-C

.,, 21-1ÉÜ: _|Tel. -34-0662 ou 49-5793
|j! ICATtTE — Aluaa-sc para pequena

¦ Indústria, comércio
!cs aps. 201 c 202,

CENTRO - KAIC aluga na Rua
Senador Dantas n.o 117 a s| 2 030
c| saleta, copa e banh. Tratar na
Rua do Carmo, 27-A. Tel. 32-1774
- CRECI 283.
CENTRO» — Alugam-se óttfras
salas na Rua do Senado n. 159

Chaves com o zelador e tra-
tar na TRIUNIÃO ADM. DE BEN?
LTDA. Rua da Alfândega n. 98

s!lo|a. 

CENTRO - KAIC'aluga-'ria -Ave.
nida Gomes Freire n. 55, a!
sls. 13 - 17 e 29 - Chaves c!
porteiro. Tratar na Rua do Car
mo n. 27-A - Tel. 32-1774 -
CRECI 283.

ALUGA-SE orupo 108, 110, 113,
115. R. Debret, 23, pl fins co-
merciais. Tratar na APSA. Tv.
Ouvidor, 32, 2.0, do 12-17 h.
Tel. 52-5007.
RUA MARQUÊS DE POMBAL, 171,
ap. 412 — Para fins comerciais,
sala, banh. e kitch. CrS 140 000.
Chaves c/ porteiro. Administra-
dora Nacional, Av. Pres. Antônio

ICarlos, 615, 2.o pav. — Telefo-
ne 42-1314.

CINELANDIA - Aluga-so para
fins comerciais, um grupo com
3 talas e demais dependências.
Aluguel NCr$ 300,00, mais ta-
xas, impostos e condomínio —
Rua Francisco Serrador n. 90 —
g. 1 102. Chaves na sala 1 000
dotnesmo prédio.
CINELAND]A~ -" Áiügíse p"arà
fim comercial a sala 61 da Pra-
ça Floriano n. 19 - Edif. lm-
pério — Chaves com o porteiro

Tratar BASTOS DE OLIVEIRA
S. A. — Av. Rio Branco n. 114

3.o. Tels. 42-7595 - CRECI
n. 291.
CENTRO — Aluga-se uma sala,
andar térreo para depósito, escri-
vório. Rua Senador Pompeu, 210.
Ver no local ou pelo telefone
23-2339 - Sr. Saraiva.
CENTRO - Aluga-se a snla 801
da Rua Sete de Setembro, 81 -
Chaves na porlaria e tratar na
Rua Sete de Setembro, 58 - 2.°
- Tel. 52-6065.

Centro GALPÃO - Del Castillo. Vendo,
520 m2, forca, 3 cisternas, nm-

GRANDE LOJA — Passa-se contratoli,.l° «critério, sobrado, refeito-

escritório
Rua Bentc

Lisboa, 97, com sala r quarto con-
jugado, banheiro completo e kitch
NCrS 250.C0 e encargos. Chaves
no local. Tratar à Rua Buenos
Aires, 90, sala 707. Tel. 52-7344.
EADRICA DE SABONETE, c| pro-
ducão garantldí pl um só clí-
ente. Casa gr. e material oi um
bom galpão. Contrato de 5 anos
de locação. Vendo pl Cr$
6 000 000 (6 milhs.). Facilito.
Tel. 48-7711.

RUA SETE DE SETEMBRO, 63, sa- a . llllCiar,
las 1101 e 1102 - Paro fins e
merciois, sala e banh. Chaves c/
porteiro. Administradora Nacio-
nal, Av. Pres. Antônio Carlos, 615,
2° pav. - Tel.: 42-1314.
RUA ASSEMBLÉIA, 93, sala^l 707
— Aluga-se ampla sala, c| ba-
nheiro completo e kitch. Cr$
200 000. Administradora Nacional.
Av. Pres. Antônio Carlos, 615,
2.o pav._Tel^_42-13J4.
SALA ALUGO - 1 

"saleta, 
sala,

banheiro, kit., frente. Com mÓ-
veis. Rua da Assembléia, 93. Tra-
tar: Tel. 32-8902 - CRECI 937 -
Bicalho.

loja e 3 andares com elevador
novo, área total 1200 m2. Ver e tratar
à R. da Carioca, 45 com Sr. René.

Depósito no Centro
(Loja e jirau)

Transfere-se o contrato de locação co

ótima construção. Rua Ca
pilão Sampaio, 66. Tel. 48-8345.
GALPÃO

BAR restaurante ccm moradia,

- .. ... SALÃO LOS ANGELES
INHAÚMA. Vende-sa café c b-ir go- Vende-se por motivo

Bct.r
de mu

cia idêntica. NJio ;e trata'emprestima. Guarda máximo si-

Xrti&aJr&tfâ. CU'ro^^Í'^™«™''^dce^:;ilB9.__
  irâiiir no tocai• icAtiATiniA

.TcUfcfal 
"".ÍI0 

Efer-.C°"1JACAREPAGUA - Vende-,., bar, 
"'"""*

Grande movimento
ter outros negócios
com o próprio na Roa Correia
Dias, 256-E, Vigário Geral
BAR

ONE - 28 - 48 — 30 _
Cempro, Caries, Av. 13

do Maio n. 47, sala 2313. Tcl.:
32-0517.n,i R. Álvaro de Miranda, 259'.'Idança ,com 

"ótima 
freguesia" To"l giio- E:cr£'va, fornecendo todos—^

Vende-se por motivo de doença.126-5289 os esclarecimentos, para Caixa TEIEFONE - 36 — 37
Tral„r no local. ¦¦¦¦¦¦'„.¦ i—-_— P"'"1 -oi - Guanabara. :Ccmpro, Carlos. - Av.

- Mo melhor con- JACAREPAGUA"
bn:n instalada - itímo ponto_ Fória 

"j.5 
n;;|h"5eJ'

^-2[°!?nr!Av. Geremário Dantas, 1179._"''LANCHONETE 
à venda." Barra'lim-

/ir-^7;ÍPa- Lanches. S. João de Me-ot,mas!r!)- Rá N_ s/daJ GrnçaJí 450A

— Vondo-so
Bonfim, 722-1 A,

Rua
DINHEIRO - BOO 000 mensais

-771 Maio n. 47, sala

57 -
13 dn

2313. Tcl.: ..

Zona Industrial; ehrac
luz e forca, £0 H.P. It^ada
entrada para caminhões. Aluguel
quairo salários mínimos. — Tra-
tar possralmcnle. Rua Sousa Frei-
tas n. 281 (Pilaros.V
GALPÃO — Alugamos com 1 200
m2 na Rua Escobar 52. Ver no
local o tratar Imobiliária Sagre:
Ltda. Largo da Carioca 5 sl. 40)
2. Tel. «-0072.

ca.pira c aderia - uiiiiuii,.»!
inslolaçocs, bom localizado. Tra-_ r.-,..
balHando exclusivamente com be-ir~- - HERESOPOLIS - Centro - Ven-
bibás o salgadinhos ou tinturaria] f-OJA 

E GALPÃO — Ccm firma de-se pastelaria e caldo de cana.
única no bairro. Vendo um dos jjeenciada para qualquer ramo Tratar com o proprietário no lo-
dois por falia de administração.!"" negócio^ (Comércio, Indústria cal. Av. Lúcio Meira, 500 ou cm
Ver ccm o próprio em Lucas -:c,c-. '"z força, água, tel.). - Caxias. Na Frisa, Rua Nunes Al-
Rua Cordovil, 377-/. - Quase! Arrcnda-:e, passa-se o centrato ves 75 grupo 210. Tel. 37-43.
em frente à Manchete. Tcny. iou admite-se um sócio com ca- TÍWTiirfÂDi*a
BAZAR -Vendo,, lugar drbrJp'"! f »!».&•« *» ««fí 4]ITIS,UI-/1,,IA

Dom negócio

Condo do liontim, 722-1A, ccm1 """"-'"^ _ uw "uv »'»"»"i» 131,0517
luxuosas instalações o ponto de:>»m empatar seu tempo nem wilL 't ¦¦— .

grando futuro, contrato de S |caP'tal; é o mínimo gue V. Sa.:JELEFONE - 29 - 49 _ Vondo,
anos. Tralar pelo tel. íe-0029 .poderá ganhar .bastando p| Isso,Caries. - Av. 13 do Maio n.
TtonaoA ~—V,— \'-" proprietário cu comerciante,""7, sala 2313. Tel. 32-0517.TAQUARA - Jacarepar.ua _ Ven- c| boas referências bancárias ou TELEFONE - Comnro . «.fede-se - Açougue e laticínios -comerciais o1 marcar entrevista* ,ij 7- ,'-ora-oro ? v=ndo
Rua Ariperano, 356. l"v„r llo„ %.Su"' 

0n"eV,-,a$;["'}" » »nha», negócios d.
! acordo Decreto do Governador

çjrcsso.

DINHEIRO — Empréstimos ime-Carlos — Rua 13 do Maio n. 47,
diates — Hipoteca ou retroven-!sala 2313. Tol. 32-0517
da de imóveis na GB. 5, 10 e|TELEFONE 

~-' 
23" -"43 

"1 "Com^

Sr-pro, Carlos. - Av. 13 do Maio
,„.r ¦- ;n- 47, sala 2313. Tcl. 32-0517.

,, .... -lEMPRfcSA organi^^da movimen-"'"
\/„„,i„ i 

—, —ipini - kuo jrse ces kois, 4ii „ T. Vendo no Méier, tando CrS 20 milhoVendo, lugarde pro-:^. Te,_ 49.0SSj, Hoje aP,'|', ^ 
na Rua Târres Sobrinho, 7,lo|a| precisa financiamento

15 milhões. Tratar con
Ginc, teleíone 45-1950.

£01-8, Higienópoli:
Rua Ubi

GALPÃO PRÓPRIO para oficina
ou mataríaU do construção —
Vende-so om Realongo nn Ri
dos limites n. 451 - CETEL
93-0234 com Jorgo.

íi %. V' 
" Franclsco «dado pagamento. Informações

58, 31, S;l B - Copa. |Av. Prós. Vargas, 542, gr. l'l04
ROCHA

CENTRO — Aluga-se escritório c|
2 salas conjugadas, bom mobília-
do com tolefone e vista para o
mar. Avenida 13 de Maio, 47 —
2302. Tralar telefone 32-6491 ou
45-2928.
CENTRO - Aluga-so boa sala.
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 - Aluga-se na Av. Rio
Branco n. 1S5, sala 2 002, ccm
sala salet3, banh. completo, í:it.
Trajar no locel - Tcl. 32-5338.
CENTRO - Aluga porte escritório
ccm telefone, firma individual,
contador. Aluguel barato. 42-7453
e 57-3532.
CENTRO - Aluga-se sala 3 -
Rua |.o de Março, 17 - S.o
andar. Chaves com porteiro —
Tratar: Lowndes Scns. Presidén-
te Vargas, 290 - Tel.: 23-9525.
CRECI 204.
CENTRO — Alugam-se grupos
601 a 607 (260m2) la. loc, fren-
te. Av. Rio Branco, 123. Cha-
ves 4.° andar. Sr. Luiz. Tratar:
Lowndes Sons. Pres. Varões,
290 - Tel.i 23-9525 - CRÉCI
204.

SALA — Ãluga-se de frento. —
Presidente Vargas, 583 — 5.° an-
dar, sala 503. Tralar na tala
1620^doJ4 às 17_horas.
SALA de frento com tolefrno.
Aluga-so Pres. Vargas, 417-903.
fronte, escritório ou comércio. • I •• (• 1 ' I * RUi
SATÃS - Alugam-se, l7»"and77, mercial de UIT1 predlO COmpOStO de lOJa.oü Indústria. Trat. IGAB. T. Oto
§uenos Airos, 224, perto Av.l jni, 72 - 23-1915, CRECI 183.

e irau, com uma area de 500 m2, pe de sao cristóváo - Zona indus
trial, ccm força e telefone, pre-
riio vazio, assobradado; terreno
7xS0 ms., Rua São Luiz Gonza
ga, 392. Tratar 43-2582, Afonso.

'':hs. Amar.hã alé 15 h
(LOJA — Armarinho cm geral"jPacso contrato nóvo de 5 anes

BAR e mercearia, vendo com mo-

*-ru?- k'on jCto, Informai
BAZAR, FERRAGENS E LOUÇAS - i' ls''/;iMiscni ~'"!° 

226' scbl- 20'-
Vendo. Entr. NCr5 6 000,00. LAVANDERIA

NÇr$ 2 300,00, com pequena 10% ao m£s, dando
entrado e restante .facilitado. I rantias. Não aceita

.¦[1CLEFONE — Compro qualquer fi-ces mensais „(,„_ Venci0. 58, 43/ z2, 25, 37,e paga 47 „ CU|r(-j, Már;0 Rua |.eanc|ro
fe^lMartlns, 22, ,| 309. 

'T.|. 
„3-ó688°

URGEMTE — Pas=a-so centrato fies. Escrever com detalhes p.1 TELEFONE — troco 47 na Rainha
de ótima boi-tique cm Copaca* portaria dêste Jornal, sob o nú- clizaoetb por 

"6 — 37 — Í7 n
de mando roméf.' mero 275 679. * instalar na Gustavo SampaÍoá

"%• 
,',n<,°'m'r,5,!,:B,íis- Masalhãoa EMPRESTAMOS acima de' 3 mi-' ¦T-ra,'ir Ferrn %?!f5-_

\i—~T~\ 
-2Vscbl- 20'- lhões. Taxa cemum. Retro vendas ..TELEFONE 43 - Particular ven.

Venae-teVENDO açougue na Eslrada do^olução rápida. Av. Graça Ara-,™ Pcr T-'CrS 2000,00. Negócio
Alug. 30,00. Rua Paratinga, 161. La, uma mmnlolii c«,mlPor,inl10' "¦ 301-A, Irajá. nha, 333, sala 202! Tel. 22-62Í7,l:cí:ur0- Tratar 56-1582
Vista Alegre - GB. |Sf_ «"J? 

..^"JPl*™ 
S^| 

VENDE-SE .-um café . bar, comi EMPRESTA-SE 2, 3, 5, 7. 10, 1
BAR — Instalações novas. 12 ml-
lhões. 50% financiado. Rua En-
genheiro Lafaiete Stocker, 19-f-B,
Estr. Vicente de Carvalho. Moti-
vo falecimento dono, a viúva nao
pode continuar.
BOITE. Vendo-se na Barra da Ti-'
juca pleno funcionamento, prédio'

PASSA-SE confecção feminina em
saia, com 7B m2, máquinas indus-, própri0 com torrono ou,ra|ccm Sr jorttetriais, tendo vareio na mesma. tonstrus5o, gerador - 

ar..,,... j..r<...

ELEFONE 22 - Vendo urgento
p| motivo tranf. São Paulo. Preço

egun-
USO. Ver KUa Japura, 000| moradia, Rua Padre Nóbrcqa, n. 20, 30 e 50 milhões el'hlp
— Prnra ^êrn _ lararo !737' Piedade. Tol.: 29-8885. Tra. rclrov. R. Alcindo Guanabara, 25i' 

"°0 mll. Tratar 22-2330, sirirjija octd J ac are tar_no_loeaU_ | gr. I 103 - Tel.: 42-5884. I da-feira. _
Pagua- j VENDE-SÊ açougue, na Rua Pará, ÕVÍPRÊSTÕ do 1 a 10 milhões TELEFONE 52 - Centro. VendõT^
LOJA - Vende--e de ove- e oe-'66, em Mesciuita. Fazendo bom:em uma ou mais hipotecas do'Tratar das 9 às 12 horas, pclo
qcenes animais abatidos o frios | 

movimento. Motivo outros ne-|ptódio» o opt. Tel. 23-3870. , telefono 32 7781.
Perto de Benfica. Tratar pelo te-lSOCi0:
lefone 22-4258, das 9 às II h, VENDEM-SE 2 açougues,- ' Dia; da Cruz, 659,

telefone. Rua Acr9E£Í1 
.ÍSÍiíOJA. DE MODAS;- Passa-seVa1!

=-PROCURA-SE pessoa de "tEF0^ ~ Vos5do,"!;h1"!12e
,.,„_„, „ Ruai ;*•* — 13 ou 54, instalado ein
, com moradia egabarilO para formar50" nomo ccm reais garantias por
,uldabí, 1243.C,!lJma inf-nrnn„rSn delí-50°'-.in':!U:i-?-^'!rci^-^,'!rincorporação'"'¦ Ãv.'Copáeibínã','>. 4,' c""Ín7tniá"-!0SC|Vina, da Rua MaranhSo. Tratar Ur"f, 

,
ções e telefone, 210 m2. Contra-!22J5HL: ediliCIO de IUXO em Ipa- TELEFONE - tr,ins;iro Inscrição

Sr. Rolando 54--6":8 ou 2D-37M.

Aluna-se cialp.io na Dr. V/ilson ou Aci. Tol.' 43-9106 í"°' ^.'-f.'.".'"'".' i ¦¦-, -, , ,,-. .„-.... ,
Rua Matinoré, 457, of comércio ou 43-7379. 

'"«^.rcaiuste a o abnl-72, AlugueliVENDE-SE 1 sapatarla. de eonca
..-. :.._*/....r. t... 'i/nn t A,.l  _.. Imensal COO mil. Tratar tei. ... tos, por metivo de

ccm 12 anos 22-12 — Luiz —

Passos.
SALA P|- ESCRITÓRIO - Av. Rio
Branco, 123 si. 905, aiuga-se fie ,7 metros, com telefone.

. port. Trat. IGAD- 'la. loc. Chav, port,
T. Otoni, 72 - 23-1915. CRECI
183.
SALA P| ESCRITÓRIO - Aluga-
se R. Alcindo Guanabara, 17J21
s| 1 106. Chav. port. Trat. IGAB.I
T. Otoni, 72 - 23-1915. - CRECI
183.

Tratar com Dr. Pedro, telefone
23-2050.

SALAS — De frente — Alugam-
se na Rua do Carmo, 5, p| es*]
critório. Chav. local. Trat. IGAB.
T. Otoni, 72 - 23-1915 - CREC:
183.

SALA - CENTRO - Passa-se mo-
biliada (excelente local). Rua Ou-
vidor esquina Urugualana. Telefo-

52-9630 - Luís. Negócio ur-
gente,

Galpões oo Jscarèzi
(Avenida Suburbana)

VENDE-SE fábrica artefatos do
ceuro — Msrroquínaria. Motivo:
Urgento riissdução da sociedade,
Preço: 30 000 000; única no qô
noro, no Orasil, PetrópoHt — Rua
Teresa, 601 - Tol. 65-34.
VENDB-SE confecção. Metivo rc-
tirada de um sócio. Santa Clara
33, sola 1 008.

30.9144.

CENTRO - Alugam-so salas 1203
a 1208. Rua Dom Gerardo. 46.
Chaves cj porteiro-. Tratar Lown-
des Scns. Pres. Vargas, 290. —
Telefono 23-9525. Creci 204.
CENTRO — Escrilório com deco-
ração moderna, ar condicionado
e telefone. Passa-se na Av. Rio
Branco. 108, sala 1206. Tratar c|
Or. Ernâni Filho. Tel. 42-1115.
Aceitam-se ofertas.
CENTRO — Alugam-se grupos
703-4-5. Almte. Barroso, 90, 4
sales, 2 banh. c telefone. Chaves
c| porteiro. — Tratar Lowndes
Sons. Pres Vargas, 290. Telefo-
ne 23-9525. Creci 204.
CONSULTÓRIO DENTÁRIO - Alu-
ga-se na Av. 13 de Maio, 47, s|
2606, Centro. Tratar às 3a„ 5a.,
sábados das 8 às 11 horas, cj o
Sr. Aristides.
CENIRO Av. Rio Branco,

ZONA INDUSTRIAL - Aluga-so 1
salão, 200 m2, mais 2 banheiros,
cozinna e área, 1 sala, galpão
com 320 m2, 2 banheiros. Estrada
do Timbó, 147 — Bonsucesso —

Alugam-se dois galpões, iguais, com 1.600 Fácil acesso Av. Brasil - Tei.
sàlà~índepéndente" -" Aiugo m2 (80° e 80° m2>' próprios para fábricas ou de
direito « telefono d ou sem mo-'pósilos grandes companhias, um deles ainda em
veis. Tratar na Rua Sete de So- . . ., -, . . ,tembro n. 65 - 703. construção, adaptável conveniência interessado.

Luz, força e telefone. Rua Engenheiro Alberto
Haas, 100 e 119. (Entrar na Rua Viúva Cláudio

v-,;;1. Av.|nema- Informações comido „ domingo- Te. 5j.n2.14....... ... ...

vi rlL Í 
' ww.moradiB 27-5792. Suburbana, 2575, loia' B. - Hlglo-b proprietário do tfjrrff. Sagunda-folra - Teb 32-3466.veto. entr. de o anos.Jérla de L0JA de armarinho e brinquedo: 0E£5ÜiL_ '¦ 

' 
Tol -?0 TÍO/t /oITElEFONE - Compro linha) 2E~

c/ Alvará para ferragens, louças. VENDE-SE uma quitanda e mer- !Lr._"7L . 
'" J^*IO/,q- ^° Í<1 - 1» ou 34 pagando Imedia-

artigos elétricos etc. elc. Com cearia com moradia, no centro de [PARTICULAR-- Comora direta-, tamento 1 200 - Tr=lor Sr. Ame-
grande residência. Vendo por n5o Marechal Hermes. Rua Sirici, 44. monte promissórias vinculadas dol"c° ~ M-3658 ou_22:3714.
poder administrar. Ver na Rua! Tratar no local. .venda imóveis, empresta com ga-TELEFÕNÊ - Passa-se um cot
Mo Francisco Xavier n. 9IB.  VE|NDE.SE c p-^fil0'l^iíiíTãi''^'" imi«ir- Tel. 36-1330. .mercial 42, base mínima 1 e 500
MERCEARIA quitanda - Vende-|um botequim e mercearia, P,n|5ENHORE5 PROPRIFTaRint - n..|Jratar Nascimento, 48-9557.

Trcco por 4ó.

3 0C0,« pagto. em 60 môses
Alug. barato. Ver Praça Pro-
gresso, 3S. Inf. 23-6314 - Es-
luda-se proposta.
BAR c| minutas em Olaria. Con-
trato de 5 anos, f. de 2,5, óti-
ma moradia o apenas 5 de entra-
da dos compradores. EENIX in-
formo. R. Álvaro Alvim, n. 21,
7.0 andar — Cinelândia. Q Ama-
ro Magalhães,

. .. _ mercearia, 
se urgento, motivo de viagem. Jcão Vicente, 575 e 573 — Osvol.iseiam ter uma renda mensal oci-TELEFOME 32
Bom ponto. F. 5 000. Preço ..do Cruz. A mercearia tem res|.|ma do CrS 1 000 000 sem empa-Tralar ccm Pinheiro, 32-3109.
is nnn En. 8 m. Rua General [dência familiar. Procurar Sr. lar' capital? Nogócio honesto. -JTELEFONE - Linha 48. Vendo'Muitos já ganharam dinheiro. Vhjmelhor oferta. 40-2777.*

18 000.
Roca 207. [Má:

BOTEQUIM"^VÍÍdi^riSíro~èfESÇEARDIA-,BAR - Ótima loca"-| VENDE-SE uma casa dT^TS «'•;"" "ra ",ap:°™"° i ?"." TELEFONE comercial no Contro"-¦¦¦¦- ¦ ,1-açao^ Penha, moradia, telefone ovos, ccm um oo. vazio. Av. dos!""*'"', 7?' ."Ia !'?3- Do1' ol",Castelo - Estação 22 transf!estação do Eng. de Dentro, Oti-
_ contrato i_;.

novo. Ver na Rua Dr. Padilha
n.o 32.
BAR e mercearia em Olaria
Contrato tíe 5 anos, ótima mo
radia o 

"

cempradi
Alvar.-, Alvim, 21, 7° andar

Cicero — Nicaráqua 370
sala 202. Penha. CRECI 323.

ro
.--.._.. [urgente sem intermediário. Tra-

Luis, tel. 48-4173. Financia-se da EENHORES PROPRIETÁRIOS - Do-tar Tel. 32-0112.
melhor maneira. , sejam ter uma renda mensal acKÍTCi ppnMc"~rcTci""__. j_ r,- , cnn nnn --_. (ictcrwiNC \_titL

MERCEARIA E QUITANDA -Von-(VENDE-SE uma lanchonete, mTn- m0, d? Cr^ 1500 000, som om-'lra 
qua|quer estaç5o

c- -. íp,--. oi,. ., ,,-a iV"' bom prc-°- c°n,r«t3 "ovo.! togem nova, contrato novo, 5 anos ""'. ." "P"a'?, Escrevam para a „, .

f. de 3. Acenas 4 5 d" 
AJ'ce, F'9ue"edo- "-A - Est. Ria- - Rua Cordovil, n. 9Ó6-B, Para- P"'"1» dl,s,° J

crês. FSnlx informo. R. 
chuojo. dade Lucas. -'"23, para n

vam para a 
| ,0Jcrnal sob o n.°—

Vencío, (
93-C046

TRANSFERE-SE escrilório inclusive
telefone, a quem adquirir cs mó-
veis. Ver na Av. Graça Aranha
n. 333, salas: 1 101-2, com o por-
teiro Valdemar, das 10 às 12 e
das 15 às 17 horas.
3 SALAS VAZIAS - Ponto bom
— Santa Luzia, 799, esq. R. Bran-
co. Alugo ou. vendo, 57-4019 —
Souza das 15 horas.

zona sul
ALUGAM-SE salas exclusivamente
comarciais na Av. Copacabana.i _.„.,., ,„„
605 - Trotar íol. 57-9133 - So-|CRECI ,83
bral & Sobral S.A.

Cerâmica Vüa
Mova Lida.

Cinclfndia. cj Amaro Magalhães [ Vende
BAR - Otimo negocio. .Vendo na 

ccn"5'0
Rua Amália 186, esouina da R.'Í_nhS».
Padre Nóbrega, metivo viagem,' 

'

contrato novo, bom

MERCEARIA E LATICÍNIOS VENDE-SE uma casa de cnnscrV:

ria: 12 miihões velhos. Facilito. I-
,, , Ver no local. Tretar Av. Jc5o'MERCEARIA e quitanda .. , _, , „„.„

^„r Au C,,U,„U=„i „ D I- T- • \ lí °n 
° °m fu^'°^™">OjRibeiro 396. Soares: 49-1996. Te-!c| grande movimento e bom es-Raul Barro o. Garante Toáfó

por AV. Suburbana, OU R. Lino Teixeira). Infor-com área do 197000 m, tendo'nho outras casas à venda - Vá togue. Tudo nóvo. Tratar - -

debaixo de edifícío^e sapatos, seb-medida. Contrato
nóvo, títalmente mal,de cinco anos. ;Aluguel NCrí

rabalheda mesmo assim faz 4,5 35,00, na Ruo Eliseu Viscrnli
v .,. ... ,. ,. .mensais, bem n.o 42-A, faz esquino ccm Tra-

nmi.t tó ponl0' Gcn- Polidoro n. 20. L. vessa Navarro e rua Itapiruuguei.:.. re-i(-_ _ BM»fnn« 77^T,~~r~í~—I—
VENDE-Sc bar e mercearia, Rua

Vendo;D. Romana, 368, esquina de

arcarmos encon- TELEFONE — Vcnd:i linha 08.
metivo mudança. Rua Barão do
S.io Francisco 46, ap. 101, c| o
Er. Hermes. Atendo sábado ou
domingo.

mações com Dr. George
contrando, deixar recado.

TELEFONE - Vendem-se duas
inscrições de 18 e 14 anos, 19.1?
e 53-. Rua doCcuto, 240. Penha.
TELEFONE ¦- Pasrã-so" inscrição

¦ . l ,, n ;38 e 53, ÍI anos, melher oferta.
v..ln> rl., 

atual. Moedas. Preferencia ne-Corta para o n.o 310377 na por.

22-0281. Não O en-itâda matéria-prima com fôrço,!^ I?«l... _veia;. í. bo,rinicio,! local[:, fc^^^:"1^-'^^* «^^^^tal^^KSÍ:! SSÜSll* RV A'entl0 
^'-^^^'"^

luz o boa água, a 600 m da LAR. 
Up_° c£}^";-^,cndt.".' bo'lTni.",'." IÉ500?-. W*™. an°s de controlo. 

0°m'1"10- k-

Brilhantes
jóias cêuíeías

Cempro. Pago o real valor

r.,,,,¦, ,j„ r*..,- í' oo lfária, na Rua Angólica Mota n.Estrada do Contorno, Km 28,U frcn!o „D ònibus 434, 0|arla
MAGE, Er.t. do Rio. Ver e tra-!BARo Mercearia~

GRUPO - 302 Rua
tar com o proprietário no local.

Dias da Cruz, 59, aluga-se p| fins
comerciais. Chav. port. Traí,
IGAB. T. Otoni, 72 - 23-1915. -

ALUGAMOS sala com 44 m2, c/
saleta, banheiro e cozinha. Pre-
dio comercial, de frente, 1 .a lc
cação. Av. Copacabana, 1085, sa-
Ia 301 - Tl-.eophilo da Silva Gra-
ça._ CRECI '.01. Tel.: 27-3443.
ALUGA-SE para escritório ou co-
mércio, grande sala de frente
para a Praça General Osório. Rua
Visconde Piraiá, 98, ap. 3 -
Ipanema.
ALUGA-SE horário das 13,00. às
16,00 hs. nos dias ímpares, em
consultório médico, à Av. Copa-
cab. com enferm. e fone. Inf.
57-3712 A noite.
ALUGA-SE — Rua Bolivar 54, esq.
Cepa, grupos 604 o 605 do fron

PRAÇA SAENS PENA - Alugo
p| NCrS 180 sala comercial c|
banh. e kit. Rua Gen. RocaL
913, s| 710. Inf. 38.0959.

SAENZ PENA - Aluga-se ótima
sala comercial, nova com sinte-
co, banheiro na Rua Conde de
Bonfim n. 375, sala 609. Chaves
c| o porteiro. Tratar em João
Forte: Engenharia S. A. Rua
México n. 21, grupo 202. Tels.
32-3929 e 22-2215.
SALA — Aluga-se, fins comer
ciais, escritório ou consultor
Rua Conde de Bonfim n. 375
— sl 307. Tijuca. Chaves com o
porteiro. Sr. Mario. Tratar tel.
45-5834.

ARARUAMA — Alugo casa praia,,
mob. sl. 2 qts. coz. com geladei- COMÉRCIO (Aluouel
ra NCrS 300,00. Tel. 52-2033 - ,-«'»>cl^'^' \M'uguei,
r, 12 Regina, Compra, Venda efe.)

Cobertura no
Castelo

Aiuga-se em edifício de luxo

Vcnr!e-se, na
Rua Elhcu Visconti n. 58. Con-
trato r.ôvo.
BAR-CAFÊ- -, Vende-se, 

'boa 
f.

Aluguel barato e novo, bom oa-
ra casal ou para 2 sócios. Rua
Basllfo da Gama 67, Abolição

7.° and. sl 703. Tel.t 43-2312.

ALÔ? — Casas comerciais... ,,.>- .. - r...
ra comprar ou vender... Antônio ?AR 

CAIPIRA cj big moradia, de L"c'

S'V ^^.m^y^.^ 2^^'r^A.^^: Balcão.**,., ,,,,.'C,.,,,..
Vargas, 446, 2.° andar.

MERCEARIA - Passa-se no me-!Rua 24 de Maio, 346-B
lhor ponto com direito a uma'\,nKÍhe cnT7~ ~~i ¦; F<=n rio Oituí-ior
loia ao lado. ótimo negócio. _| VENDE-SE mercearia com boa co- ££cl- cje_OuviJor

Rua Eng. Armindo Rangel, 511-A1 f?'- 
Tem ma'*áia- Da para. dois

- Parque Anchieta. I joc!°7 
"-1 R0-„Gene" Jerônimo

'..í-n^r'Tr,,i~ -,. r,— —Furtado, n. 313, esquina da R.
MERCEARIA no Lins - Vcndo.ldos Diamantes, Rocha Miranda
tem otirna copa, casa mal traba-k/cMni: cp .,„ ur. „-—S'---
lhada, entrada 3 milhões e ÍOOlI^ffj. ™ b„or 

,% 
*"* R",f

mil. Tel. 38-1949, Jarvis. >r!ri°l tl ^'" 
fA?"

rechal Hermes, por motivo de

Uruguaiana, 86

p-a'üÂR CAIPIRA cl big moradia, deitÍERCEARIA„ 
- Vende-se, com:oulro negócio. Tretar no local

qts., sl., c. b., pode morar lo-! rj" _™p'.: _ 
Bo^^ovimento. AAui-[em frente ao Hospital Cario:

Dinheiro x
imóvel

TELEFONE 37, Copacabana. CÍ".
demos imediatamente. Tratar p|
lelefone 22-2345.
TELEFONE 28 - Transfiro urgen.
te. Rua Campos Sales 113.
TELEFONE desligado. Compro urn
Iel. 37-1889.
TELEFONE 43 - 23. Vendo ur".
gon to, motivo mudança. — Tenho
outros para trocar. 

* 
31-3570 —

ou tí;u-\s°""- 

de 2 500 o resto facilitado. -MÍ$£ .2$&J!*ifr 2.'*?". l^ÕiM bar . mercearia, .ótl
i trada do Otaviano 334 o melhor

AÇOUGUE - Vendo. Ponto cha- ponio da Turiacu.
vo, com vitrina, contrato novo. ------
Rua Vieira Ferreira, 42-A. Bon
sucesso.
AVES E OVOS o. artigos de qu
tanda, com- residência. 2 500 delvenda 20 000*000.

BAR - Vende-se R. Machado de
Assis, 31, box 62, metivo desen-
tendimento entre sócios, contrato
5 anos, féria 3 000 000, base de

__| parcialmente mobiliadarp 
çom IjV^-^oco ^r.uto^ve^A^ yA-R—^ 

—k:

.mer-ar condicionado. Tratar R. An--lirdim 2S do Aqn.ta _ Canias. ?", 
Udo' 8- lnf- n0

° -ifilófio de Carvalho, 29, sala'ÃçõUGUE - Vende-se em NiJ?"",'.,»,„. _- r,

Gonçal-
loca) c.

frios, registradora etc. Rua Teo-1 mo ponto para paderia.
!'.0.r-0-^-S"v°' 

5'3-B- V"'';aM.|jr,^-_p..^.- 1871 - Nilópo
Rua

MERCEARIA o laticínios - E. do
2. Contrato novo e apsnas 4 do
entrada dei compradores. Fênix
informa. R. Álvaro Alvim, 21,
7.° andar. Cinelándia, c| Amaro
Magalhães.

106/8, sala 1213. Aluga-se, de,te, rala, o,t„ kit., banh. — Ver no'cçT/vrjO nfl Rlfl
frente, ledo da sombra, bem j Iccal, seg. foira, dosdo 15 li
mobiliada, atapetada, c/ telefone: Tel. 47-4012.
e extensão. Tratar na sala 1211,
«o lado, à tarde,

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.
CENTRO - Aluga-se a sala 523
da Av. Presidente Vargas, 482,
para escritório. Ver no local e
tratar cm SYLVIO BATALHA IMO-
VEIS LTDA., na Av. Copacabana,
5-10, grupo 403. Tcl.: 36-1795.
CENTRO — Aluga-se p| com.
a sala 508 na Praça Tiradentes,
9. Chaves c/ porl. e tratar na
Adm. Fluminense S. A. à Rua
do Rosário, 129 - Tel. 52-8281.

CENTRO — Alugamos as salas
805 c 806 da Av. Rio Branco,

¦ n. 133, c| banheiro. Chaves com
o porteiro. Tratar na Predil Imó-
veis Lida. Rua México, 119 —
16,o tndsr, grupo 1603-6

ALUGA-SE na Rua Toneleros, 171,
casa 2, para fins comerciais. Cha-
ves casa 4 ou na barbearia. Trat.
IGAB - T. Otoni, 72. 23-1915. -
CRECM33.
COPACABANA (- Alugamos as
salas 801 c 802'da Av. Prince-
ia jsabel, 150. De frente, la. lo-
cação. Chaves com o porteiro.
Tratar na Predil Imóveis Ltda.
Rua México, 119 — 16.° andar,
grupo 1603-6,.
COPACABANA v Aluga-se a sa-
la 1106 da Av. ^Copacabana, 540,
para escritório ou consultório.
Ver no local e tratar em Sílvio
Batalha Imóveis Ltda., na Av. Co-
pacabana, 540 grupo .403. Tele-
fone 36-1795.

ALUGA-SE EM CAXIAS no Cen-
tro, 6 salas comerciais na Ave-
nida Presidente Vargas n. 281 —
Tratar e ver no local ou Gua
nabara - Tel. 32-1454 - OLI
VEIRA.

! 401. Telefone 42-3687.

MERCEARIA — Vendo urgento no
melhor ponto da Zona Sul, à vis-

cad rAiniD/v m ii — í,n ou financiaria. Rua Senador,.,_.,-„ „,. ,
ra, ao lado da Escola Nor- ?„AR. 

CAIf!R.A 
7 P n"ol.h" Pcn: Vergueiro n. B0, loja D. Flamen- VENDE-SE bar e armazém

r„™«l» n.„„ ,_..„-.- _. !•«, oca forro, tenho dois, um e ' —' 
AÇOUGUE
dureira, ar.
mal Carmela Dutra, contrato no* I

VENDE-SE bar _ R. Professor
Cosia Ribeiro 510 — J. América.
VENDE-SE a melhor pensoo do
Meier, ^ contraio, novo, aluguel
baratissimo, eireslanlo ponto. —
Tratar pelo tcl. 30.2809, Sr. Da.
vi ou na Rua Eudoro Berlink, 34,
ap. 203 — Bonsucesso.

Somente Zona Sul
ca. Resolvo rapidamente. Acei-1 TELEFONE 34 e 58 — Vendo
to corretores, tel. 43-3729, Ro-íf?,1?; Pfrtlcutor. Tratar ....

TELEFONE - Passa-se IInha 43
peja melhor oferta. Tratsr pelo

berto.

3 a
milhões

Tcl. <f3-4962. Não se aceita
tonnndiario.
TELEfONE - 27 - Vendo -
2 600, Caries. - Av, 13 d»
Maio n. 47, sala 2313. Tol.: ..
32-0517.

vo 5 anos, com bca moradia
dapendente. Avenid
Edgar Romero. 445.

contrato, cutro tanto passa o

, Emprestamos sob hipoteca ou'^l:EF0.NE, 
_ 

.V.c^do ,adas es" li.
, _i i . , . _ . .nnas, inst. rapina, negocio ho«

 Tratar,rc,rovenda de imóveis. Solu-nosto ccm garantia, também com.
local próprio. Est. Vie. Carva- Çco em 48 horas. Adiantamos Pro T. ~:- Jcã=l Tel. 29-4735.

Copacabana wir
lho 206-A.

'psra certidões. As melhorei TElEF°NE — Decreto do Go
,,oenrW,„, Avenida Xi^fá^. »-.. «nd^^ta*. «^NmAM - 

^-^y^^ com moradia SS.."^?"-^^^» tóí..£ ^SÍLÍ!^»vol. Bcrnardino — av, Nilo fe- ~ uui-idiuiiainfn) iom y^iiHo id- ., n. ivi,„t„„ n..
çanha, 38, sala 5 - Nova IguasO-"1"^' "> milh5" d« •""«>•. 6iâ Praca - Rocha M^nd," 

""
¦ -¦ ¦— milhô.s i combinar, io lado do ¦--—?——Kocha Ml™"da.

Indústria
Aluga-se prédio, 2 pavimen-

AÇOUGUE - Vendo na R. Ara- £==- - -  'BUf

ccm bom movimento. I^endo 2, um na Av. Automóvel
- .-.-......„_ í t!,<i T 17^ COm nifiCilima de ' nwn-wi. ^imou ituvu, ue IU-

snoocker; não paga la> c_°m W metros ciuadrados,'

rapira, 560-A, em Bento Ribeiro 
',B,?JÍ?U„IM..£°Í4. R.ESIDI.N.?LA. ~ Tes't'r"o'.' Ko^lMzml' l"emosa,°°51°F° [VÊNDÉ-SÍ quitanda" ê morcear'-''

• ... „, ,.- , ;logalliaç3o da transferencia d»de Maio, 23, 15." andar sala nema. - Os interessados em
316 Tel.: 42-9138.

AREIA BRANCA
,Club

Belford Roxo.'scrvcte
1.173 con, máai,ina de Í'ASSA-SE _c,n,r„? novo, 6T^\ ^ fZ, 

"ÍStÜS 
HZ S TELEFONES

SÍTIOS,
CHÁCARAS,
FAZENDAS

CT1-'" ».»"">-« -;»"'°™,»o*o.'sorve e, 2 snoocker; não paga ia, com vu merros ttuaaracios, ci Trai dlirlammi» Rii. F«rf.iPassa-se loia de moveis. Da para a;ur;ue|, bo8 féria bom esl0%u£. com 2 metros de azulejo em vol-| íi Leite 142 Ahol?íí0 ÃTENCÃnqualquer neg6cio. açougue cu ou- Tcnho oulro n0 Rua AmS|ia 188. ta, Aceite qualquer ramo de n»-.%"'c'n,-'—. ¦ tcnJsr,„,tro. Aluguel barato, contrato Bare 10 e 12 milhões antigos com 0°cio. Rua General Artigas, n.' VENDE-5E - Papelaria. Ver c tra- „,'°°,.f,V

cbler telefone pl qualquer bair-
ro poderão procurar pesscalmen-

jto o Sr. Manuel das 10 às 13
le das 14 às lSh 30 m, na Rua
Rodrigo Siiva n. 14 — 1.° an«

ESTADO DO RIO

Tel. 46 passo cl ex-
Ia melhor oferta s in-;¦_''-—. - —

TELEFONE - 30 - Compro -
¦ ¦- .,.,„-„. Ul!b„ „!.,, i^Uk,u. l_ go 

— Estabelecido há 11 ano»

Vendem-se bem beiro 396, Sr. Soares. Teléfone:| gu, forno novo francos. Contra-! VEND_E-SE casa de aves ccm bom CETEL M, Jacarepaguá. VondoÍ7']9 - Te! 
023'.357Bn' ''"'

ça, lelefone. Bandeira de Gou-,loca!i"d°s na Zona Sul, Centro,49-1996. Tenho _outras casa_s_ à:t0 novo. Condições a combinar.jmovimento, dá para 1 ou 2 só-"r_°';r"e ' 50°- Tel- 93-0046, q1

Bons ne.'325-D, Leblon.mentos, terreno murado, 800 nôv0_ Vef- e ,ratàr Rua Au:jus|c 
-££

m2, 280 m2, azulejado, cister- Vasco Aranha 395 - Paulista. Ljtsit. Tratar na Av. João R|.f PADARIA
na 20 000 litros, luz, gás fôr-;AÇOUGUES ' 

" ""- " "'

tar Rua Conselheiro Mavrink, termediírio. R. Correia Dutra, 32.' 'J11
336-A. Base NCr$ 12 000. iMirla. .""0

veia, 203.
I a Tijuca — Tratar na Rua

Centro 49-1996. Tenho outras casas 4 |0 novo. Condições a combinara movimento, dá para 1 ou 2 :
Gon- venda na Av. João Ribeiro 195 —:Rua Abaeté, n. 435-A. |ci<", tem meradia. Rua Gene i hora. ; TELEFONE 52 — Vendo eo-

FAMÍLIA pequena precisa alugar
sitio ou pequena fazenda que te-
nha todo o conforto para tem-
porada de um mès. Tratar com,
Dr. Ignacio pelo telefone 30-8674 43-5031
de 2.a a 6.a-feira.
SIÍIO - Aluga-se a 200 metros
da Presidente Dulra, quilômetro
27, com duas residências, agua
encanada, instalações elétricas •
pajol e chiqueiros pequenos 

—
três hectares, dias úteis, na R.
da Assembléia n. 19 — 8.° an-
dar - Telefone 31-1308.

Loja

calves Dias n. 85 — 2.° andar Pilares, etc, _
Dr. Correia das 16 às 19 ho--BAR CAIPIRA - Vende-se bara-'M|GUEL - Vende-'so um bor com

«GADO A. ESTAÇÃO Df-pÃBrElte,;- ?.!' feT"'lV"»" ÍÍT^,!&1^.™Íl1 *?°._»;&"li' ^""^RUa^â^Oliveira. Tel. 32-1454. .vista, instalado. Tratar com o Sr.i
tissimo. Não usa café.. Contrato^onVmoviménto"," por"motíva"de| VENDE-SE bar e restaurante em|«C_pes-en,Ru° Pi:rnaml,uco 5'2 -123.3578,"* ~ """'"

CENTRO COMERCIAL DE COPA-
CABANA — Aluga-se ótimo con-
junto de salas comerciais c| co-
zinha e banheiro na Rua Siquei-
ra Campos n. 43, sala 808. -
Chaves c| o porteiro. Tratar ¦ em
João Fortes Eng. S. A. Rua Mé-
xico n. 21, grupo 202. Tel. ..
32-3929 ou_ 22-2215.
COPACABANA -"'""KÁiC aluga
p Ifins comerciais na Av. Prin-
cesa Isabel n.o 323 a sj 1 111
de frente, c| kitch e banh. Cha-
ves c| porteiro. Tratar no Rua do
Carmo, 27-A. Tel. 32-1774 - CRE-
£L2§-L_
COPACABANA-- KAIC aluga'-pl
fins comerciais o ap. 1 011 da
Rua Figueiredo Magalhães n.° 219,
ti sl., qt. conjg., banh. e kitch. ALUGA-SE uma casa para vera-
Chaves c| porteiro. Tratar na Rua,nc'o em Sepetiba, na Rua late,
do Carmo, 27-A tel. 32-1774 -1370, com 2 quartos, sala, cozi-

ZONA RURAL
C. GRANDE - SANTA
CRUZ - SEPETIBA

AÇOUGUE - Vendo no Centro -15 anos. Faz 3 mal trabalhada. Ca-jviagem. Tratar cóirTõ Sr! 
"Silva 

nõ Ifrente ao Cinema São Pedro. Av. ¦-£' 5QI- .. TFTF^MF 
f sr ,, ,ccm grande froguezia, contrato 5 somiro de Abreu 539-A. Largo da local. R. Coronel Tamarindo, 193. Brás de Pina, 21-A - Penha. iCETEL - Compro um telefone da HUGO ~c,1,l 

~l 
-j 

"i.- 
7?

Vitáíio' Récco - Ru. A*.«mbtóS STS^TT-3 _ | PÀSSÂJE 
"Gma 

loia de ferragens, WNDE^ríu-,Wa-a«s-o~oTSr.;^TEI-p- Se™ 
^"" 

«»»•""« na Ru Síuguáian. n. 55
Pa.ío ro* .oi ..rrti^rt„ iTil Mr Assembléia BAR - Caldo de cana - Vende-; na Rua São Luís Gonzaga, 431. Contrato 5 anes. Aluguel .... ;P|0-o,P5??„ na h1c"i,• 

}'.sUr Pel°;sala 719 - Tel. 23-3578PMSO com tel escritório ell, ia 501. so na Ay_ MIra|K, ,, „ „ 558 _ Contrato n6vo , ,elefoane'_ SSol30 000. Rua Earlo do ft...V.;r.''«'¦ «I-2490 .qualquer dia. :TELEF0NE 
3A ,, „ 

¦
torça ligacia (Saúde). Tel.: —AÇOUGUE, vendo na Rua Sáo Niiópolis - Estado do Rio. | CristóvHo - Largo da Cancelo, ba n. 7 - Cstete. ;COMPRO um telefono 47 ou 27 Vendo, u„„„ _ c.ikü i\ -7

no 
°o«l ' "'" ,Cl °ne- Tra,arl DÃR - Lanchonete - Vendo' új-lPOSTO VIADUTO, MADURripA": yÉNDP.SF m,r.,^ i.., .f^j;;jt«léfene para 23-2277, \M ,, an,s'T Rua ú,u^"i„"

..nente no Meier, entr. 40 milh. Vend. uma parto, mot. diverfi. otimo ponto, metivo de viagem CETEL, compro urgenle dois tsle-in. 55, sala 719 — To'. 23*3578
Vende-se, com mo-, Tel.r 48-1972 — Madeira. entra sócios, liem movimento dia!- Rua Tibaçti 206-A - Bangu. ;fcne

Trotar segunda-feira.

Loja - Centro
200 m2

AÇOUGUE
radia.
valho n. 458. Vaz Lobo

..  , --- —- ...» -¦. --,,, - .,„.,.,.,. ¦- , sendo urn comere
"iii' 

_ xAo iYifÜfu^" 
Car" CHAVEIRO LEBLON - Vende-se %„"_«'•_ 

~V,"l * 
.,",;r.«n* f»»!VENDO BAR com bSTmõridj»? ,r? r£;;dcr¦':i£,' à

ATENÇÃO — Vende-se em Copa.
cabana, lanchonete, churrnsqueto,
ótimo ponto, única no local, Cen-
trato novo, fazendo ótima féria,
casa aberta há um mês. Motivo:

A, . ., . Não conhecer do ramo. Ver eAluga-se uma na Av. N. S. ,„„> Rua Belfort Roxo, 231, lo-
Fátima, 64-B. c\ jirau e sllojaI ja 1 — Ferreii

CENTRO - Alugamos a talo 2813
— 'CRECI 283. _ _Jn'ia' banheiro, 2 varandas, luz e

da" 
"Avenida 'lYVi" 

Maio 
'4°7" "com 

COPACABANA - Aluga-se para 
é9u? ™!!>i:.!»?n*« elétrica. Alu

para depósito e escritório. Tra-lARMARINHO o roupas feitas com
tar na Av. N. S. Fátima, 42-A'"'°Su„e„ de mercadorias de ....
r .,., ,5 000,00, contrato de 5 anos, ins-3r- ™"°- |talações modernas, tudo por ..

8 milhúes, com 4 500 de entra-
da, ou urn carro, o restante 30
do dezembro. Rua Barata Ribei-
ro, 302, l^J.
ATENÇÃO — Temos ò venda,

¦ * Bares et Caipiras zô c| salg. al<

Loja
Passa-se contrato de 2 guns morad., ótimas feriasbanheiro e kit; chaves"na'sála~áolfins comerciais s| VÍÍ4 

"- 
Av. Í5uel:,. NCr$ 

oi30, lr~sr na Rus!-. ,„„ „
lado das 9 às 11 t das 13 è°Copacabana, 610, sala e banh. Am,áha n- 22 cm Quintino Bo- ias coniugadas com 300 m2 c| ent. muito facilit. Empresta.
17 horas. Tratar na PREDIL IMO-;"1''?'- 1£0- Ver local. Tratar CAR-Ica]uva cl s'- Glaucir ou louri-e instalação de força à Rua sf _S máximo - Rua Acre. 55
VEIS LTDA. Rua México 119 -NEIRO DE MENDONÇA, IMÓVEIS'lalJ JM„^
16° andar, grupo 160316. I- Av. Copacabana, 861, a/ 5011ALUGA-SE 1 casa para temporada,' T_t in tzi-r

- TeL 57.9R/W. Um Senellh». r-,m „„.,„„ ..I.i— Tel" 32-4517
Correia Vasquez, 34 — Estácio

sl 904.

r^Mr^.TELEFONES - Vendo'e
Aiunueil-^,90-'^3/ riuaigucr dia. 'troco, 

qualquer estação,
Féria garantida, sem co-1CETEL' - Vendo telefones da ,.í«-,cc„ ,|a „„„,„ „= L„„,

Vendo barato. Metivo te- CETEL, Estação 90, 91, 92, 93,|PaSSO Qe nome na nora

na Av. Ataulfo de Paiva 1176.1 Carolina 
Machado n 352 - Ma.|conlrato novo, a firma

ci<rj — \~,~j 
—.—-.-. ouroira, Sr. Mano, das 8 is 12 *o „CASA de oves - Vendo, ml- , dít ,7 it 20 h,;r,^ ,W 

'
Ihoes entrada, resto a combinar.i , t_in,icla — - - ¦¦-• -¦¦
Rua Maria Passos, 915, Cavalcân-'PAPELARIA - No melhor pcntojnho <lua fa:er cbras. Rua Delfim 94, 95, 91, 99. Tratar telefone,1 Tel. 43-1464, Sr. Gomes
ti, aluguel barato. Vende bem. I comercial de Juir de Fora. 18 Carlos, 177 — Olaria. 1900508 — Oualquer dia e hora.[ '"~  " " "" '"-  "- _ \°

47 — Vendo trans-
milhões. Rua São João n. 136
Juiz de Fora.COPACABANA - Vdo. linda res-

taurante, inst. nova, moderna, óti-
mo local, sem concorrente. Tra-|PASSO loja com 2 portas, 60 m2
lar 52-0952 - 52-5581. - Soa-j Negócio do plástico, papelaria,
res. CRECI 978. (brinquedos, etc. Otimo ponto. Av.
CAFÉ E BAR cm Ramos. Contra-!Suburbana, contrato longo, ' alu-
to nóvo. Féria 2,5 com grandes!9"el barato. Tel. 43-7694. Sr. Pe-
possibilidades. Apenas 3
compradores. Bca moradia.

^..'iccgo - CRECI 812.
FS-;

^-VENDE-SE, treca-se etc. churras-j CETEL - Vendo telefone da CE.
caria e boate em Teresópolis.!TEL — Qualquer estação. Tratnr; TELEFONE . _ 
Ótimo movimento. Tel. 2191 ou1 pelo tel. 498 M. H. — Qualquer!ferido do nome no mesmo dia
2273. S. José.  dia e-hora. |- HUGO - Estabelocido hi 11
VENDE-SE sala, motivo outro ne.;INSCRIÇÃO est. 30 - Transfiro[an" i"'-!^' TU,rU9,u.?ia!),Vn- 

SS
gócio, Contrato novo, arligos de uma com 6 anos. Aceito oferta.!- a /,y- '''¦ 2~-3a78.

CENTRO - Alugo o grupo 1505|c^pXcÃ5ÍKlX
do Edif. Civitas à R. México, Íno«ín a <- i
41, com 2 salas amplas, salefál'°,9,{6,° T Av.- Copacabana, 861
e sanitário. Ver das 14 às 15 ??las - c°ni"aadas, banh. e ccz.

em Sepetiba, com quarto, sala,
Aluga-se sala f0?.!.nha 

' b|nheiro. Rua Pedro
Leitão, 38. Tratar pelo telefone
49-2957, Orlando

horas. Trntar F. P. Veiga Enge-
nharia. Av. Alte. Barroso, 90
sl 1108 - 42-7144 e 42-5231.
CRECI 832.

CENTRO - Alugo ótima sala na
sôbrc-loja da Praça da República,
93. Chaves c| port. Trater F. P.
Veiga Engenharia. Av. Alte.
Barroso, 90 s| 1108 - 42-7144
t 42-5231. CRECI 832.

CASTELO — Aluga-se no melhor
ponto, ótimo coniunto de 3 sa-
las n um outro de 2 salas. Tra-
tar com o Sr. Mattos. Av. Graça
Arcnho, 333, 12.°. Tel. 42-1490.

CENTRO- Aluga-sa sala 521 da
Rua do Ouvidor n. 130 — Edif.
ONIX — Ver com o porteiro —
Tratar na ICISA - Av. Rio Bran-
co n. 114, - 13.o andar. Tel.
32-3743 - CRECI 370.

CENTRO - COMERCIO - Aluga-
ia sala ¦ banh. c| tel. na Rua
Imperatriz leopoldina n. 1 307- Tratar 52-8166.

Ver local. Tratar CARNEIRO DE;ALUGO casa 7ã~-,—„„.„„—7ZTMENDONÇA, IMÓVEIS - Av. ST Ã?.uí rTos"W, ÍCopacabana, 861, «/ 501 - Tel. ,B, fundos. Fiador ou 3 meses de°'--">:>J- ,565110. Tratar.- Tel. 31-3746 -
COPACABANA - Aluga-se sala|Chavcs Sr. Diogo

ht h=„AhV" vC°0,acalfna' 
610, sa- CAMPO GRANDE - Aluga-se am-la o banh. Ver local. Tratar CAR- p a ca«a com 2 sl 3 nts rton

NEIRO DE MENDONÇA, IMÓVEIS &" e teb instílado." &— Av. Copacabana, 861, s/ 501
Tel. 57-2853.

casa menor. Ver na Estr. da Ca
roba, 494. Tratar tel.r 57-1049— Barreto.COPACABANA - Comércio.

Aluga-se Av. Cop. 897, gr. 805 MURIQUI - Alugo casa cl 2 qts.,f-ente, hall, sala, kitch. e banh. 1 sl., garagem, geladeira, qual-Chaves c| porteiro. Tratar Lown-iquer temporada. Tel. 27.851'=

fl 
S2°3?9525Pr"R. 

^'recfW V^DEvGÚ^TIBA^.-.Ly,milagrosa. Aluga-se casa mobília-
da simples, junto à praia. Muito
barato. Tel. 58-9215.

POSTO 5 — Para comércio, ap,
em primeira locação, sl. c quarto
separados, kítchnote e banh. —
Aluguel 230000 - Tel. 57-8573.

ZONA NORTE
ALUGA-SE sala p| escritório na
Penha Rua Romeiros,^í8, i| 303.
Tratar na casa de móveij c| Sr.
Samuel. Tel. 30-3008.

CENTRO — Alugam-se grupos do
«alas n. 1 301 e 1 305, Rua Mé-
xico n. 41 - 13.0 endar, chaves
na portaria com o Sr. GERALDO
ou OLDEMAR. Tratsr Av. Nilo
Pe;snha, 26, s| 1116 - Sr. Ba
tista das 17 ès 19 h.

CENTRO - Aluga-se com teio-
fone p| fins comerciais conjun-
to dt sola. saleta, banheiro com-
ç.eto 

- Rua Imperatriz Leopol.
dlna n. 8 - sala 1 407. Praça
I,-,,«"* 

~ ,nf°™Bçõe> CETEL
yi-zio3.
ESCRITÓRIO - Centro - Aluga-lSua 

"Bn"r5Õ"do"Bo'm 
Retiro!"'87",

ALUGAM-SE salas dt frente para
escritório. Rua Bela, 224.
Cristóvão.

Sâo

DIVERSOS
ARARUAMA PRAIA - Alugo
aps. peqs. fim semana ou tem*
porada, um mês 200 mil. Tel.
36-3825.

CABO FRIO - Passo suas «rios
ou week-ond confortàvelmcntc
instalado num apartamento novo
e mobiliado, com moveis Gelli, de

.___ ..... sala e quarto separados, c/ írea
ALUGAM-SE salas comerciais c||de serviço. Acomodações para 5
dependências. Rua Uranos, 1 200. jpessoas, fogão e geladeira. Reser-
Tel. 42-3997. 've-o |á pelo tel. 2-1698, Niterói.

BONSUCESSO - Alugam-se salas
e apartamentos na Av. dos De-
mocráticos, 635— Ver no Jocal.consultório médico"- Pas-
sa-se em pleno -funcionamento,
com grande clientela. CcmploVa-
mente equipado. Ver e tratar ã

Aluga-se
As salas 1 203 e 1 205 da

Avenida Pres. Vargas, 1 146,
com telefone. Aproximadamen-

Av Pres. Vargas, 590, sala,ap. 202 - Engenho Nóvo, ásile 60 mZ- — Tra,ar ns sala.,, „,,., r , 
T. Otoni,!3as., 5as. e síbadoj dai" 16 is; 1 211 ou pelo telefone 23-8294. -23-8210. R. 78.2 201, fte. Trat. IGAB,

72 - 23-1915. _ CRECI 183,

Loja
Transpassa-se contrato de cln- ATENÇÃO

co anos, com telefone. Ver e — ^v*

tratar no local. Alfândega, 137.

ÁLUGA-SE são 290 m2, para es-;C! Amaro Mooalhães.
critório comercial ou técnico am] CAIPIRINHA em Ramos.
Sao Cristóvão, 2.» andar; ar ro-de negócio. Contrato 5 anos.
frigorado, possibilidado lalofono] Aluguel 50 e féria de 3,5. Ho-
o acesso a grando deposito ¦;,ér:o curto, fechando aos domin-
combinar. Tratar com Sr. Ivan, - . .
Rua Francisco Eugõnio, 80.
AÇOUGUE — Vende-se com mo-
radia, Rua Magalhães Couto, 23.
Tratar no local.

senhora, sorve p| qualquer no-Cartas para n.o 310 828, na por-|TELEFONE - 38 — Vondo. —
gócio. Funciona há 5 anos, Lar- taria dêste Jornal. HUGO — E:!ahclocido hi 11

 go da Carioca, n. 5. 7.° and. PAS?ÃJ5P-*mílhír 
' 

r,4»,t!l ilnhvcn0s — Ruo Uruguaiana n. 55
,„y- ¦ da. ai • ^APELARIA 

- Vende-se a meta- S| 713 - Tratar tel. 52-7335 - 23-49 7841 1 Mértó ,~ Si,,a 7" ~ To1- 23J578.

nN'X2,' 
,07T 

Ja? i»$J8fâ * 
& && ^TcV^^!^  ftli^^TTT&l^ ™HB --Ante, de comprai

- Cl Amaro Maoalhães. l?r°eço pa?a vendeT ™smo,'Me' «NDMI: ótima farmácia. Alu-I.Ligado.- Tel^ 54-3293. lEM.brf.rirf.^M 
ÍS 7no1"S,° R"

CAFÉ E BAR em Bonsucesso. Con-:pelo tel.: 45-5238, Sr. Renato. |S"°I 80 C00. Centrato nâvo. Es-] TRANSFERE-SE inscrição' d.~t(i:i u.„S „ « „T, 7,5 
R-

trato 5 anes. Aluguel 25. Ape-feSToTÃ- v j 
~Í~. "T'\%qXL 

ÍL0Q:i 
00°- En,,ada c!o --^R ' *a- Tratar pêlo tolefdner ffi't>4S7í 

'- 
Ou. iám Z

nas 4 dcs compradores. FCNIXi^15*^ 
-,.V,endo 1crr,ono de 35 000 000, restante 35 OCO 000 a 58-7410, com Sr. Cordeiro. teícf°„0 cm «cf »r«i á .

informa Rua Álvaro Alvim, ri. 
? 5,,, ?prf 

"d. 
T°c=m 4*™^'' J&J&t? 

"'"""í TÉUFÓNÍ"-^^^-.^!,^! «*,7 o^Zt qí."'"™,!21, 7.» andar. - CenelSndia ~.|f0|r,dai 
Tratar na Rua Ururai Copacabana. \aB_ Tudo _ logal, cm. seu nomelquem vender - Informações d»

in." 440, op.
Gran-,90-0147, Sr.

gos. Apenas 7,5 dcs comprado-
res. Fênix informa. Rua Álvaro
Alvim. 21, 7° andar. CinelSn-
dia, cf Amaro AAagalhões.

Bonsucrsso.

—.jCAIPIRA em Ramcs. Vende-so
.. . , Açougue, vende-se ipor 12, com apenas 3 dos com-
Te.xelra de Caslro 42 -I pradores. F. 2,5. Contrato dire-

to. Otimo apartamento. Fênix
informa. Rua Álvaro Alvim, 21,
7.° andar. Cinelândia, c| Amaro
Magalhães.

Mudanças
28-7649

RÁPIDAS E EFICIENTES

ARMAZÉM e bar, vende-se à
vista, 7 milhões ou combinar,
ccm moradia. Aluguel barato.
Luoar para carro. Tel. 30-1206.
Jcsé.
AÇOUGUE em Bonsucesso. Con-
trato nòvo. F. 4,5. Boa meradia.
Ccm^ apenas 3 dcs compradores.
FsNIX informa. Rua Álvaro At-
vim, n. 21, 7.° andar. - Cine-
ISndia — Cl Amaro Maqaihas.

;02
Silvr

CETEL 06 -VENDO bar e restaurante. Rua1" Transferência rápida. -
i. Levenrclh n." 10, Estado do ILl™ - 22-4430.
T-.—-j  Rio. Nova Frihurgo. Telefono j TELEFONES — Compro 34 -
Vende-se fcrno|n03. | _ 43 -26-29 -45 - 25

Sr. | Brando nunioro - do fregueses
atendidos satisfatoriamente, ban-

Rua|
do 1 VENDE-SE frigomovel para venda

Pinto do Mendonça. Rua da Con-
jceição, 105, sala 504. Tolefone

PADARIA -
francês, pronta p! abrir
Paramopama, 41. Ribeira,
Governador. CETEL 960914. ide peixe, com psnto e legalizada'53-3795.
dacca cc 17^ C—,—.-- pam trabalhar. Tratar ccm o Sr.li^:^v^;*is tz zzPASSA-SE oficina da bombeiro] o-waldo Telefone 36-7916 dos 

'TELEFONE - 47 - 27 - 57

N £C'íf r«™eM.™'i ,í'nrnidaic5.«5 «' '2.00 « das 15.00 hrl'.™*"? Í? n? «•» í°m» ~ °-
N. b. tío Copacabana 1 110-G. lion horas

canas o comerciais.54 _¦ OjTELEFONE — Cempro urgente um

QUITANDA e mercearia, copa,
balcão frigorífico, 2 moradias. -
Estrada do Portelo 428. — Ma-
dureira.

que esteia desligado, p| meu uso.
Pago hoje mesmo e à vista. Fa-
vor telefonar p| 42-7835.
TELEFONE 46-26 - Vendo urgen.
te. Tenho vários para pormutar.
Tol. 31-3570 - Sousa.Pinto do Mendonça, firma comer-

„..,„r ,, -.- .j r, ?&-''9Ís"fÍ; niiR*M 
da 

Ç0,n-|VENDE.SE 1 telefo7i^"estaça-o 37VcNDE-SE bar. Avenida Amaral toiW.^tOS, sala 50* _ Tele. „ mais uma Inscrição para telefo-
ne, c| 14 nnos. Preço a combinarPeixoto, 458. Tratar diretamen-

te no local. Niterói.
fono 43-3795.

COLÉGIO - Vende-se um pe-
queno bar, por metivo de via-
gem. Estr. do Barro Vermelho,'Qufntínô
número 940.

TELEFONES - 43 - 23 - Vindo'pelo tel. 96-2200, rede particular
-lücwhc cc ,.,fA - 

"u^—~ nT:no ,8U neme, ciaranto a ínctala-'06.
QUITANDA merceoria boa féria,'Y™}^, ;"ft,.e ,bar- 

na *»* 
ção, o compro 25 - 45 - Pago üntóin-H ri H.-r-jrcom moradia, iunlo dois açouques Car™. Neto 234, tom moradia,-na hor Tí|,fon, 43^795 _ 5 fVENDE-SE tolefone comercie II.

- Contrato 5 anos, com lelefone «"•"•». de 5 anos, tem telefone>,„,„ d Mendonça. i nh« 
1?-„I"tar 

™m °- Vín">
---- bca feria, fica quase esquina «.^'^tvpxÍíí ü—-~—^r.—=—^-'para 43-5783.29-9101. Rua Colúmbia, 313 teSaivcdcr de Sá. Tratar com Sil- TELEFONE - Cempro 36, 37, 57; VENDE-SE telefone, linha 37

_52'B»dE !«, 42, 32. Mendonça, telefc^'JENDKE Ul*» _

CAFíVbir—V^d^-fift^;^1^^- Da,P,7 is ,9
novo. Tem moradia. Ministro Ed-to !uperior a Crí 7 000 000 -c ' °-i"-A- Tel- 49-9515. Igas; |™ra!-.}i-.. 

«j™¦
gard Romero, 496, Madureira. |lhw> l4 cm verjura!, Mais in.'l VENDE-SE um salão de cabelel-i TELEFONE -' V.ndo 

'Mi~77~TÃ7l V.0NDOJ Tcl- .l!n,ha j2- mellíor
— ^.^,t-, j« .,.i....... .. —*'cuiar

ALUGA-SE sobrado com grandeCAFt E BAR — Vcnde-so. Acoi-i'0™81^ na
sajõo, 3 salas, ctimo'.p| ccmer-,ta*se proposta ou iroca-sa casa|n'° \96, Bcnsuce:

Necessito Casa
Para alugar, residência e es-

critório, de preferência em Bo-
tafogo. Flamengo ou Glória —
Telefona — 27-5493 — 25-3844.

Salões
São Cristóvão

Alugo ou vendo em prédio

ciai, servo para qualquer ramo dej residencial — Av. ErnSnl Cardo'
comércio, ou indústria, deposito so, 279-A — Cascadura.
elc. Rua Constituição 32 — Elias.
AÇOUGUE grande, moderna ins*
talação, vendo por não poder es-
tar ò testa. Contrato nòvo. Ver
Av. Geremário Dantas, n. 233 —
Jacarepaguá.

BAR — Vende-se 1 c| moradia,
contrato nóvo, base 40 milhões! Ça Montese, 1
c| 1/ de entr. Ver e tratar na
Rua José dos Reis, 495 — Eng.
de Dentro.

CAFE' E BAR - Vende-se a me-
lhor casa de Marechal Hermes,
a melhor ficha na Brahma. Alu-
guel barato, não dá comida.
Motivo, um dos sócios quer dei-
xar de trabalhar. Tratar direta-
mente ccm os me:mos na Pra

Teixeira
hora;

.'¦..¦ftiuiiis. rvists 1:1- * *- ••-¦--•¦'- w..r au..,^ wc w.ic,u- imiuiii; — Vendo hoie 27 x 47i r , " 
,¦ .

Praça das Nações rero na Barata Ribeiro.n. 399 -|por 2 600, compro • vendo qual-!cforT,a, 
dss,p1a,rí',cular pl par,'°

cesso, com o Sr.|"'a 203. j quor linha. O. Pinto do MondonJr_l.ÇL-.._.rf-J_í£?!
30-2086, até as 10 T/cMnE çp IHH ^„ ^,l-.i.;.0„„ i tJ' ,irm" comercial reqistrada, le.: VENDE-SE ou troca-se telefones

.VENDE-SE salão de cabeleireiro,, ga|iladi . «pocialiiada em ícm-íestaçâor 22, 32, 52 por 23-43 -
.„„.,.  yVf" 

do 'fveld* de -a"'901,pra o venda da telefonei 'Rui Tratar Avenida Rio Branco 133
QUITANDA e Mercearia com umalde beleza, perto da estação. - 

§ c"n«lífo 105 sal. 5M tÍÍ'^°. Br. 1703.

oLZ™ 
>0,-'ad0 '. m0"dFÍ8ímaa?; 

n"° Í3? -' RamosJ°8° 
?0T«/«5 T&rtU. 

"íidado, 
^28,-48, 34,.54 ^ Compro, pag.

fr,d M.o,mt 
CJ""?, 

^"n" 
',¦  r!| iqu, b.m o número da »laj antecipadamente. Sr. Gomei -

trada Manuel da Si, 160 - Bair- miiueinn e uinnrrriiF W. Tel 43.1464
ro lote 15 D. Coxias. Entrada 'DINHEIRO E HIPOTECAS: ,r~ '

! TELEFONE

DARES? — Casas Comerciais...
Para comprar ou vender.,, An*
tônio Queirós.., e, nada mais...
Eficiência e rapidez... Av. Pres.
Vargas, 446 - 2.» and.

Vendo 33 x 58, ga- so. 40, 34, 54 - Compro, pago
.-...„. .,., ¦¦«- „,„T,.,„i-—r—-;.— -, ,—iATENÇAO - Dinheiro - Emprés- ranto a instalação, Mendonça - antecipadamente. Sr. Gomos. —
Tel. 674 MH. QU,I,TA?P-A- Av- Guilherme Max-tamos d* 3 a 100 milhõos 10b Rua Conceição, 105, s. 504. esq.l Tel. 43-1464.

P"OOA°ÍÁ'- EM MTPnpmu  íüfr'm?«!i 
Bonsucesso. Vende-se .hipoteca ou retrovenda do imó- Prosid. Vargas. Tel. 43J795. 27" 47-- 

"Vendo 
no leu nírST.

5??°*"!* _EM_.P£.R0.P,?US„-\t?J;.m°ll%i*l:&3$fi?: 
lcm "»-|v.ls. As melhore, taxa,. SoluçioUg^NEr 

34' - » ¦:«--»-^*«** 43-"'64-Vcndem-io pi motivo de via-| radia. Balcão-frigorífico.
gem na Avonida 15 do Novem
bro n. 970, li .
grando estoque, ... ...... .^-~. ,-
dornas e um' bom movimento —¦95:.s..Ç?,,1P|la°ores* _Otima moradia.
Trator diariamente das 8 às
horas. ivim, n. 21, 7.° andar

em 48 horas. Adiantamo. para ,,.tt"ONE 
M «u »• v«"de <•"

.... .. „„ •"—¦¦;¦ 
QUITANDA F MrôfTÃpiZ .„ o, icertidões. Trai.r escritura. - Av.1 ''S"» • transfiro cta nome. Pa

o|as 6 o 8. Possuliuw'«""« t MEKLEAR1A em Ra- ]3 j, Ma;0i 2, ,5„ ant,Jr gamento à vista: 1600 mil, sem
re, instalações nio.!""1' f- 2,5 — Ccm apenas 3.5h, ]5,$ _ Tol."42-9138. 

' 
i intermediários. Tratar tal. 43-7274

..,.„ ' c, Araúfo.
ii 20 F?NIX ilf.°™a.- R>" Álvaro AI-fA PARTIR de ÍO mllhSe» emprés» THÜcniuc otCinelan-lto-se com garantia do imóveis, i

BOUTIQUE e salão de beleza -jFAR/AACIA - Zona Sul - Ven-
Cj Amaro Magalhães.

18 horas. 1

Vende-se em Niiópolis, c| insta-;de-se bem estocada, boa feria, RELOJOARIA — Vende-so ou tro-
(lações de luxo, ar refrig., tel.i Rua Laranieiras 347. Preço Cr$.ca-S« por apartamento em Petró-

nòvo c/ 400 m2. NELSON. — etc. Contrato (5 anos), aluguel 5OÓ0OOO0OO ccm 5% - Zona Nor-:Pclii ou Teresópolis. - Aluguel:
mll. Tratar hoje até 12 horas. R. te idem. lobo Júnior 1354 com 100000. Contrato 5 anos. Ver na
Jcsi dcs Reis 1 347 (Piia.es). Te- telefone. Preço 30 000,000, 50% flua Almirante Tamandaré n. 26,
lefone 29-6373. J- Tratar Costa: 25-9910. (loja 30. - Flamengo.

Rua Buenos Aires 17, sala 54. |
ligado

cu 47, vendo um
Telefones

transfiro do nems. Pa.
_ gamento à vista: 2 500 mll, sem' Compro desligado, pago CrS

ATENÇÃOI Compro notas promís-' intermediário.. Tratar tel. 43-7274 1 000 COO. Escritório, Av. Rio
sórias vinculada, em escritura. —j«. Ataujo, Branco 9, 3 ° artd s/ 252

trazer a TEIEFONE - Compro 27, 47, 26, Çr ,,„. ,„Negócio rápido. Favcr
escritura. R. Barão Mesquita, n. 37, 56, 57, 25, 45

1398-A/. Bueno Machedo, trabalha- versos para trocar,
mos domin8os. CRECI 986. '43-1464 - Sr. Gomts

Tenho di-i
' Telefone

,'?y;?r:;Pfe^'a^ .¦--: ¦.-*^.'">,^-y
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Telefones
V.NDO AS LINHAS

27x47 Cr$ 2 500 000
57x37*36x56 .. Cr$ 2 300 000
25x45 Cr$ 2 000 000
23x43 Cr$ 2000000
30 Cr$ 2 COO 000
29x4. Cr$ 1 800 000
54x34 Cr$ 1 800 000
58x38 Cr$ 1 800 000
2^.32x,l2x52 .. Cr$ 1 800 000
26x46 Cr$ 1 600 000

Note bem êste» telefones aó
recebo após a instalação em
•ua residência, firma ou ta
dústria. Dou. referências de
lerviços prestados nestas con-
dições. Tratar Av. Rio Branco,
9, 3.° and., j/ 352, Sr. Juca.

(P

Telefones
COMPRO AS LINHAS

27x47 Cr$ 2100 000
57x37x36x56 .. Cr$ 1 700 000
30 Cr$ 1 500 000
25x45 Cr$ 1 500 000

VENDO título Quilandinlia, me-
lide preço aluai. Tol. 57-9310.
VEMDO titulo do Hospital Silves-
Ire. Quitado. Tratar na Av. Er-
nâni Cardoso, 67, cj 2 — Casca-
dura.

OPORTUNIDADES
DIVERSAS
ANTIGÜIDADES - Medalhões,
estatua de carrara, Gobeün, chi-
caras, ob|. antigos. Tel. 28-5055.

VENDE-SE uma casa, altos e boi-
xos, com 15 cômodos, uma vo-
randa c uma riroa, inclusive uni
bazar e uma barbearia, por NCrS
16 0C0,C0, com negócio a com-
binar. Rua Roberto Silveira n. 21.i
Parque União, Bcnsuceiso, entra-'
da pela Av.' Brasil 8 022.

® OPORTUNIDADES E NEGÓCIOS O UTILIDADES DOMÉSTICAS

ACEITO encomendas de doces I
caramelados e salgados. Telefone'
48-8241, D. Maria.

Asfalto
oxidado

?aA^^mer/o^,dem^^aSC.OPaAv.fltad!.i;! yend° »*°*.madamen,e ».&
19893.- Bar Garoto Levado - Coe- ml1 <*u»<>h Aceito oferto. Tel.
lho Neto. 38-6046.
CARRO DE CARGA" - Ofere»
p| serviço det transporte um plcK-
up Jeep alé J 000 kg. Procurar1.
o Sr. Ezío, Rua Gérson Ferreira.) ~ 

" " " "

n. 61. Praia de Ramos. !

Buffet
Edmundo

Orçamento para 100 pessoas.
Preço: NCr$ 380,00. — Telefo
nes 30-9150 e 30-7327.

FABRICA DE SOUTIENS
dem-se máquinas, molde

Vcn-

Pronto para fabrico. Facilita-se. |
Estuda-se sociedade. Informações'
polo telefone -48.7625; ...
INSTALAÇÕES - Vendem-se T»'
instalações cemorciais . máquina'. ,w
registradora. Rua da Cario», 36 MO/.
— Loja.

UTILIDADES
DOMÉSTICAS

DECORAÇÕES
REPRESENTAÇÕES - Aceitamos!ATENÇÃO - Compro móveis
do qualquer produto — Temos ustdcsu Ta?. 48-4119, qu* <om-
equipe dc vendedores na praça. Iprarei dormitórios Chipandale,

ESPELHO DE CRISTAL - 180x70
moldura dourada a outro, tôda
trabalhada. Custou 480. Vendo
por 75. Tel. 56-1721.
ESTANTE pi livrei, 2,2ÒxTÕ0,

*dh Jacarandá
MESA REDONDA ELÁSTICA JAC 168.000
ARCA DE 4 PORTAS, TÔDA JAC 218.000
CADEIRA COLONIAL JAC 45.000
Carro de chá em jacarandá 98.000
Coma Marquesa 70.000
Mesa Holandesa Jac 135.000
Cama casal medalhão laqueada 320.000
Jogo 3 mesinhas, Luis XVI, c/mármore 120.000
Eslantc jacarandá 105.000
Arca vitrine jacarandá 420.000

_mm IMEDIATA A DOMIM o VRüfníS A PPA7n

PECÃPÊ MOVEIS £ DECnmcifK
D IIA CJAIIEItia 7>a_*i««.V.—T"_" V.1 "- 1"— _"5_- ¦

Armários
embutidos

Facilitamos pagamento. Fáb.
Rua Domingos Magalhães, 53l.i
Exposição, R. Vol. Pátria, 230,í
ap. 703. Tel. 26-2677.

I

gHA SIQUEIRA CAMPOS, 715-C^rTõJhàllMi
SALA DE JANTAR - Chipendale
conjugada, clara, madja — Cr$
150 000 para desocupar lugar. —
Rua_ itaddcckJ.ôbo, J_BI.
VENDÊAÃ-SÊ uma mese jantar, fór-
mica; uma me.inha centro, novas;
um sofá usado. Rua Ojalma Ul-
rich, 57, ap. 302, c| porteiro. Co-
pacabana;
VENDEM-SE por motivo de via-

Temos caminhões próprios pnra Rusiico, moderno ou Império e Maiores detalhei 57-3510. CrVJSÇmj urgente, um dormitório
mtdtares — Pracure-nos.ialM conjugadas, claras • mo-2J2 m'*' -^;Rústico, composto de 5 peçss, porentregas ii

na Rua Cel. Audomaro Costa, 237|dernas
— Central do Brasil — Sr. Bernar-
dino Muller.

I TREM ELÉTRICO - Marklin -

j Alemão — Vendo maquete com-

23x43 Cr$ 1200 000 mali de 120 trilhos, 4 locomoti.
29x49 Cr$ 1 000 000 vas, 25 vagões, 2 cancelas íu.
26x46 1 CrS T 000 000 ,oma,kt!' u desvios autom., 2
53x38 .' Cr$ 1 000000 

""¦"'"'"''^-°U,0m" ¦aari,90m p/

22x32x52x42 .. Cr$ 1 000 000
54x34x48x28 . Cr$ 1 200 000

"Império 
- Pago bemlESPELHO super luxuoso, ntoldu-:f'5' ,5° P°P. e um bufê Rústico

• atendo rápido. Tel. 48-4119. Ira em ouro folha - Vendo 3 1, ° _'n c0/"™-, c!,aao- Avenida
ÂYENÇAb~-^CÍ_.í_.se~mó«i'sd:f«="!?». também grupo «ito- =£_d° St-?-í_!_i..i_-gIl

Cclchcana
Lisboeta

Fábrica de colchão de m
las, crinas e sofá-cama. Se

Alendo a domicilio. Telefone
34-5800. Recado para o esto-
fador.

Vendem-se equipamentos de Estúdio
e Transmissor usados. Ver na Rua Conde
Pereira Carneiro, 371 — Estrada Vicente de

(P
Estofador

Reformo movei, estofados.!Carvalh°r telefone: 30-8844.

GELAD. - AR CONDIC.
AR CONDICIONADO - Vende-

o ds 14 OCO BTU. 220 volts.,
americano, GE, pouquíssimo uso.
Av. Gen. San Martin, 749.302 -
leblon.

ATENÇÃO - Compro TV, gela
deiras modernos, Hi-Fi, stereo -
pianos. Tel.: 57-1596 — Negócio
rápido, hojo a qualquer hora
AMERICANA - Vendo TV e
diovitrola portátil. Rua General
Glicério, 364, ap. 703. - Tele-
fone 46-9418.

ATENÇÃO_ - Semana das gola-
deirõs. Só vendo para crer, di-
versas marcas como Brastemp,
Frigidaire, VVestinghoi.e, Elege,;  ...„ „._, ..„,.., ,.,.,,
Gelomatic, Hotpoint, Springer de stéroo; Aceito oferta, facilito. -

11- , ,. iii-V.110 ^ ^..J1."" d"-tFoso qualquer negócio. Rua Ca-seu colclido de molas lhe pre-id") CrS 200000 ou NCrS 200,00Leti „ j. 
- ¦

judica « saúde, 1roque-o por!.iCPlneu- Bostou, marcou, levou]

ATENÇÃO - Urgente. Vitrola
neva, sem uso, na embalagem.

Tratar com o Sr. Juca, Av.
Rio Branco, 9, 3.° and., sala
352. (p

5: !____ 3 locom-íu,om- '"d*da m>n°**'* * "*""*""'" bras autom., ponte viaduto, tu-
no!, terminais, estações, edifícios,
casas, lago, figuras de animais
e pessoas, etc, uma maravilha,
vale a pena ser visto. Preco Cr$
1 200 000. Estudo forma de pa-
gamento. Tel. 28.2378, Paulo.

Telefones
Firma Importante com filiais

em todos os bairros, precisa de
vários aparelhos. Solução rá-
pida e liquidação Imediata. —
Procurar pessoalmente Sr. Ma-
nuel. Rua Rodrigo Silva, 14,
1.°, das 10 às 13 e das 14
18,30 horas.

VENDEM-SE, por fechamento, fir-
ma couros, resto estoque, cofre

usados de lil» dormitório» mar-l'ado, iôgo mesinhas," 
"aba|ures|VENDEM-SE 

laia de jantar, e gru-
fim, caviúna. Império l. V. jar». |,c- Tudo sl uso, R. Gustavo P° estofado ___-_J_el._ 47-5152." Sampaio n. 676, ep. 808. Te^ VENDE-SE uma" me»ã 

~f6rmi«
nho_Uansporte. |com 6 ci_\_-„ís_ Tr_,,ar ni Rua
ESTOFADOR OCIMAR - Reforma Riachuelo, 360, ap. 102.
moveis estofados

randí, rústicos dormitórios chi*
ptndiU • coloniais. Paga-so btm.
Atence-s» urganto «tn tôda Cída-
_____ J.«l_.:_3____0m.
ATENÇÃO — Compram-se movais
usados do salas, dormitórios, mar.
fim, caviúna Império L. V. ja-
carandá. Rústicos, dormitórios'
Chipandale Colonial. Paga-so bem.
Atende-se em tôda • Cidade. Tel.:
22-0967.

Al.»„. . J i til 
" 

íí? 
"R»»-lVENDEM-SE móveis usados. Mo-

<l« T.í uZiiS 
* 'f. .'¦•"•'ííi™ , via9cm- Ru» Magalha-esciai. T.l. 26-0280. ICorrelo, 103. Travessa Darke de

ATENÇÃO — Compram-se móveis
usados, precisa-se de grande
quantidade de dormitórios • «atas
de iantar chipendale, pau marfim,armários. Tratar Rua Alfânde- „».;.„. Uii XV,-írúÃíeoi!.'•"'"eo"

gaJ67, l.o andar, Sr. Davi.  loniels. Paga-s. . valor miximo
VENDEM-SE marca, matéria-prima, • «tondo-so ripldo om qualquer
embalagens etc. Produtos de per- bairro. Tel. 484148.
fumaria, legalizados. Tel. 38-2Í05. ANTES de mobiliar .,/ casa, ,p'

escrit. ou consultório, visite Rio
antigo. Rua Toneleros, 1)2 — Co-
pacabana, t.rk uma surpresa, o
melhor preço da praça, moveis
colonial americano, holandês, es
panhol, brasileiro, muitas novi
dades. Agradecemos sua visita.

ESPELHO PAREDE - Moldura dou- Matos. Higienópolis.

tsn3'..^0' .ri'60.80 7 
Cus'0",VENDEM-SE dormitório do casal

cabana, 1299-108. Tel. 27-8439.'_,„,. 1udo barato. Ver na Rua

um colchão crtopédico, ou de
crina ou mesmo de motas, su-
perduro. Qualquer estado quo
esteja o stu colchão nós o re-
formamos. Orçamentos a do-
mlcílio sem compromisso. Rua
Frei Caneca, 279 — Telefone:
32-0679.

Cascadura.hoj, yuaiüu, incrcoi/, levoui .*•"'- -
tenlos poucas unidades - Rua^CONJUNTO STEREO FiSHER G,
Buenos Aires, 313 loia. tvador Tandberg mod. 64 Stereo
AR CONDICIONADO Westing-!2 caixas acústicas, compactas Ja-
house, 1 HP, ótimo funciona- mes B- t"ncing, toca-disces, Gar-
mento. 450 mil. Rua Senador rard Lab- 80- Tel- 36-7720.
Dantas, 19, sala 20J. Telefone EcTÍs cri—éucDiõ.i a" V_.'.|"'
22-5700. .E5TEREO EMERSON — Portátil,

ESTOFADOR a prazo - Reformo Para 262, casa 7. Praça da Ban"
e executo qualquer tipo no ra- deira.
mo c| perfeição - Botafogo -.VENDO guardaíSÍ^T^ÕFtaT,

cômoda, colchão molas casal, bu-
Tel. 47-0738.

VENDE-SE um conjunto PC 7,
aéreo para 15 cavalos, cm ar-
mário especial, de madeira. Tra-
tar com o Sr. Cordeiro, telefone
58-7410.
VENDO míq. Bendix Econ., luxo.

(t. azul. máq. calcular Monroe,
ieslab. voltagem Atlas. Telefone
46-3126.

títulos e sociedades
CADEIRA PERPETUA - Mjr.nní
— A melhor — Setor central —
Vcnde<so — Octacílio — Fone
22.7653, segunda-feira.
CADEIRA perpétua Maracanã
Vendo Setor 3. Tel.: S8-9662.

WHISKY - Johnny Walker -'
Red Lobel, 1 caixa — legítimo.
Tel. 27-9658.

FARMÁCIA — Copacabana. Acei-
to sócio em -farmácia antiga e
bem conceituada. Tel. 57-3238.
HOSPITAL SILVESTRE - Vendo
titulo garantia saúda família. Tra-
lar com o proprietário pelo telo-
fone 49-3807.
HOTEL Int. Galeão -Vendo 2
títulos - lnf. tcl. 26-2452
Fernando.
MÉDICOS - FARMACÊUTICOS -
OrganiresSo industrial para fa-
-brícaeão d» produtos farmacãuti*
coe rituaNítidos admito sócios ca-

filtalístas 
ou colaboradores. Abso<

uto sigilo. Cartas para portaria
dêste Jornal sob n. 317211.

VENDE-SÈ instalação de bar, com
b|frígorífico mostruário. Rua Car-
doso Quintão, 925, Tomás Coelho.

ATENÇÃO, para desocupar, ven
do dormitório rústico, de casal,
90 mtl e de saln rústica 00 mil.
Rua Aristidei lôbo 128, próximo
de Haddock Lôbo. "~
ATENÇÃO — Ao primeiro que
chegar, vendo dormitório eape-
tacular rústico, qualquer preço e
uma sala p| martim, 8 pr:ças, 110
mll. Av. Salvador de Sá n. 184.
Estácio.

VENDE-SE "Freezer" de 20 pó:
cúbicos, marca Amena, em per-
feito estado, pouco usado, pró-
prio para peixarias, armazenagens ATENÇÃO - Compram-le^móveii
de peixe, camarão e lagosta. - ui.dos, precisa-se de grandeTratar pelo telefone 47-9110, eom quantidade de dormitório!, sàlai

GRUPO ESTOFADO SUPERLUXUO-!'ct e pollrona-cama. R. Duvivier,
SO — Tecido coco ralado, todo 99,_ap. 5.
vulcaespuma; outro com almofa-
dõos soltos em couro (Corvin) e
íacarandé. Jogo mesinhos c| már-
more egípcio negro, espelho re-
tangular; oulro oval dourado, ca.
ma marquesa, arca, arquinha, co-
moda, jogos mesinhas, mesa re-
donda c| cadeira medalhão. Tudo
tm jacarandá, cama casal metal
dourado, arca e mesinhas «m de-
cape, stereo Hi-Fi, consolo doura-
c!o, adornos, abajures, puff etc.
Tudo novinho, sem uso. Trans-
porte grátis. Rua Ronaid Carva-
lhe, 275, ep. 302 - lido. Das 8
às 22 horas.
GUARDA-VESTIDOS quase novos.
Armários de cozinha. Telefone:
25-4333.

o Sr. Fernando.
VENDE-SE instalação cabeleireiro
completa preço de ocasião. R. Dr,
Garnier, 807 loja, atende domin-
go Ana.
VENDEM-SE: balança 15 kg, cor-
tador de frios, estante pl balas,
motor de geladeira, moinho p{
moer cafó, máquina registradora
c ventilador 12". Tudo por Cr$
800 000. Travessa do Mosqueíro
n.o 14. lapa.
VENDO Cfirrocinha refresco. Tra-

tar Rua Riachuelo, 147 - Cen-
MOTEL Country Club Bandeiran-|,ro-
te;. Vendo titulo - 400,00 .,.,..,_;¦„ ,, ;—: -.—
(NCrS). Tel. 46-1765 - Domin- VENDEM-SE máquina registradora
go — César. National, mod. 2 08o, c| 9 soma.

dores, e forno létr., tamanho pe«
queno, desmontável, própria pi
padaria ou confeitaria, 2 balanças
Bsrkel, capac. 4 1:., tipo L, pela
melhor oferta. Ver Rua Lôbo Jú-
nlor, 1868, fundos. Tsls. 30-0429
e 30-1406..

da jantar Chipendale, pau mar-
fim, caviúna, luiz XV, Império,
jacarandá, rústico, colonial — Pi-
ga-io o máximo. Atende**» nt
hora. Tel. 48-4558,
ATENÇÃO - ESPELHO DE CRISTAL
— 180x70 moldura dourada a
ouro, tôda trabalhada. CuiJou
480. Vendo por 75. Tel. 36-4951.
ARMÁRIO e cama solteiro com
colchão, novos. NCrS 50 — Tel.
25-5792.

GRUPO ESTOFADO - Tenho 2 sem
uso lambem 2 jogos mesinhas c/
mármores e abajures. Motivo ur-
gente. Vendo. Aceito oferta. Rua
Dias da Rocha, 31, casa 4, perto
Metro Copacabana. Tel. 37-7350.
Tenho transporte.
IPANEMA - Família que viaja
vend* todos os móveis etc. Ven-
do também ap. Rainha Elizabeth,
571, 9.Q andar. Tel. 27-8847.
JACARANDÁ,. moderno, conjuga-
do, 'estado de nòvo, vendo para
desocupar espaço, por preço ba-
rato e uma sala de caviuna, 8
peças, qualquer preço. Aristides
Lobo n. 128, próximo de Had-
deck lôbo.

SÓCIO — Recauchutadora, preci-
so com seis milhões, velhos, re*
tirada de quinhentos mil men-
sais, grande margem de lucro.
Ver Rua Isidro Rocha, 1 210-F -
Vigário Geral.
SÓCIO — Pessoa capacitada, dis-
pondo de tempo integral, com
modesto capital, procura asso-
cfar-se a negócio sério. Cartas
para o n. 310074- ne' portaria dês-
te Jornal.
SÓCIO — Aceito com pouco cs-
pitai. Ramos bombeiro eletricista
e limpezas em geral. Fácil de
trabalhar caia pronta pnra abrir,
muito estoque e grande; ótimo  ....._ _
ponto. Só ver para crêrl Tratar! VENDO - Par» desocupar lu
A/. Pasteur 184 loja C. - Ro-
drigues.

BOXES - Fechamentos de va-|MOVEIS DE QUARTO completo,
randas etc. - Proc. Dino na'motivo dc transferência - Ven-
Av. Automóvel Clube n. 2 065 de-se - Pau marfim, pouco usa-
_____^_____ados__pare_CETE|. 91_____3°0.|do. Ver e tratar na Rua D. Amo-
BAR - Em jacarandá, todo trãba-i'!_! 102"A Ap. 102, Telefone:
lhado, belíssima peça. Custa 600. 08-6304

VENDEM-SE dormitórios estado
novos, claros ou escuros, saias
iguais, outras conjugadas. Col-
chões molas, várias outras pe-
ças avulsas, aqui encontra tudo
muito barato. Pres. Vargas, ..
2 963-A._
VENDO: cama casal com arcã~êm-
butida. R. Laranjeiras 553-701.Tel. 25-5354.
VENDEM-SE móveis compleTõsTô I
quarto casal Chipendale, c. tam- I
poi de espelho. Rua Conde de
Bonfim,'758,' ap." 303,':iMúda.
VENDE-SE - Mesa ccnsílV~ci
tampo de vidro c) 4 cadeiras côr
de vinho estofadas de branco
por NCrS 200,00. Tratar pelo te-
lelona 27-7929 c| D. Antoniet3,

viwteiár
' ";;vV-'(UCSÍi'imoJ .f •fV.Í'^ 

|
^fjíijffça^ò de.iéa r!a rf.t ia

!n_jotVde, V« fClài*/ 
'.á£

COMPRESSORES _.  ....... _
recondiclonados de 1Í8, 116 e 1
HP de várias marcas aos melho-
rn pretos da praça. Motores elò-
tricôs e demais acessórios para
refrigeração. REFRIGERAÇÃO ATE-
NAS LTDA R. do Senado, 289 -
Tcl. 32-2655.

— ólimo funcionamento. Vendo, £0
selados novos o'mil. Rua Senador Dantas, 19, la-

E5TÉREO — Na embalagem, ven-
do eíetrofone Philips, c| toca-dis-
ces 4 vel., 2 altofalantes e mui-
tos discos clássicos e populares.

.__  _,NCrS 260. Rua'Padre Roma 365,
CELADEIRA Kelvinater, funilo. ap. 103. Tel.: 49-5697.
nando. Vende 160,00 NCrS. Rua'=
Campoi Sales, 81. .GRAVADOR - GELOSO 257 -
rciAnciDÃ. ZlTi Novo, CrS 250 000 è visla, Sr.GELADEIRAS modernas retillneas/pcbeiío - Tel 26-1643 I
perfeito estado, de 7 pés até 12-'-_,..,._¦-.,, 

' 
rxr1  Cosiurar Ar t>tc i

Aceita oferla. Rua Leandro Mar-f^ADORES de pilha e coircn-i^051""". Mr erC.J
tins, 38. Centro. i1?' 2 .velocidades, recém-ehega-'dos, mínimos preços aa praça,|ATENÇÃO - Costureiras, conser-

com garanlia. Rua Ev. do Veiga(to, passo portátil, coloco molorc"

Consertos de
televisão?

Cuidado com os curiosos,
aprendizes e intermediários —
Conserto em 2ua própria re-
sidéncia, qualquer marca ou
defeilo. Atendo todos os dios,
também aos domingos e fe-
riados — Só Centro c Zona
Norte. Tel.: 58-2871.

Cintas térmicas
japonesas

Para emagrecer. Entrega-s»
a domicilio. nformações TeL
43-8153. Rua Teófilo Otoni,
15 — Sala 710.

Compro TV
acordeão

(AMERICANAS)
- TODOS OS HOMfKOK -

IMPORTADORA
BEUyciO

Rádios de Pilhas
rcríumarlos, i;r_vadoreB, Jólime relógios, troplcnls, camisas,cigarros t íumos.
KUA 7 I)E SETEMBRO,88 _ GALERIA — FUN-DOS (2.* csradal — SO-BKELOJA 214

Não dê seu terno
O Alfaiate transforma o ja-

quetão para paletó e reforma»
ent geral. Aceito cortes para 

'

feitio. Av. Presidente Vargas,
5^0, sala 912. Edifício Lisboa.
Aí. VIEIRA.

0 novo alfaiateRádios, vitrolas, máq. escre-

r, costurar, gelad-, grava-

dores, pratarias etc. Tel.t — Reforma, vira pelo avesso o
32-2767. |recorta roupas. Aceita fazen-

,da para feitio a preços mó-
MAQ. OÜ APARELHOS, dic°s. - Praça Tiradentes n. 9,
DOMÉST. (lavar, Passar,

GELADEIRAS, liquidação a parlir
de 110 mil, GE, Philco, Frigidai-
re e outra:, ótimo funciona men'
to, de 6, 7, 8, 9, 11 e 12 pés.
Rua Senador Dantas, 19, la Ia 205
- Tel. 22-5700.

n.° 53, l.o, sala 3.
GE — Philco - Philips - Standard
— ABC — Zenilh. Grandes e pe-
quenas. Novas na «mba-lariem. Ga-
rantia de fábrica. Menor preço
do Rio. Rua das Marrerss, 43.
Tel. .2-J77..

GELADEIRAS, vendo loto com do-
feito. Rua Senador Dantas, 19,saia 205. Tol. 22-5700. 5,¦..,-,, r^r rr-y—r—
KíTTrVr-rVTA >-r: rrr-7-7 RÁDIOS de pilha « novidades irn-GELADnIRA - Clímax Vitoria, em.porladas. R. Son. Dantas 3, 5oestado de nove. Vendo barato, [andar:Rua Horácio PicorreiÜ, I53-F.
Av. Ifaóca. Bonsucesso.

•RADIO 
PILHAS calça Lee, novi-

.'dades p|; presentes, camisa Volta

VENDO sala de iantar contem
porânea, ver hoje das 14 ás
17 horas. Rua Raul Pompéia 201- Ap. 5C2.
VENDE-SE uma sala de jantar
completa, mesa, bufê e bar cj
6 cadeiras marfim e imbuia. Bom
osVado. V. 320 C00. Leopoldo

Miguez 14-702 - 36-5982.

Estofa
reformas

Firma idônea. Não recebe si-

„,,,„, ,.- T— nal. Executamos serviços nas

escuíp^ ííahfSSnrt" ^f^^i" 6 na °fkina- Rüa
timo. Rua Citiso 139, ap. 202. | 

Hi|ano do Gouveia, 66, Gr. 411,

Y^ndeT!? ^9Í.-Ie' 'òmente Por MOBÍLIA de quarto, pau marfim|2ílLí_l

VEljDO moveis de sala Chipi.n.' Copacabana. Telefone: 45-5386.
dale maciço. CrS 250 000. Rua "
Campinas, 19 — Grajaú. I
VENDt-bb tapete pele de zebra, i
autentira África. Rep. do Paru. j

VENDE-SE um conjunto de estd-
fados com 3 peçss por 400 000,
facilitado, um colchão de molas
por 100 OOO k viste. Rua Vis.
conde de Santa Isabel, 2-11 -

200. Tel 37-2071 - 31-0820 -jper.' est. arm. 5 p. 2,80m carnalVENDE-SE uma sela de"Rua Gustavo Sampaio, S93 apj2 mes. cô- -•- ' iantar
1 201.
BARATÍSSIMO - Vendo dormitó"
rio para caiai, estado de nòvo,
por Cr$ 150 mil e uma sala com

VENDEM-SE' 2 balcões 
' 
frigorifi-j bar espelhado, juntos ou separa-

cos, fabricação própria. Tratar pe-jdos. Rua Haddock Lôbo, 303-C.
Io tel. 49-0193, chamar Sr. Mon- CARRINHO-dTTebê" - ComTí.

um estrangeiro, alio, rodas tjran-
des, Teleíonar -45-3909, Teresa,
segunda em diante.

VENDEM-SE balcões-e estantes do
vidro em madeira de Ist em óti-
mo estado. Ver domingo e ça-
qunda, dns 15 ás 18 horas no
local. Rua do Catete, 191,

COLCHÃO DE MOLAS de casal.
Vende-sa Probel Divino, auntuo-
sissimo. Base NCrS 85,00. Ver
na Rua

pent. cadeira puff (móveis), bom estado de conser-
.i i 

""o,,™1, 
,™ 

- Senador | vação. Rua Campos Saies, 37Í106Nabuco 354-202, Vila Isabe Tijuca. '
38-5913. ___!_

VENDO uma meia do jacarandá'
redonda, dt abrir, «em 4 cadoiras
mineirinhas. Um sofá de espuma
ft uma mesa d* centro eom iam-
po d* mármor». Rua Barala Ri-
btiro, 678, com o João portoiro.

MARCENEIRO - Faço qualquer
consorte Aíepdo a .domicilio. Te-
lefone 28,0832.
MOBÍLIA de q. p. noivos, no-
vo — Vende-se na Rua Benín-
mim Constant n. 82, ap, 501
na Glória.
MOVEIS - Estilo - Diversos. -
Vende-se. lnf. 26-9407. Dominrjo
cu 2.a-feira à noite.

em qu<.lqlier máquina a domicí-
lio. 49-8224 e ^9-0531. Correia.
ENCERADEIRA Eletrolux eq~uipalía
cl escovas e feltros novos ain-
dn sem uso, ^JB mil. Outra bos
30 mil. R. Maxwell, 15, c. 9 -
Maracanã.
ENCERADEIRA A_rno, nov_7~Vcn":

sala 707. Tel. 42-0954.

Perucas
"Soçaite"

AS MINEIRA. AFAMADAS

Em liquidação

Perucas não é preciso custar
do, 60 mil, aspirador do pó Eiec-[ tão coro. Venha buscar a suatrolux, novo, 110 mü. R. Bara.'- i- • i - .• ,ra ™ liquidação dos afamadotta_5ibeiro,_2COí_ 404.

oçaite". Perucas, rabos e
ao preço que o freguês

MAQUINAS costura enquiçadas —
Conserto, passo portátil, coloco-n1!""

jyíiOT6? 
c!"rAn,'ia'clomií,lio-:Puder pagar. Vocô disca: ...

\4_________\_____l_A o 29-0531. Corroía. i r7 qi^c .< ( ,
'MACÍÚINA.COSTURA:Elalm,;põ_;lj S ~ ''^ LuC'a rc5olve

GELADEIRA ADMIRAL - De 9 ao Mundo, camisa'Tergal, capos.
pes, novo, sem uso, cem garõn-icalç-S nycron, sabonetes preços
tia e transporte. Urgente 395 mil. |P' revenda. Rua México 45
Rua São LuÍ3 Gonzaga, I 028-A. <2° and. sala 205.
rJL0.0! sí__5°-. j RADIOVITROLA moderna, 

'au"tÕ-|R."cõ_dé" 
Bonf.m.'770,,aáp.' 802'° 5DU cils0- VI.'»e-m»i ou faço

GELADEIRA GELOMATIC a que-mítica, vende a parlir de 120 Tcl. 34-9504. i demonstração na sua residír.ria.
rosene, embalada Vendi par.' mil - Av. Gome» Freire 176 -MAQUINA TorgaV^' Vendemoí Cuidado ao comprar seu rabo,desocupar lugar. Av 28 d. $»¦ »al»> W2.-v.C«iltro.-.-; Tci_,_, do ,avar „,.„„ func!oni, 

'
lembro n. 313. - 38.5145 • .. STEREO - Grundiq KS-620, nova,!mento 200 mil - Santa Clarc
58.1392. vende-se_ por NCr$ 700,00. Ver, 192 ap. 501 — Porteiro.
VÈNDE-SE 

' 
uma gcl.deiía 

"Cônsul 
j5' oól1^_^''md°S' 

C°C0,Í VENDE-SE uma máquina costura
Elgin Ultra-Matic, A Rua Barata
Ribeiro, 342.V 3,o. andar, fundos.

,. . . , VÈNDÈ-SE - Maquinai Copo TT0Clarimundo de,i_ malharia - Galomeira a.toma-
tica — Casear Durkop — Efástico

ou meia, pode não aer cabelo
natural.

Perucas Eüfe
a querosene, neve pes e ..._.., __~ _. 
cem dois anos de uso." — Preço: *v RCA VICTOR 17" caixa me
CrS 400 000. Rua General Edgar- ,jlica. Importada cinema nos 5 VENDE-SE
dino Pinto n. 84, fundos. Entra-«"«is, 155000 - Clarin-—'
da pela Rua Magno Martins, Fre- Mol° 371-F - Ap. 102.
guesia. -Ilha do Governador. -sõ^-T?-p^|ir9-p0|~d-| Union Special 2 agílhas
Procurar das 12 horas em diante. (Mlm mcdêlo. Melhor oferla í S!!M Shulhias 2 agulhas

ivista. Base 600 - 25-5628. '.'."" p3n,° Invisível - Shuliar.l n,j„. r-m.„". „„," c""""m_!
Maquina de costura Singer. Sr ' j 

s- ramosa! nos E- Un.
TELEFUNKEN - Vendo coniuntolHenrique. General Roca 291, |o-|"os ° nil França. Ver para
estercefônico, alemão, na emba-Na D.

As famosas Mineiras de
pe.iUberaba. Peça a sua peruca

Bai- de cabelos natural c sclècio-

Ar condicionado lagem. Tel.: 28-5104 Alfredo.

VENDE-SE urgente por motivo de
mudança: domitório completo o
2 armário* grandes, saio de jan-tar rústica (mesa, banco
deira:' "

SOCIEDADE - Procuro pessoa
«ue disponho CrS 10 000.000 pineoocio seguro dt boa Ventsbi-
lidade, Pró-Labore, CrS I 000 000
e lucros cempensfidores, Absolu-
to sigilo. Entrevistas diariamente
pelo tel. 31-0984. Das 10 àt
12 horat, com Sr. Ribeiro.
TÍTULOS DÉ CLUBES" - Vendo
late Clube Fluminense, Flamengo,
Caiçcras e outros. Ccmpro Jockey
e outros. Tel. 22-2491 — Ary
Brum.

TITULO — Santa Paula Quitandinha
Vendo melhor oferta. 58-4449
Elias.

VENDE-SE 1 titulo do late Clu-
be do Rio de Janeiro, pela me-
Ihor oferta. Tratar pelo telefone:
26-4965.

Rua Riachuelo 353, ap. «TOImõvjFiíT""iSTÕFÃn5t_ rr—f^0'"1'- ' «rmírio p' dormitório
, .. Centro. i „->.„,' L, Sjj.?. 

~. 
oS.f.'l"mples, mesinhas e cadeiras. Ver

d9.° Vduor^ü''_,rP."f„m°"";°" êÕLCH^Õ DE MOLAS SBSTwS g d. S.Hmlít 
*20. 'bél '»«- 

_,ábat'° o" 
dc?'mB°, d" ,5 ÍJ "

Rua- GPonzafá:P tot'™0 
"iíie" dM? 

ttm ,P?"oi'° ^°.«n>« fl^.^ ^V 
Pb.rtW™i1h!'"jb2RU" ^"^ A"'W' 34°

fon. 48-2582. °' ^ 
\^^^JrL nUR"l^ÒY^. " d^' ''fi'"'"'. M&M.

VENDEM-SE Vela melhor oferta Íl—— 
violino Stradvarius ano 1721 e COLCHÃO DE MOLAS
uma prensa de tipografia. Rua
Cardoso d» Moraes, 510 casa 36.
Ramos.

! Homem 638, ap. 101. Vila Isa- napa ou vulcouro nat mais li

Sinos para
igrejas

Elelrosinos de sonoridade va-
riável e controle totalmente
elétrico, informações e entre-
vistas tel. 52-8332. Sr. Eloy.
Rua Santa luiia. 173, g. 302.

Buffet Palace
. Orçamento para 100 pessoas, Cr$ 400 000.

Jantar americano, 4 pernis, 2 perus, 10 kg maio-
nese, e farofa ou prato de verão. Arco-íris

[DIVERSOS moveii vendo q, ca-
jsal estilo inglês Sheralon em
jmogno CrS 350 mesinhas, puff,

-,„„ ¦ - -¦ -> estante» etc, durante a semana,200, bombocado de bacalhau 150, croc.uete;2Zi__°
de camarão ' - •-¦'---' '"™«"

dat cores de 110,00 por 54,90.
Vende- Maravilhoso» grupos estofados de

mos quase novos um de casal — 230, por 104,90, sofanates com
Dois de solteiro. Anibal Men- bandeja <m fórmlca de 99,00 por
donça 22 —_Porteíro. 159,00, conjuntos superluxo, lofí-
CÒlCHÃÒ~OE MOLAS!PRÓbU;-!"!?* • __f. Pa,'""<" «nu

VENDE-SE moveis de sala de
marfim e quarto de caviúna (ur-
gente). Ver sábado e domingo.
Silveira Martins 157.407.

Crtcbel, pronta entrega, abaixol?,"' p." _J«V "mas d. lona|Entre 8h
lü.nun " 

,. ms, [«•.* d» 36, per"¦'«*'__, liche» cem escada
da tabele. 28-9040 24,00,

majica

VENDO armário cozinna Meta-
lux branco. Telefone 36-4935 -

12h.

do VENDE-SE uma mesa com 4 ca-
como °<"'>> e um bufê cem estado deCHIPENDALE - Dormitório de ca-]99,00 por 54,00. Aisii.. .....  „,.

sal, muito bonito e cm ótimo dormitório», salas, armirlos du. "ovo' NCrS 150,00. Rua Bulhões
eslado, por CrS 150 000 e uma plex, arcas, cama marquesa, cô- de Carvalho 412, ap. 1004
sala de jantar no mesmo estilo, modas, mesas em jacarandá, fór- „,,„. -.CrJ 100 000, junto» ou separados, micas, copa, coilnha • muito. YEND°, _ motivo mudança, mo-
Rua Haddock Lôbo, 181.
CHIPENDALE - Dormitório para
casal em catado novíssimo, por
proço baratíssimo, sala do mes-

artigo» para conforte jantar cerejeira, buf-

ilPPP.

; 
''."•(Sorvjfôí 

J5erai'fl ,í 
':

:|5l|AglRÍf
¦'.' /^d(i'icMps"7e 

'Piniuriãfs),

Tèl tt-Jêá ^&íÍ_f_f67Í 1
¦ MMg3iiè?tâ$$ày.'*

I TV GE Americana 12" - Vende-
Vende-se todo enferrujado,15» "i «plxilagem » vista NCrS

, '440,00. Tratar com D. Lourdes.
pingando agua na rua, escor-.fei; 27-6718.
rendo ferrugem, pela parede, TÕTê»7e_f«'Ve "Vw1
d .- • i ii .-i _ iiELEVISaO GE 12", americana,
Baratíssimo! Motivo da venda::nJ embalagem, e faca elétrica GE.
Desejo comprar um FRI-AIR,jTelefone 47-0361.
com gabinete todo em aço !nO|IELEVISAO - 21", estado de
xidavel, garantido por 10;nova, ótima Imagem, com antena.
(ddzll!) anos que não eníer-lUrgcnte. 195 000. Rua São Luis
ruja, nõo pinga, nem manclia!G-on:a9a' ' 028-A ~ SSo Cristó-

paredas, obviamente isso e um .„. .„
anúncio da FRI-AIR. - Tels.:ÍIElpVlsÕES, grande

 _ _,crer- PeS3
VENDE-SE 1 máquina de costura'eni sua casa,
Singer 1B|2 da
ótimo. Ruá Manuol Vitorino, 420
Piedade.

representante
escritório etc

^V,?!?,"'^^'^ "ora do dia ou da

Autorizado
Lanofix

noite. No Rio Tel.
Pauio.

37-4719.

Revendedores
ues

 ¦--¦r. „, ., ..; . , -«"'dação, do; Antônio.
00 177fí AO Arr* __ iftino. GE| Pnilco, Standard, Emerson,22-1778, 42-6885 . 30-3024 

jp|,i|ip!_ 23_ 2,; ,9/ v> ,2 po|>.'|racilita-ae. (P|ótimo funcionamento. Venda a

Saias, blusas, vestidos, slaks,
Conserta-se m. de tricô, a:maios, conjuntos, artigos finos

domicílio. Tel. 30-7100. Reca- das melhores fábricas, cam. v.

Super-Synteko
legítimo

Com garantia. Praça Floria-• muitos - |irngo» pira «onrorio do seu 7; • ',"'.""' >?lf"i?"at UUI* ,« 
", 

,,"" . ¦"^„ Vi"
lar. Tudo pelos preço» ma!» bai- !eis csdc"a>- estcfadns, mo- no, 19, sala 6ò\ Tels.: 52-0316
xos do Brasil. Móvel» Joleite - J?. V-af"™*?' o'™5". J°""k". e 30-7051 (também nos domin-
Galeria dai Lenut — Pu* 7 ju ^"'? ^*iy rrl!'* ^us Bu noei de' nn.iv i- •¦¦

juntos ou separados. Rua Had-
dock lôbo n. 303-C.
DE VIAGEM vendo grupo esto.
fado luxo, vulca, almof. soltas
280 míl, arca, mesa jacarandá,
espelho linda moldura 65 mll
scfá-cams, console, abajures,

MOVEIS de sala e quartos, ma-  __ ___ 
quina de escrever portátil, exaus- VENDO ótima sala de jantar com-l
tor Nautllu» etc. Vendo. Rua pleta • geladeira Brastemp lm.Senador Vergueiro, 123 ap. 804 perader. 38-5145 - 58-1392ate 21 noras. *

pagamento.

MOVEIS - Vendemos para deso- VENDE-SE um dormitório rústico,
.- —,- cup.; lugar diversos moveis in. ca.!.a'' em ótimo estado, por 90

santos, mesa cadeira, formica, TV clusive um grupo estofado. Santa m" ""«'fos, para desocupar lu-
quadros, sol, apliques, geladeira [Clara, 192 ap. 601 - Porteiro Bar- Rua Haddock Lôbo, 181. I

ded°Ab;aan.e,a,P-26n,°V.°p. ^/1ÍS^S_ 
" Sjla "' VEN0EM-SE móveis usados de_-..___-__ —„'____ iianiar tipo grande, 12 peças, ven- sala'de-se pela maior oferta, ~ '

28-5997.
quarto de todos os tipos

Tel.; e peças avulsas. Rua General Ar-
tigas, 325-D - leblon.

MARFIM - Vendo dormitório de ,„... , ¦¦ - .-rr-
casal, 170 e uma sala em esta- yEND0 dormitório Chipendale do
do de neva, por proço barato. I .x0' Pr°Ç°. de ocasião,. e uma

150 ramarãn à VlnrÁ »5nn „n DORM TORIO pau marfim, Chi-:Venha e verá. Av. Salvador dc blfl sala «niugid», maciça, cia-IOU, camarão a UOre _;UÜ, CrO-j pendale, com incruslaçõcs, 12 Sá n. 184. Estácio. res novos de fábrica não estãomelhores. Av. Salvador do Sá
f. «Art -""""'r -..ll» l.l.maif.IjUO, |A

quete Palace 200, churrasquinho 300, empadas ?«?"• p*r'="<> «"ado, belíssimo,;
inn «irvrnla^l^l.- J_ nnn _•!' . INC'Í 500. Ver Rua Bolivar, 106,iuu, enroladinno de carne 200, file de peixe a ap. 301, hoje, depois u horas,! Super-Synteko

PINTURA EM GERAL

 _____ Aplicadores autorizados. Da'

150 96 guaranás, 5 caixas de coca, mmíMMmMÊMM jPÍi^SglÍ5 ^SVS^ &ÊÊSS^Í.24 água^ Cristal,^2 martini, coq. Alexandre 22/Dorm,tor.o » marfim, nos SJ& ftgfflg^^ig 
Sr" 

ptuV'^,«^.fe % Tel. .9-9592. Facilita-
¦—_____ _-__—  fogo, 430, ap. 1001. (Botafogo), mos.
, dormitório para .
TI PUtíldrt. l-nr Cr*. UPNr.n svralmit. J.™hI.lJ™ ." i

FOGÕES - AQUECED.

¦[MARFIM, dormitório de 5 portas, n \_\j,
,„. ,,,, ,,,.,_„ ,,_,„ .,.,, , . ,, . 

'' 
cômoda dupiex, cama conjugada, _I

milanesa 200, impressado cãrladôl^pfái 1Í^Í^^P p^^í^^S WS®iM&
200, pastéis risoles 150, pizza 200, Salch.Pà m^^^OiÍB^^^^SM ^^ " » Arrs,iJe! ^
lanesa 200, sanduíches 200, salch. valencianas p«. m°i'vo mudança emais 0b.; organização uma - Pin.

Super-Synteko
VITRIFICADORA ARCO-ÍRIS

ITDA. (APUCADORIS
AUTORIZADOS)

FACILITAMOS
Fone: 29-6851

Ar Condicionado

FRI-AIR
Cabmeti iço Inox. garanti-

do .10 «nos, Aisiitincia lícnl-
ca direta èê Mbffc». Facilita-
¦i. 22-177. - 42-tÍlS -
30-3024. .

partir de 130 mil. Rua Senador'Dantas, 
19, sala 205. Telefono

22-5700.

lELJVISXO.Phl.lcò' ¦'23'-Vimod.'-.66:
Verdadeiro cinema. Custou MCr$
830,00 e vende-se por NCrS
250,00. Tratar pelo tel. 26-9864

VESTUÁRIO

TELEVISÕES de 17, 21 e 23 po-
legadas, portáteis e de mesa
funcionando, várias marcas, i
partir de 120 mil. Av. Gomes
Freira 176, sala 902.

| TELEVISÃO Philco 23 pol., mod.
,66. Tala ray-ban, custou 870. —
I Vendo urgente, 250. Tel. 56-1721

Grande prejuízo..
TVS STANDARD-ELECTRIC e Ze-
nilh. 23" e 11", luxo, mod. 67.
NCr$ 399 novos, garantia de íá-
brica. Aceito troca, -facilito o sal-
do. Tel. 46-5102. Ate as 22 h.Ar condicionado

P/ automóveis, pronta entre-1»*0 fi2' 
P°L * »

ga. Tel. 52-0100 - Pedro.

v-iii o, Kum _:, unampanha 6, 3 garçons, 3 co- 0» dois junte» no$ ãoí, tudo «-' pau warfIm
peiros, complefo material para servir. Joaquim. :,il° ™d_mo «m,«'ado de no-»"i, em bo... ... _., . _„„._,„,. _„ „,,„ t„.
Pua ÇiU-,,',^.-, ia on ucn v."""\vo. Atende-se todos os dias das 150000, e uma sala pau marfim, sal. Colonial, por 350. Av. Edgar,-.Ua aaoauna, 16 — 30-6459. 9' ès- 18 horas. Rua Riachuelo, CrS 120000. Tambfm separados. Romero, 601, Madureira, urgente11361505.-¦ •• Rua Haddcclt Lôbn. 206. _J  

'. u,a""e-

Geladeiras
35 000

Pintam*se a domicílio com
tinta DUCO. Em qualquer côr,
Troca-so borracha 15 000. Ser-
vlços garantidos e honesto» —

Sr. Hugo — Tcl.: 56-17P3.

Geladeiras
ficam novas

Pintamos a domicílio. Cr$
35 mil. Oficina especializada,
com 25 anos de prática. Não
ficando perfeita não precisa
pagar. Serviço garantido, ho-
noslo e durável. Cuidado com
imitação, Sr. luiz. 32-5013.

DORMITÓRIO e sala mac. claro. PAU MARFIA\ - uormuono oe „,,.Vondcm-se urgente e barato, e casal, cm estado de novo. Vcn- SUL5a

FOGÃO 
VENDE-SE 

~K_íí_í« 
«,»»> ¦,„....-!"-il'AIJ Cosmopolita, perfeitoDormitório . de luhtt 27-^s" ' '"""«"-mento, com 2 bujões.

Vende-se barato. — Av. Roma
347-A, Bcnsuce:so- Atcnde-sc

e demingo.
também um fogão de gás eng. de-se por Cr$ 150000 e uma sa- VENDO _—t ™,»,ri» .,„_, fim 347-,
Rua Ferreira Pontes 124. An- {» de jantar também pau mar- $£°°, m, ,, «ua da^"paf "„.' I sibado
^íL  SffiSS^t ÇrS 1001000, juntos $&&$& MaToíê. 

Cp°â2_4=S.

Buffet Vianna
O QUE MELHOR SERVE

Organiza banquetes, casamen-
tos, batizados, aniversários, coquetéis
etc. Aceitamos encomendas de doces'
bolos, salgadinhos finos e bandejas -
ornamentadas. Avisamos aos -nossos
amigos e clientes que tenham cuida-
do com as imitações porque "Buffet
Vianna" só existe um com os telefo-
nes 58-0029 e 58-6992 - SR. PIRES— Rua Clemente Falcão, 32 — Tijuca.

O Buffet Vianna não tem Filial.'

DORMITÓRIO - Estilo dinamar. ,8i _.
quês, 9 pejas, maciço, est. de nô- ~ ""'°-

ou separados. Rua Haddock Lêb
**- aiema, tratar Kug Marqu"¦ ná I2BJI 006 [Flamengo).

vo, próprio para fazendeiro ou PP" MOTIVO viagem vendem-se
pessoa de fino gesto. Vendo ba- alg»ns moveis. Tel. 27-0679.
rato. Av. Edgar Romero, 591. -.QUARTO sala rústico, 120 mil.
Madureira. jOutro Chipendale, berço marfii
DORMITÓRIO CHIPAND61E, la-|í'""1'.-- D"0CUP" W, barato,
queado, patinado em "verde 

pis-^- 
«*>"bana, 9 521 - Casca-

tache"; um armário 2,80, uma""*durá.
cama de. casal com estrado de.QUARTO, sala Chipendale conj-,
molas, duas mesas de cabeceira,! 1 logo varanda, urgenle. R. Ben-
uma cômoda. NCr$ ÍOO.OO. Gru-to Gonçalves, 185, esq. Josi dos
po estilo Renascença — 5 pecas:' 3e's — £"_>• Dentro.
Sofá p. 3 (almofadas sotas), duas''RELÓGIO anliao, vdo. lindos,
poltrona» (almofadas soltas), doisj Império "8" oitav. c| carrapetas,
consolos _eom ^quadros; espelhoj Também restauro. Domingos ouno estilo NCr$ ,1 000,00. Tudo.até 12 h. - Copacab. 1 355/1003
no estado. Ver e tratar sábado;
e domingo, das 9 às 13 horas.I S*lA d» jantar moderna, part.,
Na Av. Rui Barbosa 560, ap. tular vende cômoda, huffet, 6 ca-1
1 403. | deiras • 2 poltronas, pau mar.!

fím com fórmlca t*cenndi, es«;

Armários
embutidos

Fabricação esmerada com tra-
dicão 25 anos em todas as ma-
deiras lei. Facilidades pagamen-
tos. Orçamentos desenhos sem
compromisso no local, hora
marcada. Alfândega, 111-A, gr.
203. - Tel. 23-6359.

DORMITÓRIO - Moderno p| ca-, tado de nôvoVll. Pinheiro'(íá-
sal, muito bonito, em marfim ou; chado, 139-701, laranjeiras
caviúna, igualzinho a. novo. Sala'

Armários
embutidos

FOGÕES — Assistência
técnica e reformas —
52-6303.
FOGÃO BRASTEMP - Usado, com
2 botijões, vendo barato. R. Cha-
pot Prevcst, 141, ap. 101, Fregue-
sia — Ilha.

FOGÃO ELÉTRICO, 220 v.,
bocas, 40 x 40, 3 fornos, vendo
barato. Ferreira de Almeida,
- Tel. 38-1492.

Geladeiras
Âr condicionado
Consertos t manutenções

— Qualquer marca, no local.
Telefone 42-0954. — Técnico
Sousa. — Visita grátis.

verdadeiro cinema nos 5 canais,
Vendo urgentíssimo, 160 000. —
Rua Taylor, 31, ap. 624. Glória.

TELEVISÕES de 21" a partir de
120 mil 23" a partir de 240 mil
boas marcas, func. 100% nos 5
canais. Rua do Senado 322, en
tre Av. Mem de Sá e R. Ria
chuelo.

TV SONY 7" com bateria recar.
regável, na embalagem melhor
oferla, telefone 47-4935.

COSTUREIRA - Executa quilquormodelo cem rapidez e perfeiçãoTubinho NCrS 10,00. T.lcfo-
ni_?*_?8_'_- Dan* Teresa.
FAÇA" SUA PERUCA - Aulas"7_.
ruças, rabos, franjas e cilio. —
Implantadas, e tecidas — Tiiuca58-6856. '

mundo, cam. torgai, capas, sa-
bonetes. Preço p| revenda (Iro-
cam-se mercadorias). Rua Méxl-
co, 41, sala 604.

Temos usados
Tel.: 22-4435
COMPRO A DOMICÍLIO

PFBiirV? í""7—; .— ¦.—¦ I Calças, camisas, sapatos etc.PERUCAS — Ensmo mo antãdat. a • - il i
entrançadas, rabo de cavalo/ cl! . -BO moll,or W ivalquer
lios, trancas. Aulas particulares, ioutro.
58-6323. .
PERUCAS - lindos rabos 60 cm,
cab. importado, louras, castanhas
pretas. Av. Copacabana, 1 0$8,
ap. 302.
PARTICULAR - Vende pelticas,mineiras, gr.iialha e todas as cô-
res, baratissimas - Rua Inliangá
40-1 101.

Ternos usados
Tel. 22-3231

COMPRO A DOMICÍLIO

VENDE-SÉ um vestido de noivai Calças, camisas, sapatos etc

__ _Íd,. L?sboa,CO,38,reat'20T2a,-!r.!.90 
"m°lh°r 

^ ^^ °U'
Lôbo Júnícr.
VENDE-SE perucas a parlir de 100
mil. Tratar na Rua Conde de Bon-
fim n. 246, s. 206. Tel. 28-8314.
VESTIDO DE NOIVA - 

"Vendo

belíssimo, manequim 40, 42, véu,
grinalda e bouquet. I Preço bare-
to. 48-4413 e 54-0416.

Ternos usados
Tel.: 22-5568

VESTIDO DE NOIVA - Vende-
se por preço de ocasião, todo
bordado, cem. magnífica cauda.jPeoo melhor que qualquer

COMPRO A DOMICÍLIO
Calças, camisas, sapatos etc

VENDE-SE Telefunken Importado
Flamante, 12 alto-falantes, este-jrê,
reofonico. Ver na Rua
Lira, 5, ap. 301. Leblon

Ver e tratar na_. Rua Correia Du.|outro
tra, 26, ap. 3uo, de segunda a! ¦—
sextfi-feira. Flamengo. I iAiac

Vendo
RELÓGIOS

VENDO urgente TV Philips «v....- „._...
mática, 23 pol., móvel, mod. 6AP' '"

VESTIDO DE NOIVA
línuo >'estÍdo de no va cornpVtc,I"oci(Srirí—iil'C'""í r—_í"*™—
Imonequim 4244'. Tritísr cl Donáv o ^'e lc Coull,:r "
Ester ou Dona C.,i_ T»i.«__°iy_.de-!.9 2 .«» ouro,__sem uso.

NCrí 350,00. Av. Atlântica n.° UísTõFc.
1480, ap. 404. W¦__-.-._:

Teiercnt-;600 mii cac,a; faT/-'S.-T439"2
jAntònio.

TV Zenith-USA|

um vestido de noiva-mpl=to. Tratar Sua fÃJrliíbá-,
92. Osvaldo C,\z.VENDE-SE um

port., cont remoto - CinenWVESTIDO DE NOIVA compíêtoTno, 5 cana,, Ver Av Teixeira. |indo „ baratÍ!sim0, ^ZmÍBonsucesso.Ipc|0 ccsturciro Jo3o Miranda. -
Manequim 42. — Tel. 25-9596.

de Castro, 221-203.

VITROLA — Importada portátil.
Admirai, ainda na embalagem cj VENDE-SE vestido de noiva
Ji. M ínV1"' 

V" n° d°mln9° Rcnd!! ™'hc°<. francesa, 
"eom

tel. 46-2848. |grinalda, manequim 42. Tel.i ..
WALK-TALK - TransmissoTrTê"-:^6^'^^  .
eeptor de longo alcance.- Vcn-lvESTIDO DE NOIVA
de-se na Rua Japerl,42 c| 1.V"«;da.""Te'cido'"francc0s! 

'r.5

Rlo_Comprldo,nTel;b54-1339.1,.- çaãH. de Bcnfim 621. Te.efone
2 TELEVISÕES Importadas GE, 13 58-6402, ap. 503.

PATEK PHILLIPPE cem corrente
do ouro. Perfeito estado. NCrS
420,00. Telefene 57-8465.
VENDO relóoio pulso p'| homem".
Cima, de ouro, superatic auto-
màtico e televisão Emerson, cU
nema nos canais, ludo novo,
NCrS 600,00. Rua Bonsucesso
n.° 383, ap. 405.

ÓCULOS - CINE-FOTO

polegada, Zenith, 19 polegadas.

BINÓCULO - Limpo e conserto c|
perfeição, substituo lentes e pris.mas quebrados. Av. Rio Branco.
4. 19.° andar.
FUMADOR PAILLARD 16 M|M

Ver Largo do Machado, n. 8, ap!jVENDO vestido de noiva, rendai^*1"*»'»» «"" »»m tripí • revisor
1201. Imariscó, fio prateado, cauda, véu ~ 

_"l'dor._ Rua Marquesa d*

fOGÃO comercial para bares,
pensões e hospitais, por preço de
ocasiiio. Facilíta-se. líua General
Caldwell 217. loja. - .'.2-3512.

do mesmo estilo. Vendo pj preço
vantalosfisimo, juntos ou separa*
do». ,Rua- Haddock Lobo, 303-C.

DORMITÓRIO Rústico para casal,
mesmo estilo, vendo, preço CrS
90 OOOf um* ¦«!¦ Rm«tl>» An

Toalhas plásticas
irf e#/

A maior fabrica do Brasil de toalhas rendada» em plásti-<o Iniciou o ano sem aumento de preço» e com lançamento
do modelos novos. Trata-se de artigo de largo consumo po-pular e da maior aceitação. Desconto» especiais para Reven-
dedores com margem de lucro superior . 100%. Envie
Cr$ 5 000 cm Vale Postal ou Cheque visado e receberá mo's-

90 000; ume sala Rústica, 60'E.' „-._,,„„,. , 
- _-t,t - —

mil Iuntos ou separado». Ruafe 
<Sns|£?da- A£-, Guilherme

Hoddock LSbo. 204., _i" .*•."». s75' »?• 2("- Telefone

Não aceitamos sinal cm ma-

SÕFA cj 2 poltronas, novo, lu-!?01'9 
de cedr0' pre50s de fá"

xuoso, espuma almof. soltas, ba-,-"''«, grande facilidades de
riO.ÍJo™-Tel.; 

S7?0039U 
l°Urei'° ™°™n<°' d"«""> » vista,!

atendemos neste tcl. 30-5586,
domingo até 11 horas.

SALA eolonial c/ 12 peças em
peroba. Vendo barato 130 000,

30-7426.

Hs.dbdaocrL6.rc2op6a.r ,u9ir- ^^is^Tasss-. ™'íon°"

DORMITÓRIO CHIPENDALE, com
pleto, claro, gavetas curvas. Esti
como novo — Artigo de luxo -
Vende-se muito barato. Rua Had
dock Lobo, 181-B. -

DESFIZ NOIVADO - Vendo tudo
sem uso: grupo estofado todo vul-
caespuma, almof. soltas, jogo 3
mesinhas mármore rosa, espelhotm.rin ,-„_, 07 ; 

'f'l. •¦-—" ~ ¦••«.-_-_. mo»-;meainne» mármore rosa, espelhotruario com 27 peças, catalogo e lista de preços. Para maio-l''.8nc"' moldura dourada; so-
res esclarecimentos escreva para RENDARTE S A — INDÚS-i avuls0' mesinhas, arca, console,
TRIA DE TOALHAS PLÁSTICA1; _ P,.r. J, ._' o'i ¦> a .estante, abajures em lacarandá,
- Conl 319 T_n Zn ' 

2'' 3' *nd«i°Bo mesinha, redondas douradas.on|. 312 - SAO PAULO. /p espelho redondo etc. Rua Gusteí
yo Sampaio, 676, ap. 808. Túnel'Novo. Facililo «ntraga.

SALA DE JANTAR - Chipandal.-Vendo 1 (uma) completa, con,
todas as peças coberta em vidro
lapidado, no estado de neva
pela melhor oferta, motivo via-
gem. Rua Pinhara, 299 — Colégio.

SOFÁ-CAMA com estrado de IS-
minas de aço e colchão embuti-
d=s. í excelente cama, 2 poltro-
nas'e tapeta Chenile. Vendo tudo
urgente por CrS 250 000 antigos.
Tel. 27-1469. - Póito ó.

SALA 0E JANTAR - Moderna,
em pau marlim, em e»tado de
nova. Vendo por CrS 150 mil.
Rua Haddock Lôbo, 303-C '

Atenção
Grande liquidação de teci-

dos para cortinas e estofos etc.
Preços excepcionais, a parti-
do dia 13 seg.-feira, is 10 ho-
ras na Tapeçaria Copacabana —
Av. Cop., 471-A, esq. Paula
Freitas. Tel.: 37-8182, 57-7112.

' l»-r'-lJ_dS^__MgMWíaWtfjl4

Klily__E^_!w£nSnH_l

I |I

Geladeiras
Domésticas e comerciais, eo-

locamos gás, relê, automático
troca de motor e pintura; «er-
viço, 100% garantido. — Sr.
Ataide. Fonet 43-2551.

grinalda por 160 000. Praia de
Botafogo 124 ap. 31 — 5.° an-
dar. Tel. 45-0958.Alfa Fidelidade

Modelo 67, sem uso — Ven-
do 2B0 0J0, urgente, com ga-
rantia, 4 rotações, controle ele-
Irônico desligando tudo quan-
do findar programa, 11 vál- . , ,
vulas, várias ondas, toca-disco!Pura/ forrado, medindo
Standard Eletric. Rua Dias da|3 m. Ver e tratar à Rua
Rocha, 31 casa 4. lt). 37-7350jTangará, 368 - Bonsu-
— Copacabana. „.. -'cesso.

VENDO um vestido de
noiva, manequim 44, de
renda prateada com ca-
pa de cristal de seda

TODOS OS TIPOS E
[marcas de FOGÕES
AvènTdà"". MaTêéha I;
•^lori|hbV.85Xanj.iga

1-ua''Larga),' feh-
V -43-4543 ' v;

Geladeiras
pintura 35 000
Pinta-se h pistola a domicí-

Ho, com tratamento naval con-i
tra • ferrugem. Troca-se borra- j
cha, 15 mil — Atende-sa em
qualquer bairro. Tels:: 45-0824
ou 48-1864 — Sr. Alberto

RAD. - FONÓG. - TVi
ATENÇÃO — Compra televitío,
•tereo • geladeira. Atendo ¦
qualquer hora. Tal. 37-1213. ..)
ALTA FIDELIDADE - Novinha, »|'
uso/ tom espetacular — Vencío'
urgente 280 000 - Rua Dias dai
Rocha, 31 cesa 4 — Copacabana
- Tel. 37-7350. Qualquer hora.
ALTA FIDELIDADE mod. 67 mó-
vo! iacarandá, sem uso, S alto-;
faJantes, nova, slereo, custou ..;
1 380. Vendo 300 mil. Avenida Co-
pasabana, 1 299-108. Tel.: 27-3439:

i ATENÇÃO - TV Philco, 23 po"l.,¦ mod. 66 — Te'a Ray-ban, custou
|870 - V. urgente p| 240. Tet.
; 36-4951. Por motivo viagem.

[ALTA FIDELIDADE— Vendo -CÍ
|— Dois méveij, pau marfim. Rua

Vise. Sta. Isabel. 484, epw 102,
*Cra]aut Entrego cm usa. i

ffSTJ
II imagem!
KI de nualquertipqj

lKptUZO-$EM FIADOR ¦
I SEM ENTRADA I

I Subsliluimos am sua cas», I
lin qualquer bair.-o. Wf

CERTIFICADO U GARANTIA ¦

JL 1 ANO JB

| 
Pr.Floriano,l?-soIa5? 

g
j%| (Cinelòndío) Rn

TEIIFONE5: Il

|3H320e52-9915|
_m_____a_a_m________m

Santos n. 5, ip. 303.
FILMADOR Yashica super-8-25 na
cmbalasem. Vende-se per NCr$'""00. Ver R. Grana 532-fundos1
Cocorá I. Governador.
LÂMPADAS PROJETORAS .- Ex.
citadoras. foto-flood e matei iai
para proietores, oficina especiali.
rada. Rua Evaristo da Veiga 53,
1.°, sala 3. Tel.: 42-1699. fi
MECABL1TZ MATADOR - 6Õ~~i
120 watts, bateria e corrente. Per.
feito funcionamento. Pouco uso.-
Rua Dr. Bulhões, 45S - Eng. de
Dentro.

MAQUINA de foto Voigtlander
Vitoret Rapid D sem uso. Nova,
Fotômetro._ Telemctro. Filme co.
'ocaçSo rápida. Vendo à vist»

VENDE-SE um vestido de noiva,
em renda, manequim 46 — Fone:
34-7964. , 

:2§0 000._TelJ7-70M. 
VENDEM-SE cabelos mineiros de; NIKON F PHOTOMIC 

"lente 
1,4/50

,45 cm em diante. Preço de oca.:vendo na embalagem e obietivaa
;siao.nRua Ribeiro de Andrade,28mm/3,5 grande angular * 43-
In. 480 - Bangu. Perto do 86 -com. Luis 25-9405,
[SAMQU.

PROJETOR TEXTA SOND 16 mm
VENDE-SE - Vestido de" noiva novo ~ Afonso - 43-2582.
manequim 42 diorissimo borda-jVENDO ampliador Beseler, mod.
do. Celina. Rua Oriente 221 ap.;23-C, obietivas Schneider 1:4, 50
102. Tel.: 32-4713. m.m e Belson 1:4,5 - 100 mm,

3_ porta-negativos, -filtros, TIme-o-
Lite, marginadores, cubas, termo-
metro tc. Tudo novo. Não aten*
do por telefone. Rua Dr. Sata.
mini 132, dat 13 is 18 horas, sj.
bado e domingo.

VESTIDO DE NOIVA - Vende-se
de luxo com véu e grinalda,
camente bordados. Telefone ,,
32-2653.

VENDE-SE llndo vestido de noiva,
etiqueta José Ronaldo, mane-
quim 42J44. Vér de segunda a
sexta, Rua Engenheiro Mário Ma-
chado, 35, ap. 501.

Às mulheres
elegantes

Belíssimas PERUCAS, de ca-

VENDE-SE fllmadora Paillard Bo.
lex 16 mim Zoom, com perten»
ces originais e triné. Rua Volun-
tário» da Pátria, 25, ap. 403.
Tel._22-0277,_segunda-leira.
VENDE-SE Novoflex teleobjetivs,
alemã, nova, 400 mm F. 5,6 com
anéis para Pcntax e Nicon, Pre.
co NCrS 500,00. Raul, 27-4470.

DIVERSOS
belo natural. Não é chamariz.! ANTIGÜIDADES ORIGINAIS. Ven.
Rabos e Inteiras a partir de! *:"!'.' móveis cristais, louças.' 
y,r t iinr\n t .1 marlim, |arrao, travessa etc. Ba.

jNCr$ 120,00. Pagamento faci-tista Oliveira, 1372. - Telefone
lítado. Afende também aos do- 4900, Ju!; de Fora, Minas.
mingos. Demonstrações do- ATENÇÃO — Ccmiro televisão d.
mlcílio. Rua Sen. Polidoro, 185, l"''?"." ."?<-.•".•>•«¦ «Hi-Fi -
._ -mi t 1 ,i»7,, ''Negício ho|a . vista. - Telefone

Tel. 46-9732. 157.1596 - , geladeira.ap. 701

[CTWiMpáMBM i
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ALUMINOX
queiros-baterias-utilidades

«Modernize sua copa-cozinha
• 

ApTIGOS DE ALTA CLASSE POR PREÇOS POPULARES

faqAiiiro de_LUXO AÇO INOXIDÁVEL ATÉ 1.4 PEÇAS

FAGUEIRO "VÍOLFF" - INOX., c/ 12 peças NCr$ 6,89
FaÍqU-RO "HÉRCULES" INOX., c/ 24 pejas NCrS 9,87
faJQUE RO "HÉRCULES" INOX., c/ 51 peças NCrS 26,55
. a5_UE RO "WOLFF" - INOX., c/ 53 peças NCrS 39,72
. aBuI RO ' ''HÉRCULES" INOX , c/ 101 peças NCrS 49,45
. A?BUE«0-"JHÊ-CULES" INOX. c/ 130 peças NCr$ 105,60
. Àftul RO *HÍRCU ES" INOX. c/ 194 peças NCrS 226,42
íftSrftLOS DE LUXO E ESPELHADO - ESTOJOS FINÍSSIMOS
^SIaNDE SOKTIMENTO - FACAS MICRO-SERRILHADAS.

' 
f BATERIAS DE ALUMÍNIO MODERNÍSSIMAS

BalníaV SuPer RoI:hedo' Io. pos"  —'- *-'7-°-

(CONSERVATÓRIO 

DE MÚSICA
BRASIL - Rua Mar. Freilas, 146.

|Madureira. Cursos diurno e no-
turno. Teoria instrumento t pre-
parBtárlo Forças Armadas

Bateria ) Super Rochedo, 34 peças
Bateria _Mayfair, Rochedo, desde
Bateria Aristocrata

(Bríjncaí.. e coloridas

NCrS 60,10
NCrS 79,80

ROCHEDO" ..'  NCrS 51,78
também peças avulsas)

CURSO BAER - Inales .- Portu.
gu6s — Francis — Artigo 99.
Fornece Carteira de Estudante —
reconhecido oficialmente. Aluno
sem média. Pré-intensivo. Cine-
lándia - Álvaro Alvim, 24, gru-
po 601 - Tel.: 37-6249.
CURSO BAER - Secretariado ern

1 ano. Conferimos diploma : ei
carteira de estudante. Cinclnn-j
dia. Rua Álvaro Alvim, n. 24,'
grupo 601 ¦ Tcl.: 37-6249.
CURSO BAER - Artigo 99, aulas;
diárias, das 7 às 10 horas. Con-
ferimos carteira de estudante. CE-
noISndia. Rua Álvaro Alvim, 24,
gr. 601. Tel.: 37-6249.

Gavetas- parèj
Y^EJ AM QUE ARTIGOS E QUE PREÇOS

gelo "ROCHEDO" NCrS 3,45
- INOX. tl suporte madeira .. NCrS 8,95

S«adorl tí. (tabelo NCr| 18,00
Serviço Bolo À3 peças Aço Inox NCrS 

26 "0

S.^^UmVÍ^-"ROCHSÓ;;;^_è"-." NCr| 1;79
Conjunto :3 TabYyleiros Forno Rochedo NCrS 6,53
Sunto Cozlnhi •¦HÉRCULp" Inox ...... NCr| 10.82
Cõniunio S^ Wfrm 

"ROCHEDO"
Panelas Pressão s&arantia de 1 ano

NCrS 6,62
NCr$ 13,95

NO CENTRO - SfACIl ESTACIONAMENTO, ENTREGAS A
DOMICIlTo \- REMESSAS PARA O INTERIOR

AUUMINOX
t_.: VENDE MAÍS BARATO

RUA UBALDINO DO AMARAl N." 57
JUNTO À CRUZ VERMELHA

TEU 32-1056

CURSO BAER - Taquigrafia -
Taylor e Gregg — em inglês, por-
tuguês e espanhol, fornece car-
loira de estudante — reconhecido
oficialmente — Cinelândia. Run
Álvaro Alvim, 24, grupo 601.
Tol.: 37-6249.
ENSINA-SE manicura, pedicura,
na Rua Japeri n. 24, ap. 301
Río Comprido.
ESCOLA MILKA - Ensina-se cor-
tar e coser. Cursos completos
de ca!c?iras, camiseiras, corie e
costura, alfaiates Flores — Oo-

Icapê, pintura. Tel.: 58-8145. R.
D, Mesquita 655. Conf. diplo-
ma. Trab. manuais.

^ Jfc.P'_____¦! BB %a^^#0

SEU FUTURO DEPENDE DE 
f fl P [

DATILOGRAFIA
ESIENOGM

!

ACORDEÃO SCANDALLI - Ven-lPIANO PLEYEL 1|4 cauda, estado
do. Tralar 2.u-foira tel.: 27-V257.'da nôvo. Vendo-se uryonte mo-
Bassi. jtivo mudança, NCr$ 1 8CO. Bu-
ACORDEÃO - Universal, 120*°?_=___!___.c_a_v'"'|ho__2L2la?.j____
baixos; quase sem uso, vendo, na PIANO BLÜTHNER' — Meia cau-
Rua Pacheco da Recha, 656 -Ida, ano 1894, iuxo 12 milhões
Dento Ribeiro. Ver das 9 i«|Tef. 25-5709.
11 hora
A CASA MOTTA - Pianos ev.
ropeuü novos — Pleyel, Welmar
Petrof., cauda e armário a pra-
70, menor preço — 2 de De-
__mb.o n. 112 — Cat.

EDUCAÇÃO FÍSICA - Colégio
em São Cristóvão precisa do
professora, turnos matutino
vespertino. Informações para o
n.o 310 471, na portaria deste
Jornal.
ELETRICIDADE em automovei» -
Aprenda em 3 meses a conser
tar, gerador, motor do partida e
tirar defeito de qualquer insta-

ilação. Rua João Ventura 16 —
Catumbi.
ENSINA-SE a primário. Professo-
ra especializada em alfabetizacão
Grajaú — 38-8938.

JL71
Consertos de geladeiras

máq. de lavar roupa
Serviçbs rápidos e garantidos, orça-

mentos sem\ compromisso, pinturas e refor-

mas: Oficina\ Rua Saint Roman, 27. Tel.:
36-0643 atendemos Guanabara'e Est. do
Rio.

FRANCÊS - Prof. nato, registra-
do MEC, ojpec. Itamarati, con-
versa;áo, viagens. Tal.: 37-9202,
pela manhã

AMERICANA sainrfo do. Brasil, ven-
de: geladeira,, fcaao, máquina de
lavar roupa, material elétrico, io-._ --,—, ma/"
f á-cama etc. , RUia Maior Pubens

n. 722,"ap!í V02. Gávea, de-Va
pois das Í8h3C(ni ¦ nos fins de
semana.

VENDO 1 geladeira 7,5 pés, fun-
cionando — NCrS 120,00; 1 fo-
gão 4 bocas, 2 fornos — NCr$
30,00; 1 sofá-cama Vulcoro —
NCrS 80,00. Tratar — Rua Do-

ingos Freire 109, ap. 101, Sra.

CAUSA VIAGEM - Vendo m6-
veis etc. Augtisto Severo, 306-
609. - Depois, das 18h

c. Augitsto
¦ PepoisVçjas
A ingle$a\ dcJFAMÍLIA in,lesa\deixando o Bra.

si! vendei TV jsMlcò Conso!ettc
21" conjunto HlVFi stereo, Lcak
1, Garrard WlSurJe AR2A's inclu-
sive movei, diverte, outros uten
ailios. Tel. 57-6083.1
FAMÍLIA americana \ vende tele-
vic5:, radio, aparelhas elétricos,
carrinho o moveis |de criança,
velocípede, cortinas, wratosj pa-
nelas, étc. Rua PrudenVe de Mo-
rais 266, ap. 201, furf.dos. Ipa-
nema. 
FAMÍLIA amãrícân,. rêftrando-se
río Brasil vende tapSte do IS côr
boie 4x5, NCrS 450., Beí-.Howeil
gravador de som NCr$ 1400? má-
quina de escrever porta tií\ Un-
derwood-Corona, — NCr$ £70.,
miscelânea. Rua Nina Rodrigo".
93, Jardim Botânico. - Teleíone:
.46-7286.  y\_
MOTIVO transferência vendo J9'ladeira G E, 10.5 pás e televlkio
GE, 11 polegadas, americana!; Ií-\
quidlficador Arno (moedor) pol;
trona Gelli, sofás, poltronas, me-
sa. televisão. Bulhões de Carva-
i!?í_ Uj. _5£__jÍ_-_^__. Ç°Pa^ab3na. ,.t
OPÕlífiTNrDÃbE - MÕiivo d.
viagem, vendo batedeira elétrica,
liouidif icador, aspirador de pó,
móveis, discos a outras utllida-
des. Ver • tratar na Rua Re-
oentor, 60 — Ipanema, próximo
a Prara N. S. da Pai.

1 FAQUEIRO prata 130 pejas,
nôvo, marca Meridional 100 —!
CrS 500 000. Máquina costura
Singer, c. motor e farol, nova,
ató Cr$ ISO 000. Purificador ar
Nautilus — 60 000. Rua Gustavo
Sampaio, 676-909 - 37-8117.

CASA MILAN - Pianos naclo-||0f0ne 45-7856.
nais e estrangeiro:, cauda, ar*j
mario, 10 anos
prazo sem juro

PIANO PLEYER - Para estudo -
Base: 290 mü. Rua Marechal Fai-
cão da Frota n. 152. — Realengo
- IAPI. __
VÊNDÉ-SE í piano alemão, novis-
simo, com garantia 10 anc6. Tc-

2.o.

d»''Garanti,.' .'VENDO piano Pctrof. Rua Jiqui-
os. Ouvidor. 130__á_ 155' °p- 103' TcL 34-7115.

RECEPCIONISTA
PORTUGUÊS
MATEMÁTICA

CONTABILIDADE

SECRETAflIADO-
INGLÊS

CONTRABAIXO ELÉTRICO
Nôvo — Vendo. — Telefona
46-6345' - SEi-GIO.
COMPRO piano — Pagamento ré-
pido. Chamar Sr. Antônio. Telo-
fona 45-1581.
PIANO - Fritz Dorbert — Tel.
45-2023. _ 
PIANO - Vendo è vi_ta, C"r'$
1B0O0O - Rua Teixeira de Azo-
vedo, 79 C| 3.
PIANO — Vende-se comoletamen-
to nôvo, importado, fabricação
inglesa "Jersey-Bentley". — Pre
ço NCrí 1 2C0. Ver na Rua Jcsé
Higino n. 176 — Tiiuca — Tele-
fono 38-0803.

i PIANO WELMAR LONDON - Es.
¦ tado de nôvo, quase sem uso,
j perfeito mesmo — original — cê

CU,RSOS COMPACTOS
MÉTODO DIRETO ;
APREMDIZ^DO * TACIL
COLOCAÇÃO IMEDIATA

po de metal
D. Romana, 66
parte.

H
FRANCÊS — Aulas individuais
Favor tet. das 8 ès 10 horas.
37-9747 M. Dor Léac -l Pça. Ser-
zedelo Correia, 15, ap. 53, Copa-
eabana.

GREGG SHORTHAND - Foreign
lady teaches english and portu-
guese Sorthand Please Call. —
Tel. 25-6081.
GRATUITO - Inglês e Taquigra-
fio, curso de 3 meses Cinelândia.
Rua Álvaro Alvim, 24, gr. 601.
Tel.: 37-6249.
GRATUITO - Português, curso de
3 meses. Cinelândia. R. Álvaro
Alvim, 24, grupo 601. Tels.: ..
37-6249.
INSPETORA do alunos - Preci-
sa-se para colégio. Indispensa-
vel que fique interna, tenha mais
da 20 anes e menos de 40 —
Tratar pessoalmente, das 13 às
15 horas — Rua do Bispo, 94
— Río Comprido.
INGLÊS — Americano, ensina na
casa do aluno ou escritório, con-
versação, viagem, tradução gra-
motica — 45-1352.
INGLÊS — Ensina-se a crianças
e orlento-so alunos em português- Tel. 36-2751.
INGLÊS para crianças. Moça
sina - 5 000. Tel. 47-6433.
INGLÊS — Professor de uma uni'
versidade americana dá aulas
particulares ou em grupos. —
Tcl. 27-4127, «ntre 19 • 21
horas.

A dinheiro
compro hoje

Enceradeira, TV, Rádio, Mó-
C)uina de Costura e Escrever,
Ventilador, Liqüidificador, Dis-
cot, Livros, Proietor e outros
(sé usados) 8 mesmo dafeltuo-
sos. Xavier, tei. 58-1399.

INGLÊS — Professora diplomada
Cambridgo DTdaticir: Auías part;
culares, pequenos grupos. Tel;
37-6039.

PERSIANAS KIRSCH - Secador
cabelo americano e entras coisas,
vendem-se barato, "m !' •". de mu
dança. Bulhões de C 'iiò n.°
2721801.
TELEVISÃO - Vcnde-so Zenith 1-
p. ainda na embalagem, e proje*
tor Koclak Carrousel M. 800 con-
trôle repioto inclusive foco, com
várias trays, e 1 efimara, Yashtcai
J-S, lente 1.8 F. Pessoa que,
acaba de voltar do fora, Tel.: ..|
46-0280._Renato.
VeSdÉM-SE 1 geladeira Cônsul",1
1 fogão 4 bocas com tampa, 1
TV, 1 ridio, 1 vitrola. Rua Tur-
vo n. 22, ap. .303. - Vicente do
Carva lho. i
VENDO - 2 poltronas, 6 cadei-
ras estofadas, 1 Tv Philips 21"
— Barão de Ipanema, 621 202.

ANTIGÜIDADES

Moedas
Tel.: 36-1219

'y Compro antigüidades. Tape-
lè«s, porcelana, biscuit, móveis,
Erí-tajs, pratnria e piano.

Compro tudo
,Jf(M 22-1683

À" domicílio — Máquina» de
cèiturír «'maquinas de escre-
Ver. Rfidios e vitrolas, venti-
ladqres,' enceradeiras, açor-
deões, X geladeiras. Alugam-se
smoking^  

TrrrrnjTTr
T u DO

Enceradiirâ, tidio, T V.mâquin»
de costura * *scnever,9iquidill-
cador, ventilador, (i.ros. Discos,
projetor * ffnotdas «te prata

— -mau ub n-giimna) w--| _-«-_ -. _ 
___* t\ f\

VENDE-SE um fogão Cosmopõii- 161. 3 Z" O 3 9 3ta de 4 bocas, uma cama de catai <

INTERNATO - Matrículas abertas
Escola Nossa Senhora Aparecida
do Norte, na Estrada do Rio
Grande, 2 561 - Telefonte CETEL
92-1031.

INGLÊS — nível ginasial e alfa
betizaçãp, inclusive crianças. Tra
tar Rua AquidabS, 74 ap. 205 —
Méier, a partir de 2a. feira.
INTERNATO am P.trópolis, c
magnífica chácara, piscina, 6
12 anos, ambos ot sexos. Tal.:
4976.
INSTITUTO TADEU - Admissão

NCrS 25,00 p| profas. do Es.
tado com longos anos de expen-
ência, alto nfvsl d* aprovação.

"Inglês em 6 meses — Franc&s
Aulas Individuais, estudo di-

rígido, inglês para crianças —
contabilidade — taquigrafia •
caligrafia — Turmas iniciais, na
Rua da Passagam n. 83|402 —
46-0421 a 25-1577._
LECIONÀ-SE plano, Ti!líc_,í3:<XW
aula - 54-2976.

CENTRO
COPACABANA

CATETE
..:'._ TIJUCA

> .•MADUREIRA
MÉIER

NOVA IGUAÇU
; '! NITERÓI

. Áv Pres. Vorgos, 529-18.' toU 4.-8Q24
Av. Copoioliono, 690-6,'. tel.t 3Í-6728

.Rui do tateie, 2Í6-'s'/loio té),: 23-4376

. Conde Bonfim, 375^/toio ,tel.: 34-0.89
Morio Freitos,'42-i/loio. ^61 90-1750
Dios do Crui,.185-sal_ 223 teü 49-5068

- Nilo Pefonho, 185-j/lo'|a : tal.: 294)9
• Borõo Amoionas, 528-l/lojo tel.: 2-7861

LANCHA 21 pós - Vendo com
convés duplo. Cabina, banlwiro,
geladeira, mesa dc refeições elc.
Motor de centro BB70 Ponta, esti
completamente nova — Aceilo
carro. Ver I.C. do Ramos ao
lado da praia com Antônio ou
45-3835 com Orlando, base NCr$
9 000,00.

Cursos práticos?
Não faça experiência!

O CENTRO TAQUIGRÂFICO
BRASILEIRO MANTÉM:

SECRETARIADO PRATICO, ESTENODACTILÓGRAFO, TAQUIGRAFIA
PORTUGUÊS, DACTILOGRAFIA, INGLÊS, PRAT. DE ESCRITÓRIO,

MATEMÁTICA, CORRESPONDÊNCIA COMERCIAL, RECEPCIONISTA t
RELAÇÕES PÚBLICAS.

qua lho proporcionarão novos horizontes.
Hi 30 anos nreparamos profissionais, encaminhando-os aos

memores onpregos, sem cobrar-lhes laxas
Diretor: PROF. PAULO GONÇALVES

PRAÇA FLORIANO, 55 - 12.° ANDAR (Cinelândia)
TELS.i 52-2972 • 52-0618.

marfim,
- Lins

nn Rua
Facilito

VENDO guitarra Dclvecchio, 3
cristais com alavanca, 350 mil h
vista ou 200 de entrado e saldo
a combinar. Tralar com Fro>
pelo tcl. 250488. Somente lioj
e_ amanhtL
VÊNDE-SE um piano tcheco Au-
gust Forster Vi cauda, muito bom
NCr$ 5 000. Tcl.: 46-4565, Carlos.
VENDE-SE um acordeon Scandalli
de 80 baixos. Tratar pelo í£!.
22-7540,
VENDEM-SE PIANOS - Bem fi-
nanciados, por proços de ocasião.
— Rua Santa Sofia, 54, Saenr
Pena. Casa especializada.

Vende-se um copiador de faturas FIDE COPIA RE-

jjjMINGTON, em perfeito estado de conservação e fun-
cionamento, podendo ser visto no horário comercial à
Rua dos Inválidos, 190-A.

Propostas fechadas para o mesmo endereço.
VENDE-SE um violão Gianíni n. 2
— Rua Paissandu, 162, ceber-
tura 05.
VENDO acordeon Scandalli,' nô-
vo, com 80 baixos, 9 registros,
4 abafadores, por 200 mil. Rua
Getúlio n. 229, c|2 ,ap. 101. -
Todos os Santos.

ESPORTES E
EMBARCAÇÕES

BARCOS E LANCHAS VENDO boto lodo da cedro, tipo
baleeira para exercício de remo,
com 4,15 mts., em perfeito es-
tado e mais uma carreta leve para
o bote, para ser atrelado o au*
tomóvel. Tel. 47-9110. Sr. Fer-
nando.

MOTORES E EQUIP.
MARÍTIMO

LANCHA Hydro-V, 4,70x180, es-
tofada • atapetada, capeta e pá-
ra-brisa, Jonson, 35 HP. Cr$
1 000 o 10 x 250. Tel. 48-8460
LANCHA - Chriscraft 100 HP.
nova, 21 pés, trincada, cabina,
equipada, com vaga. Marinheiro
João. C. R. Guanabara — (Bo-
tafogo).
LANCHA - Vendo hidro. V - 4,20
com reboque de estrada licencia-
do, carro de rampa, motor El'
gim,' 28 HP com. o distância «
demais pertences, tudo em per
feito estado. — Preço ò vista,
NCrS 3 300 - Tratar Tel. 47-5111
— Sr. Carvalho.
LANCHA — Vendo urgente, cas-
co trincado, 19 pés, motor cen-
tro Penta - 75 cv, estado 100%.
Tcl. 49-3555, ver late Clube Jar-
dim Guanabara. NCr$ 4 000,00.
OCEANO JÚNIOR - Toninha em
bom estado, pintura nova, acaito
fusca. Telefone 54-3790.

Bife.

MATEMÁTICA - Ensina-se a do-
micillo ginasial e cientifico. Tra-
tar pelo tel. 26-1829.
MOTORES ELÉTRICOS monofési-
cos ató 1,5 HP e trifásicos até
15 HP. Entresa imediata. Oti-
mos preços. Rua Marquôs de
Pombal, 171, loia C. Iciefcne
52-4351.
MATEMÁTICA — Acomp. cursos.
Aulas indív. Preços módicos —
Prof. militar. Tel.: 37-5951.
MODELAGEM e piniura sôbre por-celana. Curso em 9 metes. Pra-
fessôra laureada. Tel. 37-1028.
PROFESSORA de piano - Adul-
tos e crianças. Iniciação musical.
Técnica. Admissão aos conserva'
tórios. 25-7407. Flamengo.
PROFESSORA Primária com mui-
ta prática oferece-se para traba-
lhar em colégio. Diurno ou no>
turno — 29-7764 - Rita.

com 2 mesinhas laterais e 1
moda. Ver c tratar pelo telefone
57-2103.
VENDEM-SE trem Atma, cama de
solteiro, jogo de mesas. Telefone
46-1578.
VENDEM-SE conjunto estereofôni-
co quatro peças separadas, piano,
aparelho de ar condicionado; mé-
quina de costura Singer etc, im
portados Estados Unidos Ameri
ca. Telefonar para 23-0453 ou
43-6191, segunda-feira.
VENDO poltronas, abajur, aspl
radsr dn pó, batedeira, tapete,
rádio, mesa centro, puff, R. Da-
ca\ílii .2011203 — Jacarepagué.

PROCURA-SE para comprar cole-
gb que tenha apenas jardim de
infância e materna). Decisão rá-
plda. Telefonar todos os dias
das 8 às 12 horas para 36-6937

Compro tudo
32-1843-Santos

TV, máq. escrever, rádio,
ventiladores, bicicletas, açor-
deão, louças, cristais, prataria,
ióias, tapetes, roupas usadas

VENDE-SE 1 geladeira Frigidaire,
.1 elotrcta Philips, 1 sala de jan-
tar, 1 eletrola portátil e 1 peru-
ca. Rua Nascimento Silva 85-202,
fundos.

PORTUGUÊS - Precisa-se de
professora especializada em
curso de admissão. Aulas ptmanhã. Tratar na Rua Prof.
Valadares n. 177 — Grajaú. —
Hoje das 8 às 11 horas.

m GANHE ACIMA DE
n' CR$

uUVmil
MENSAIS j ,Agora ao alcance «lc
MOÇAS E KAPAZES a
simpática c rendosa
profissão «lc

"CABELEIREIRA(O)"!
Qunlqitr.r um podi. aprcnilcr. Flinieçemos Diploma ofi-
clnll-niln. Curso níi-ido o completo. Anlas prática* e
nulas teóricas. Horários a escolher..;Buraçio flo cntiio:
6 nines; MENSALIDADE! OrS 10.000 (NCr? 10,00)i
Venha mntriculnr-sc. aintla HOJE na: -

ACADEMIA REAL

Praça Tiradentes n.° » — 3." andar — Sala 303 (aa lado da
Cinema São Joié). Note liem: A ACADEMIA REAL (o.ielall-

ia da) i na iala 303 — Tel.: 22-5291.

VENDE-SE lancha, moior «antro
à óleo, sueco, lodo retificado,
casco ótimo estado, Nogócio osa-
sijo. Facilitasse pagamento, Tra*
tar (Sr. Bruno), Estrada Rio Ja-
gulé, 46 — llh» do Governador,
VENDO urgente barco para pesca
ou racralo. Tal. 22-2246 — Cmto
Mario.

MAQUINA de escrever elétrica
americana, ainda lacrada na em-
baiagem Smlth-Corona, portátil —
Vende-se Cr$ 700 000. Tel.: ...
49-4007. Rua Adolfo Bergaminl,
384, ap. 201, fundos.
VÉNDE-SE mobiliário completo
para escritório com mesas, gela*
deira; ar refrigerado, máquina de
escrever, etc. Tratar tcl. 31-3550.

DIVERSOS
BALANÇAS - Vende-se de 6 a
200 quilos. Facilitasse. Rua Ge-
neral Caldwell n. 217.
COFRES — Residencial o comer-
ciai. Arquivos em todos os tipos,
à vista e a prazo. Búco do Te-
souro, n. 14. Tel.: 43-7496. Esq.
da Av. Passos, n. 53.

VENDEM-SE móveis de escritório
por motivo de término de con-
trato. Tratar com D. Vênia, tal.
43-5788.

UiVOS
de aço

COFRES — De parede, de mesa
de apartamento, comerciais, ar-tipo francês — Hamilton Maio
quivoí, etc. Financiados ató em Rua General Caldwell, 217.

pagamentos iguais, na R. Rc-
gente Feijó, 26 — Consulte-nos
ou peça a visita de nosso repre-
sentante pelo tel. 22-8950.

VENDO motor de popa Wcst-Bcnd
¦45 H. P., com bobina, conden*
Síidorea, platinados, sobressalen-
tes,.pouco uso. 1 500, último pre*
Ço. Tratar Dr. George — Telefo-
ne 36-0847.

Vende-se pela melhor ofer-
ta, 50 arquivos do aço, com
6 gavetas duplas, tamanho 5
x 8, em bom estado. — Ver
o tratar na Rda da Alfândega,
23 a 27, com Sr. Hamilton.

(P
INSTRUMENTOS E
APARELHOS

Motor
marítimo

Vendem-se 2 motores F-600
Ford, com eixo, hélice e qua>
dro de instrumentos, a gaso-junidade. Telefone 28-2378. -
lina, com pouco uso. Ver noj
Iate Clube do Rio de Janei-
ro cl o marinheiro José Ma-

BAR6METROS - Procedência ele-
ma. Vendo 15 peças na emba
lagem, somente os aparelhos.
Preço Cr$ 30 000 (trinta mil)

chado.

BKIILIANT GP.EN BUE 2% -
Compro qualquer quantidade. —
Te[s. 36.6924 • 52-5161 - Com
Leão.

CAÇA E PESCA MAT. DE CONSTRUÇÕES

ESPINGARDA de caça "Pyper
Bayard" cal. 12, extrat. automat.
Media, 2 canos, belga. Alto ga-
barito, NCr$ 600,00. Tel. 49-8224
— Correia,
VENDE-SE molinete VVelba com
vara de fibra e descanso e más-
cara de mergulho, CrS 20 000, na
Rua Figueiredo Magalhães, .285,
ap. 904 - Da» 8 às 9h30m ou
depois das 19 horas.

AREIA GROSSA, NCr$ 10,00.
Pedra n.°s 1 e 2, NCr» 15,00.
Saibro, NCr$ 5,50 .Entulho reti
rado, NCr$ 3,20. Entrega cm
caminhão de sois metros. Tele
fono 29-6276, José.

MÁQUINAS
E MATERIAIS

MÁQ. INDUSTRIAIS
AMASSADEIRA Pemsottl, ventíe-
se reformada, de 120 quilos üe
massa. Facilita-se. Tratar cem
Hamilton Melo. Rua General
Caldwell 217 - 52-3512.
AMPERIMETRO, voltlmetro tipo
alicate, mod. AK4, GE, 750 v.,
800 amp., c| estôp de couro, a
dinheiro 550 mil cruzs., c| Paulo
- 27-2083.
CHICOTES — Esmeril, eixos fie-
xfveis oe 3|16 ató 7(8, marca
Jowa. Rua Marquês de Pombal
n. 171, loia C. Tel. 52-4351
COMPRAMOS transformador tri.
físico 75 112 KVA 60 HZ. Ofer-
tas para Fonseca. Graça Aranha
n.° 326, grupo 62.
COMPRESSOR p| pintura ar di
reto, est. de nôvo, com pistola
nova sem uso. Vendo barato,
R. Maxwell, 15, c 9 - Ma-
racanã.

VIOLÃO, guitarra, canto. Aulas
ind. Método eficiente, prático,

em 10 aulas. Atendo apenas com
hora marcada. Tcl. 29-2759. Prof.
Medeiros.

Curso Yozi
Art. 99 - l.o e 2.° Ciclos,

Largo do Machado, 29, 302 —
Edifício Cine Condor.

Para-psicologia
Os mislérios da pàra-pskolo-

gia revelados cm aulas teóri-
ca: e práticas. Somente para
adultos: vidència, clarividência,
psicografia, mesas falantes, te-
fequínezia, Aparições otc —
I.C.B. — Rua Uruguaiana, 114 e
116, 1.° e 2.° andares.

Tol.: 25-6185

Cursos Téd

GERADOR IRNE, 4 HP, .para que
da dágua, com roda Peiton e di
versas polias, 800 000. Telefone.
27-1475.

PROFESSORA PRIMARIA Dá
aulas particulares. Tratar na Rua
Carlos de Vasconcelos n. 142,
ap. 303.
PRECISA-SE da trüs professoras
registradas. Tratar lel. 47-3540 —
Dona Aparecida.

VENDE-SE um conjunto da sala
de visitas, um dormitório conv
pleto, um conjugado televisão, •
radio • vitrola ¦ vários outros
movois avulsos na Avenida Rui
Barbosa n. 636 — ap. 406. Po-
d»m ser visto» hoj» a amanhã
VENDO vários objetos antigos,
crn3:!e francês e mesa, pratas,
cristais, porcelanas, tapetes, lus-
tres. Rua Tonelercs,_152.
VENDO -~ Geladeira 

'Gelomatic

250.000. Sumier casal 50 000. En-
ceradeira Lustrene 60000. Praia
da Bolafogo, 460, ap. 222.
Edmar — Todos os Santos.
VENDO luxuoso aparelho cristal
chumbo tcheco 73 pçi. sem uso.
NCr$ 2 500,00. Tratar Av. Rainha
Elizabeth, 706, ap. 406. Nio tem
telefone.

Compro tudo
TV - GEIADEIRAS.--!

Máquinas Bendix, costura, .e}-
crever, rádios, fogão, veiftili-
dor, pago bem. Tel. 34-2855.

PRIMÁRIO E ADMISSÃO - Pro-
fessoranda do Instituto de Educa-
ção, dá aulas particulares para
primário e admissão. Grajaú. Ma-
ry, tel. 38-7984.
PROFESSORA primária dá aula na
cesa do aluno. D. Sônia. — Tet.
37-647B.

Compram-se
antigüidades

Moedas, prata, bron.es, por-
celanas, cristais, tapetei etc.
Amaury — 46-4309.

PROFESSORES - Aulas partícula
fa» — Primário — Admissão —
Tal.: 34-7201.
PRECISA-SE de prof. de latim,
orego e inglês. Tel. 29-5009. -
Colégio Maranhão.

TAQUIGRAFIA MARTI - Portu.
guês, 30 aulas individuais. Adap
llçio 5 idiomas (15 aulas). -
E.P.E. - 37-5514.

TAQUIGRAFIA Marli am portu.
g-Ss » inglii. Pari. com. jurid. a
diplom. Aulas individuais. — Tel
47-19S--.
TAQUIGRAFIA "MARTI", (comer-
ciai e parlamentar) Dact. Professo-
ra registrada leciona particular.Tel., 57-2168. . \

ENSINO E ARTES
UNIVERSITÁRIO, dá aulas Te
Matemática ~v'-Aur4lio. Tal.: ..
34-4805.' ¦ -

COLÉGIOS E CURSOS
APRENDA cortar em 10 aulas
pelo Método Gil Brandão, com
m modista Maria. Após as aulas
«prenda costurar, lnf. 36-3136 —
Av. Copacabana, 605, sala 1 102.
ATENÇÃO senhoras e senhoritas.
Está em Copacabana a repfesen-
tante do moderno e prático curso' de corte e costura loli, entre as
alunas serão' escolhidas as repre-
•entantes de Copacabana. Infor-
mações Av. Atlântica, 2440 —
Port. 3, ap. 603.

ARTE DE PENTEAR - Agora ao
seu dispor todos os segredos até
hoje guardados, ainda restam ei-
gumas vagas. Mais informações
na Rua Santa Ciara n.° 50, s|íoia.
Academia de Cabeleireiros So-
ka. »Professores especializados —
Método japonês.

ATENÇÃO - Acordeão - Em
pequeno espaço de tempo você
sairá tocanao acordeão e piano.
Adultos e especializado para cri-
ancas. Vendas de acordeões. So-
riclli, Scandalli, Universal etc. <
preços de fábrica. - Aceilam-se¦ consertos em geral — Rua Max.
well, 202 - Tel. 58-8494.

ATUALIZAÇÃO do Português -
Redação própria, 30 aulas indi-
viduais - E.P.E. - 37-5514.
AULAS de violão para princi-
plantes. Ipanema. Tel. 47-7776

A'iôças e rapazes que dese-
[am iniciar em escritório, ou
cinda, melhorar seus conheci-
mentos e galgar cargos eleva,
dos, deVcm assistir a uma se-
mana, inteiramente grátis, em
um dos estágios práticos; Dac-
lilografia — Aux. do Escrito,
rio — Aux. de Contabilidade

Estenografia (Sistema Marti
adaptável a qualquer idioma)

Correspondência Comercial
Secretariado — Inglês (Prin-

cipiantes, médios e avança-
dos). A TÊO é a maior orga.
nização de empregos e cn-
sino Comercial prático do País,
dando plena garantia de en-
caminhamento a emprego para
seus alunos. Foca como cen
tenas de pessoas que foram
empregadas após freqüenta-
rem os cursos TÉD — CEN-
TRO — Av. Pres. Vargas, 529

18.° - Tel.: 43-9523; CO
PACABANA - Av. Copaca-
lano, 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 — Tel.:
49-5068; MADUREIRA - Ma.
ria Freitas, 42 — slloia — Tel.:
90-1750; N. IGUAÇU - Nilo
Peçanha, 185 — s|loia — Tel.:
29-09; NITERÓI — B. Amazo-
nas, 528 — s|loia — Tel.: —
2-7861. (P

V, ÚLTIMOS DIAS

DE MATRÍCULA

COMERCIAL
EM DOIS ANOS
Português, inglês, matemáli-

cd, contabilidade, taquigrafia
estatística, dactilografià, call-
grafia, correspondência, direito
comercial. Horário: das 9,30 à
11,30, das 18 às 20 e das 20
às 22 hs.

Artp $9
Ginasial a cotegiol.. — Av

Rio Branco, 156,-,s/ 2 919 -
ÍTel. .22-4705. . \ .
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COM E SEM BASE
Novas turmas pela manhã.

à tarde e à noite.

Dactilografià
Em um mês, curso comum.

LINOTIPO Mod. 31 com urra, 4
fontes, estado de nôvo. Vende-se
Rua Euclides da Cunha, 106 —'
Tal.i 3iJK5_ -_ Sr.Kalmon.
MOTOR Diesel' Boiindcrs" de 4
cil. 120 HP 1000 rpm., tipo ts
tacion., vendo, no estado, Sr
Carlos - 22-1638.

VENDO uma miquina de costura
industrial, marca Elgin, iratar na
Praia d» Botafogo, 154 — Porta-
ria, com Limão.
VENDO um balance a uma mi.
quina de fazer salto, na Rua Pre-
feito Ribeiro n. 823 — Bairro dos
Cavalheiros — D. Caxias.
VENDO Máquina calafate, perfei-
to funcionamento Cr$ 550 000.
Rua Operário Saddock de Sá 193— Madureira.
VENDE-SE máquina de costura
industrial, de casear • de cortar,
em bom estado, para desocupar
o lugar. Rua Souaai Franco 378-A,
loia. Tel. 48-1319.

Compressores
Holman

Vendem-s» novos, estaciona-
rios, com capacidade efetiva
de 315-e 370 pés cúbicos. —
Tel. 43-3354, Rangel.

MAQUINAS da costura Singer,"Torpedo industrial 400 — V/l"
— Vende-se lote de 20 máqui-
nat. Preço d» ocasião. Tratar Rua
Gonçalves Diat, 56, Filar com Sr.
Amaral.
MAQUINA de cortar pano, alemã,
vendo funcionando cj 3 discos,
na Rua do Senado, 164, c] 4.
MAQUINA soldar sacos plásticos— Vendo 84 mil, cl garantia, fa-
cilito. Tcl.: 34-8454.
MAQUINA de chulear Ove.loque
— Pouco uso. Vende-se. Telefo-
ns 38-2536.
MÁQUINA solda elétrica para
trabalhos pesados e contínuos, 2
anos de garantia, 200, 300, 400
e 600 amp. força e luz a partir
de 65 mil. Rua Gervásio Ferreira,
7, antiga R. 18, IAPC Irajá.
MAQUINAS MARCENARIA
Usadas, com garantia, vendemos!
serras ,furadeiras, prensa, retpl*
gadelra, desengrosso, desenipenos,
engenho horizontal, ponta rol-.n<
Ia manual, tico.tico, a muitas ou.
tras, com real garantia de nessa
oficina de manutenção — Probos
excepcionais. MOBRASA — Rua
José dos Rais, 2 001 — Inhaúma.
Sr. Osmar.
MAQUINAS de sapateiro — Ven-
dem-se duas, financiados, porNCrS 900,00 cada. Uma.de pes
pontar, de esquerda, marca Sin-
ger, e outra de acabamento de

rápido e aperfeiçoamento. — sete instrumentos, ambas novas
Ver no local. Edifício Regente,
Rua Paulo Barbosa, 147, lo[a 8,Diplomas no fim do curso.

Instituto Comercial Brasil. —
Rua Uruguaiana, 114 e 116 —
Tels.: 52-8957 c 52-8899.

Petrópolls, com o porteira.

MÁQ. E EQUIPAM.
DE ESCRITÓRIO

DEMOLIÇÃO - Vende-sa um Io.
te de mármore Carrara, 50 mil
tijolos Santa Crux, vigas 3x9 com
8 metros, 300 metros de assoalho
da peroba, esquadrias de cristal.
Tratar Rua Pastaur n. 104 — Bo
tafogo.

FIO ELÉTRICO nôvo, encapado, n.
14 - 6 SOO - no. 12 - 8 700
n.« TO - 11700 - n.» 8 19 800
- Rolos d. 100 nt - 37-3238.

MARMORE - Vendem-se retalhos
do div. tamanhos, pela melhor
oferta; Rua L6bo Júnior, 1868,
fundos. Tal. 30-0429.
TIJOLOS FURADOS - 20x20, pôs.
to nas obras da Guanabara. Dire
to Olaria-Tr£s Rios. 75 000. Te
lefone 57-0145.

VENDEM-SE 26 telhas de vidro
tipo francesa • uma porta. —
47.9351.

COMPRESSOR - Vende-se, par»
pintar automóvel, geladeira etc,
perfeito, NCr$ 200,00. Rua Joa-
quim Nabuco, 11, ap, 905.

COFRES — Vende-se por preço
de atacado e facilita-se. Rua Ce-
neral Caldwell, 217.

PAN1FICADORES - Estamos li
suas ordens para fornecermos as
ferraneni o montar o seu forno

VENDO - Registradora National
mod. 1652-E, nova. Rua Mesqui-
ta, n. 11, Artur.

VENDO 600 telhas perfeitas e
100 cl defeito, basculante íerro
e madeira, portas, janelas rispes.
50 000 tudo. Rua Matupã, 44 —
Lins - Tel. 28-2685.

Azulejo klabin
DIRETO DE FABRICA

Branco m2  4 980
Da côr m2  5 280
Cimento Mauá  4 400
FERRO BELGO
3J16 kg  540
1|4 kg  520
3|8 kg  500

37-3258 diariamente

MARTELEIS
RESOLVEMOS OS SEUS PR0BLÊMA3 CE

.PEDRAS CONCRETO ARMADO OU BOCHAS

I COM EQUIRAMENTO E PESSO/^T
ESPECIALIZADO '

PERFURAÇÃO

DEMOLIÇÃÇ

CONSTRUÇÃO

INSTALAÇÃO

LENNEBER& LJDA. :'RUA "URUGUAIANA; 
5518.°ANDAR

TEL. 437479- CP. 3388-RIOi

jjpr .à.

ALUGUEL E VENDA - De máqul
no* de escrever • calcular, mo
dernas, nova* • reconstruídas. -
Grande facilidade de pagamento— Ico .Importação — R. Rodrigo
Silva, 42, 4.o andar. Tal. 52-0651.
BUREAUX KASTRUP, Futurista,
Braford e Palermo. Estantes, ar.
quivos, oficio c| 4 gavetas, fi.
chários, Kardex, cadeiras, arma-
rios de aço c| 2 portas, armáries

roupa etc. Praça da Repú-
ica, 61.

CONJUNTO para escritório -
Vende-ie o seguinte: 1 bureau
aço Addo, cadeira giratória, má-
quina somar elétrica Olivetti,
máq. escrever Olivetti, geladei'
ra Cônsul, ventilador Eletromar
16 pol., arquivo tipo ofício
vetro mobil, biombo palhinha)
tudo estado de nòvo, cadeiras,
cestas etc. Telefonar rl 42-6040,
Sr. Cid, segunda-feira.
COMPRA X VENDA consertos
reforma.de máquina de escrever,
somar, calcular e mimeógrafo.
Facilidade de pagamento e ga*
rantia absoluta. Rua Riachuelo n.
373, gr. 505. Tel. 22-_665.'
DESENHO — Aiesa imperial, me*
cSnica 150 x 100. Vende-se,
tado de nove. Rua. Fonseca Te-
les n, 51-A, ap. 304 — Bom
preto.
MAQUINA DE ESCREVER - Na
embalagem, Olivetti Studio 44,
importada, urgente — 3Ó-40SS.
MAQUINAS de escrever
dem-se duas, 1 tipo

Ven.

Datilografia

Violão e
guitarra

EM DEZ AULAS
Método pedagógico VIDEZA.

único no Brasil. Q. I. "Guitar-
tests". Autodirigido — 47-9904,

MAQUINAS de carpintaria - Ven-
de-se lixadelra 1 [2 carpinteiro,
desempeno, tupia, máquina de
furar. Rua Moacir de Almeida n.
£61, telefone 49-1811.

Mármores
Pias, seleiras, peitoris, pisos,

revestimentos, mármores, lus-
trados para mesinhas, por
preços reduzidos. — Pieços es-
peciais para revendedores. —
Marmoraria Miguel & Muniz
Ltda. Av. Suburbana n. 9 999
— Cascadura. — Tel. 29-9311.

Sim... pelo menor preço
Cerâmica Vitrif. lindas cêres 22.000
Azuleio Klabin 5.350
Cerâmica Retong. Vermelha 4.500
Lindos Coniuntos Coloridos 120.000
Cimento Mauá 4.580

O NOSSO BAZAR LTDA.
Tem Tudo em Material de Construção

Entregas Rápidas

Rua Barão de Mesquita, 603
Tels.: 38-3198 e 58-2497

(Quase esquina com Rua Uruguai)

(P

Materiais de
construção

Vende-se pela melhor oferta
diversos lotes: elétricos, moto-
res, guinchos, peças para diver-
sas instalações, hidráulica, co-
nexões, diversas. Ver à Rua.
Santos Rodrigues, 317 — Está-.
cio.

Tubos de ferro

galvanizado
Vendemos, de VA" e VA". Mate-

rial de procedência BELGO-MINEIRA. -

Tratar à Av. Pedro II, 329 - C/

Sr. Nelson. Tel.: 54-2167. (P

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
DESENHO - Rua Alcindo Gua-
nabara, 17|21, 12.» - Telefona
22-5639. Curso d* Desenho Ar
tístlco (Prof. R.nafo Silva), Pin
lura, Modelagem • Desenho para
Criança. *

ACORDEÃO - Ensina-se por mé
lodo fácil. Só a moças a crian-
ças. NCr$ 8,00 por mês, com
teoria Incluída. Tel.: 28-0148.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
DESENHO - Rua Alcindo Gua-
nabara, 17(21. 12.» - Telefone
22-5639 — Curso de Desenho
Artístico (Pref. Renata Silva).

ADMISSÃO — Preparo para exa-
me de Admissão aos Ginásios Es-
taduait a Pedro II - Tel. 47-9465
— Pôsto 6.

ALEMÃO — Professora nata, dá
aula para crianças e adultos —
Tal. 47-1257 - D. Helga.

aamg&wff^^-y^wjyiy

CARTEIRAS ESCOLARES - Van-
do grande quantidade. Praça da
República, 61.

CURSO DE MAQUILAGEM, pro-j
fissional ou individual., Rua Sar,-
ta Clara n.° £0, slloia.
CURSO — Vendo, monlado • fun*
cionando, no centro de N. Igua*
cu. Tratar Rua Auquslo Rodri*
gu», 71 - Tal. 2146.

ART. 99
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CLÁSSICO
CIENTÍFICO COM OU SEM

.GINASIAL -' EM 1 ANO
85% OE APROVAÇÃO

Admissão
AO COLÉGIO PEDRO il 

'E

GINÁSIOS ESTApUAIS -
AGORA TAMBÉM h/O.'

PÔSTO 5: 
'">' 

,'•'¦y^MATR.I.CÚtAS. 
^BJIITAS. ...

:y^^.;c(jRso ¦"lic:6.cy
"":...'_ 

ÁPftovAi :&
Av. N. S. Copacabana, .690

y ^ Grupo 704 5 . ' '
Àv..N.'"$;.Copacabana, í072
~ -6'r. 30â' - Tel.i 57-6477''

Cursos mais rápidos, eficien-
(Pj tes e baralos do Rio com má-

quinas novas. Não paga taxa.
Confere-se diploma oficial. —
Praja Tiradentes, 85, 1." an-
dar. Tel. 42-6673.

Escola de
. datilografia

' Vende-se titulo, marca, ma
tcrial etc. (cem outros cursos)
corn grande número de alu-
noi/rua de grande movimento,
10 minutos do Centro. Escre-
ver para portaria deste Jornal
sob o n. 310 769.

Vendo
Escola eletrônica de línguas.

Motivo viagem. Tratar telefone
36^3003. •,¦:••

LIVROS E PUBLICAÇÕES
COMPRAM-SE exemplares de pato
Donald e Mickey anteriores
1959 - Tel. 46-8936.
ENCICLOPÉDIA Britânica. Na em-
baiagem, 24 volumes 580 mil —
CETEL 90-1909.

ARTES
ENSINAM-SE decorações, decapê
em geral, patinas, flores e ou-
tros trabalhos de artesanato -
Tratar Mme. Barro: — Telefone
53-6621.

INSTRUMENTOS
MUSICAIS
AAA PIANOS NACIONAIS NO.
VOS E. ESTRANGEIROS - Casa
especializada vende bem finan-
ciados, por preços de ocasião. —
Rua Santa Sofia, 54, Soenz Pena.

pequeno
gracioso, outro comum. Recondi-
cionadas. Rua Senador Vergueiro
n. 26, aa. 303 — Flamengo.
ÃAlMEOGRAFO GESTETNER
Vende-se um, em bom estado,
elétrico, com mesa, funcionando
perfeitamente. Ver e tratar: ho*
rário comercial, na Rua do Bispo
n. 281, Rio Comprido — Telefo-
nes: 54-2457 e 28-7796.
MAQUINAS de escrever e somar
a parlir de 70 000 — Preço ei
ciai para revenda
Branco, 9'a| 317.

-_PrX
MODELADORA, cilindro. Moinho
de Rosca Divisora e Amessadeira,

. para padarias, a prazo, direta-
mente da Fábrica Hamilton. Tra*
ta£ Kua General Caldv.oll, 217.
MOTOR DIESEL -"Venda-ie -in „.„,„„.,. ,,. ^rv,>,-„-.motor diesal alemão, marca MAQUINAS DE CONTABILIDADE
Guldnar d. 19 HP com um g-\~ »1.udi' Olivetti, National 3 000
rador a quadro com chava da ef3'' Burroyghs, Ruff Saldo Du-
partida, marca AEG, .ll.rmdor Pl" * ¦ "í™1"»™"!,,Um -°n0. ,de
trifisico d. 12 KVA. V.r a ^r¦-lf.'"¦a^^,0- Tel- 22-3793 - Também
tar na Rui Camarlnon. ,101 comifinl'ncian1ct '
o Sr. Alberto ou Antônio H-íjüHüi:!.; ..„;

compramos.

lho.
MAQUINA DE CAFÉ - Vendo
semi nova, cem eslerilízadar cap.
seis litros. Melhor oferta. Preço
à vista. Av. Rio Branco, 311-B,
obreloja. Sr. Garaldo.

MOINHO para moer cafó. Ven-
de-se de 1/3 ei H.P. Facilita-se.
Tratar com Hamilton Melo. Rua
General Caldwell, 217 - 52-2512,
TIPOGRAFIA - Máquina impres-
sora plana, formato 1-B, vende-
se. Rua Buenos Aires, 330

MOVEIS «scritorio — Vende-se,
urgenle, bureaux, diretoria, pol-
trona, armário, material de de-
senho, duas pranchetas e um cir*
culadcr de ar. Tratar eábado e
domingo das 9 às 13 horas, na
Rua da lapa 120 sala 1 104 com
Dona Terosinha.
MESA DE AÇO c/ cadeira Giro-
flex a 2 arquivos. Tratar seg.-
feira, depois das 13 horas, c/
Elias. Tel. 52-5588. ;

tf ROS de ARRIIÍO
CHUMBADOS

EM., .yé

ROCHAouMOLEDO

MUROS DE ARRIAAO
CHUMBADOS EM

ROCHA ou. MOLEDO
O

Snrs, Construtores
[COSTURAMOS e CHUM-
IBAMOS PEDRAS E LAJES

SOLTAS
•

Fixação de Taludes por
meio de Estirantes no

sistema suíço

ÍLINNEBERD LTDA
¦ .^'ÍRUA ¦ URUGUAIANA 55 - 82AN0ÁR'-

TELS 43-7479 23-3506 - RIO

VENDEM-SE 3 tornos p| tornear
madeira, sendo um automático, e
uma respigadeira, tudo em per-
feito estado de funcionamento.
Procurar o Sr. Francisco luii na
Av. Suburbana, 1285, galpão H.
Benfica. .

.^•çcíf* WfjMj«K^*t«-R<^-i_a^^ Ti ¦ '4 ¦ -.. _•¦ '. » '•- y^.-*p^-kt"J' '\iww*i>1
mÊ'

VENDE-SE retificador de corren-
te para indústrias galvano pléstl-
cas 7 112 V. x 2 000 amp., nôvo,
sem U30. Ver e tratar na Rua
Carneiro Ribeiro, 109-A, Maria
da Graça.

VÉNDÒ míquínj"industrial 31.15,
completamente nova, na Rua Pe-
dro Américo, 103, tal. 256668 .
54-0493.

VENDE-SE» máquina para ratificar
cilindros, berço A. P. 90, nova,
sem uso. Ver e tralar na Rua Car*
neiro Ribeiro, 109-A — Maria da
Graça.

-,«.'-<¦* f % «^» ?hf~i
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MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES
Bidets CELITE ...
L&vatórioi .......
Vaso Celite 
Aquecedores gás .
Caixa descarga .
Coni. côr CELITE ..
Ceni. côr PAPOULA 159.120 159,12
Fogão gís Linht .. 91.550 91,55
Azuleios KLABIN, Chapes onduladas,

(A PRAZO SEM
CrS NCrS

18.150 18,15
6.000 6,00

19.000 19,00
150.000 150,00
12.630 12,63

136.420 136,42

AUMENTO OU A VISTA COM
Crí NCrS

157.090 157,09 8,10

DESCONTOS)

Fogão gás eng. .
Pia p/ cozinha  -.100
Chuv. LORENZETTI 23.300 23,30
Assoalho peroba .. 6.390 6,39
Forro peroba .... 4.9S0 4,98
Forro pinho  2.400 2,40
Calores peroba ... 720 0,72
Tacos p. campo .. 5.430 5,43

Caixa d'ígua, Calhas, Tubos ETERNIT, Eletrod-tos t Galvanizados, Basculantes,
Bombas DÁNCOR para'água, Caixas de descarga MONTA NA, Ferro, tatírilhcs, Manilhas, Mármores, Metais, Telhas,

Tintas e TUDO MAIS PARA CONSTRUÇÕES.
VENDAS em 4, 7 a 11 MESES

Aduelas canela .
AHzares canela .
Marcos canela ,
Rodapés canela>
Janela cedro ..
Porta cozinha ..
Porta entrada ..
Porta interno ...

Cr$
970
270
610
370

14.330
16.800
18.500
11.100

NCr$
0,97
0,27
0,61
0,37

14,33
16,80
18,50
11,10

SABE LTDA.
Rua Adolfo Bergamini, 111-113 - ENGENHO DE DENTRO

. Tels.j 29-5097 e 49-1710
Ab«--*-' -'< 19 horas. Aos sábados somente até 12 horei.

{¦^jr^-B^à^éiéài^
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12 - !•' C.J., CLASSIFICADOS, Jornal do Bratil, domingo, 12, t I.o-feira, 13-3-67

EMPREGOS
DOMÉSTICOS

»_•„. _ nnuu Art Ein A r!EMPRÉGADA — Precisa-íe no R.
AMAS, ARRUMADEIRAS Andrtrie Pertence n. 25, «pi .

E COPEIRAS !oo'míi. Ci,c'9' ~ Or"er'i0° de

A AGENCIA Riachuelo tem cozl-IEMPREGADA - Copacabana, co-
nl-.eii--, cap.-afrum., babás ctc.!::'nh..r e mais serviços. Teleíc-
Com dec. e informacòet, Te!e-'na 57'479ó,
lones 3i2-SJ56,_ 32.Q584. i EMPREGADA" 

~~" 
Paro" coiinrinr o I i,v

ATENÇÃO — • Precl;h.se do um. trivial simples e outres sar.-içes. AUX. DE ESCRITÓRIO
C3_.lnh«lr_ cem prútica para tra-lDorm* no empreso. Cri 50Coo,\- - ---
bilhar num bor, parn fn__r 1_- Sua Bari. oe Mesquita, 947 ~|AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
doi os salgacÜnhoa. Avenida Su-lGraiaú,

O EMPREGOS
PROFISSIONAIS DE ESCRITÓRIO

burbana n.° 2 464-B, esquino úz\r.\, „,.__-,-.. _ r . -,» 
_„._. 

¦ 
_;.•"-;-««¦ *w Cu"h»' - 4r:K2inlwAprc«1lt? X Sí

. 
"...,_....- 

......... .. ... nor./.Voluntário, da Petrla 178,
C02INHEIRA - Pr.cjsa.. d. íoi

" "(EMPREGADA — Precisa-se poraíno • .oy_o para colônia de férias,
ARRUMADEIRA — Pr«ci:a-ie. —todo serviço. Pa.a-ie bem. Exi-' o duas horat do Rio. - Paga-»
Tratar na Rus BarSo d. MaiquMgem referenciai, [reter à R, Re-faarri. Rua S_u do Setembro, 186,
ta n. 443, casa 18 - P.-,a.i-s« pública do Peru, 126 ap. .02. lieis.: 43.160 ou 43-4003 - Dona

Copacabana, no liòrírto de V-l. Antoni.tB.
Sábado « domlnoói | COZINHEIRA -:: Pr««lsa-s«par»
EMPREGADA — Precisa-se pura!família paquena. Pj.g_._t btm.

ap, 503.

bem^RekrenciajK
ARRUMADEIRA - Precis íií
2ó anoi, psrs residir e 2«_I_r op,
ce uma passos. Tel. 45-1323.

ATE'. :• Crí V 65 ÒÕÕ." Ai.iha.ttni
babá menino colégio. Referên-
cias. Domingos livre- í Aníbal
Mendonça", 7. ao. 202. lpBne-jc__e,lu___
ma. . I EMPREGADA

Admllem-io môdiantô te:te, rapa-
_<_ ou moçai coni boa redação
pos.lbiiidridtí de «..render e se-
cretarlar a rotÜrar psquenos
serviço» de dact i lograi i_. Em-
pre_a eis vo.ro futuro e em gde.
desenvol vimento. Salário con;-
patível. Rua Senador Denta

VENDEDORES - Precisa-se para
esta praça, para goiabada, aguar-
dente, melado de Campos, RJ. —

AJUDANTE DE CONTADOR - Pre-íCo,rlas r,rira P°rtarla deste Jornal
clsa-:.e com prálica e reiorôncias.j ?c0 ° n,U "'284, com endereço,
— Apre:enlnr-_e nn Av. Rio Brar)- ' onc-e trabalha ou trabalhou
co, \Í6, «a!a 1.227, Edifício Cen-'l,L,e ser* procuredo com urgên

BOV - Admite-se um para Iraba-iPRECISA-SE empregado pira bar, PRECISA-SE lustrador nara caia de
lhar das 3 as 11, em serviços le-c| prática. R. Latlislau Neto, 2,'móveis Rua do Catete 91ves de escritório. Telefonar para esquina R. Uruquai. i¦,_,_,-.,. ...—: ', '
43-2504. Dona Heleno, dai 12 aaip-c. ... ,. , —-.—: PRECI5A-SE de mera, ba
Jó hora..

117 CAPEMI fcla_-a. <jueGrupo 1 341
— Das 8 è? 18 hora;^ je alguns conhecimentos de eccn-
AUX. ESCRITÓRIO — Moca. que .'"ração fiscal. Carta pelo próprio
iei.. dactilógrafa, com bca cali-1 P<-riiio indicancío Idado e pretèn-
riraíia. Tratar 2a.-feira das 10 às!4"85- Rua Teadoro da Silva, 167,

Uruguai, 194-A
Te!. 38-0143.

Loia

tenha boa Caligrafia]VENDEDORES - Bico, lanternas
tipo japonesa a pilhas. Av. Pres.
Vargas, 542, 1 512, Centro.

EMPREGADA - Preciso para lodo
serviço, que sniba cozinhar. Pe-
dem-se carteira e referencias. Tre-
ler 2a.-feira das V às 12 horas,
na Rua Carnuirano( 142, ap. 304
(Entrar na altura do n. 344 da
Rua Voluntários da Pátria),

arrumar « ajudar • cuidar de Exlga-i. r.I.rónclat. Ku.' 
,»"!.?>* EMPREGADA"- Paro cozinhar a 15 horas, Rua Paulino 

"Férnándül 
Vila Isabel,

criança, Dom* no emprego. Car-... C.rv.lho, 356 ap. «Ot. 
. .iou..0. .ervlSòá, Ru_ Desem.ar-.n. 38, Bd

(COZINHEIRA -¦ Precisa-se
I mir fora. Pedem-se referên-

..... ... ,„ f... 
'¦:¦' .--..--  —[_____ __— _ t viço «terno, horário Integral, fj.l pratica — Cartas do pró.rio bu-.I êu..^".}.

,,.. pn,..„ .,. . . excerien-ia Uroenl- 
"aÕa"*, 

be COZINHEIRO - Precisa-se, rea-; EMPREGADA - Precisa-se para lando fluentemente insjlis . d. nho cem pretensões para o ff. SnetsUo <AliRUMADEIRA-COPÉIRA - Fami- expet lenela.^Urfle 0 «• «S »•*• B er. I 
,a'urants .Barrerra. _ Birra do trivial simples, que raiba lavar, preforíncia culro idicn.a. T.alar.JSo 77B, na portaria deste Jor.: VENDEDORES

lia estrangeira precisa de uma - «Ma uaiemoargapor t-i_oro,|T,jUC(1 .. Serna_mi:etiba ... 780-A e passar muilo bem, família de.tom D. Edith • Rua Buonos Ai-1"*!- i_ i"!'!"s precaa com prati
cem bo» aparência e relerencias. 1....":-... ,- '.CO.IWHÍi.Ã" -iCrltOO DO." _i'.'3 pessoas-: Ordanado cie Cr$ .. r.s. 110. no l,or_ri_ _>m«reial. IrriWTAnnD _.o...t._.. _.L" I vf *_¦ «ia. I., das 8 as 11 horas

PRECISA-SE cia serralheiros. Apre- padaria na Rua Otávio Ascoll n
. «antorem-se -o.-felra na Rua En- 10.1 - Ni'oPo:is.

CONTINUO zelador faz faxina genhelro Alberto Ha:s n. 130 - n^r'. i^áHr uT"- . .somente Ci carteira assinada, mf- (Jacarò.lnhol Prec, rrr D, ú,- ,KícliA-5E de oficial de serra-
Favor apresentar quem tiver nimo 2 anos como continuo, boa|c,.| «.ar-me.ro ou meio oficiei na Aveni.

AUXILÍARES 
"ivmi.iilirl-.rl."') 

-ít""1'" n0 ,!""°- letra, 105, Av. P.. Branco, 151,1-sr~r-,-rv- '¦ [da Teixeira dc Castro n. 116-3

OÍent™ clas,if.,4|lvla?balancSÍ VENDEDORAS V Precisamos 
"d. 

\'>i>. f\ 
09. «nlr, 25 , 30 «n». ™ - ,brita de fe-^Bonsucesso,

les, ótima ieira preierencia éç. vírlas para trabalhar com perfu- 
»$_«» E- . Rua Venador pL L 

P ' 
tAn"'1 

B0'-^IR0 - R"" Cláudio Ramo»
prática 200. Av. R. Branco, 151,Ime- e produtos d. beleza - R.U.. .-___^._« ..... |Kua 

Senador Pompeu n. 160. :n. 32. - Iraiá
Jola.__s._0O.
AUXÍÜÀR de" contabilidade. Prç-

. ENCARREGADO seção compras e
*• ! materiais (almo».). I5! Urca, aci-

ma ginasial. Dal. cale. 250, prá*
R. Branco, 151,

teira e referências. Tratar à Rüe
Vi.conde do C ruaeiro. 150. «P-gu,.'Joaquim Nabuco n. 202,

ap. 701 - Ordenado 80,00.

VENDEDOR para trabalhar junto
a condomínio- « construção civil.

-,- ... ! Tempo íntegro! ou bico. Rua do
¦ . i'-T'",in 

RUC 
_„y"_.' 

' 3°'' Bcl°f0B"-' !CASA ATACADISTA com 
"conta: 

Carmo, 6, í| 610, de 10 _. 14
Sado;i._la_dro, ¦}»/__•?. *».;^f-|AUXUIAR 

p„. rala,.». i__>T. bilidade Rui precisa de um au-jhoras.
Rapaz.s (hom.ns) para s,r.|xllljrvde conlador ¦com', bistonje VENDEDOR - Ramo: papelão, -

tica escrit. Av,
si_oja^!!_09.
LOCÀLÍZADOR COMERCÍAL
Senhor com prática do locaM_n-
çoes e investiyüçóej conierciaii
oferece-ie para trabalhar etn fir
ina de vendas a crédito. Carta: p/
o n.° 3Ó3204 no portaria deste|APRENDIZ
Jornal,

PRECISA-SE de serralheiro que SERRALHEIRO 
"'- 

Prcclsa-sc de
c'.. j 

* 
um y"'° " alumínio - meio e oficial serralheiro TratarEstrada Henrique de Meio, 7-10. na Avenida Itaoca, 3.5.

OFÍCIOS E SERVIÇOS

Arnolo 105-F.
Fábrica de ca-

enlre-

OFtRECE-SE moça para Irabathar
eni consultório médico cu como
_tendente. Dá-se reteròncias. Tcl.
22-4559.

Folga todos- o. domingos. CrS SMMEGAO., - Precsa-ie _d='. , „f.rS„,|,. trata, das -:" COO - Dorme no emprego -AÜXILIARES 
«s^óTkTir^rTtiZr "iló'ío <l» contabilidad. eom F -' d-2-£ruzi-,69' s -!?'• OFFICE-BOY - Precisa-se com

70 000. Telefonar gira 46-4929. P™ «.ncia uma i nhora, P_w 
H|,';. 3h. EpItJct. P.s.o. 870 - A. «santaM. com carteira t/!-íUS w f^, StíavS *>'"»»«« pratica d. r.icrffas c™. VENDEDORES - Residentes in-pratica em escritório de despa-

ARRÜMADEiRA-pãr. arrumar". 
l*n\0_ "^ 

Soà""' 
U"' 
Í__t ' nult?^' 1%*" -'^ d" ^"l" ;5íate'n« VípWef.¦¦¦- RO.H.cIdlí J«.rcl.ais' l'"':" coriv Rodrigues;'«»r E«.'- ^o Rio. Ramo: pro- chan.e adn.issão imediata. Av.

outros p»qu.no, servires. CrS.. 
'LtLa'.° '"?y-^ COZINHEIRA 

forno'' e^fõglo7*b7- ?"-"a. ¦"•¦!." Ugo, 91, -'a|- 611: |Rua Malrink.Veiga, 11 _' 90:;. |.dt_te« alimentício».. Cartas plJJ_£_____.«£B___ _í__iL?9..-
50000. Av. Allantl», 2?40, »P-! f™í5l°-2m nü-fèh.mlllt''"-™'™» tm'^- fom",a l>aqúen.. Pfp.^0 .«*ln>l?.r», CopMrru. ÃIRIÍTÃT^ITsCRÍT-RÍo 

'r>.i; 
CONTADOR OU TÉCNICO - Pr8:i a ^E w,t .&' 

J°Í, Bom,aCl° "-. PRECISA-SE de un, menor, para
702 - 57-2013. É,Sf 

ínlindent. MaaaTíivní Ref' ' <loc- '-T.lafoiwr '*> 
D *=:„'! °?!.s 

f'f ?,tóe> 
",i'n,feS eli... de competente. Editora 

'.ciso 
para escritas byul.as; Ma-if/r 

~ *!''"!'- ~.-M', 
~'__-_Ú*'-M\\a i.m 

""']°'l°- cm !er'
....-  ...;fi„'d'1 ,."'«n-.-<"" ""O" naet n. 4 (;_fa 27.3361_ pags.j, i)e„,. maçoe-.. le.. 32-0584 . 32-55S. Gr.iüca Oxford Rua Barão d» Sã-'"' hera pelo Tei. 52-2233. VENDEDORES registrados no CORElvico de llrrjpeza e pequenas en-
ARRUMADEIRA-COPEIRA - Pr«.|-_'i .~ .*-*?¦ *?__j___ L 

__õ__]ii_HPIRA"tT PreciaTírTSTS 
~. ^V'.1"!1-!10.-.'.  . Félix, bX, ' 

"'CCNTADOI"APOCFNÍTAtin 
pi.-'.'"™ ,emP° integral. Ótima co-| tragas. Da-se preierencia a quem

cisa.,., com mui., pratica . boas EMPREGADA p. todo serviço de fWINri 
IRA -^_Prec..a- p<;r^o PKOSME coz,nha,.n, Ordena- Aljx UAR DE isc_Tf3RÍO Pre irisa-se p| sefvic-s d_.rs.s~n«Io miss5° « iliuda CU5liis- Telefone resida nas proximidades do Cen-

referência!. Tratar hoi. na Av. pequena família. Nao dorme no '-."5 o "', 
_Pc 

' 
,.,,T,,,!, í" ° ¦ * 

dó B0. Referências cu documen- 2„ '„,?_, 
_?,_ , 

'\°,R ? 
"",P'e"lexDe-i'ap 

ei larde^ Í %jS 1 52-S990. tro'. Tratar segunda ou terca-fei-
Vl.ir, Souto. 310. _. 302. loa- emureuo. ótin.o salário. L-oa a,re- «•_£!____ .S-»"a Tert«- . !,os. Sr.rata Ribeiro, 184 (ap. _p4)|5Sr_Í^? gj? fe 

d,^?V_..'?.f 
iR^Dr^adi?!,»!" 306. d. 14 Á\VENDEDORES OU.: VENDÉDO_A.l ^_."..R"; * Corteelção 56 -

nema.
ARRUMADEIRA - . raclaa.». pa-
ra cata d» tt_t..im_>ntú. Exigem-la
referências ¦*¦ P_na-í. b(pm. Tra*
Ur na Àv. Atlànílei, 4*1.5, »p.
501. . _
ARRUMADEIRA' - COPEIRA -
Precísa-ie'' com r.r_.ica b rKÍerèn-
cias. Tel. 27-3Í03. - Av. Atlüntí-
ci.;378o,-ap.;110!.y;"AGÊNCIA 

Riachuelo 
"tem 

con.-
arrum.'. babás, ccrínbfirau «tc.
Com do.umríM-üt e inicrmncõer..
Te!.: 320Õ84, 22-í

enlsçÉo e rpí^r-ricias. Tralar ai-
bndo- t domingos. f._*u. PonipélB,
14U03 — Ccp-col-tns.

17
boa letra. Ajjrerentr.f

Ri-'a do Lavradio, 74, 1'.0
a partir das 8 lioras.  ' 

n ArTIl _Sr*D A r ac
EMPREGADA- Precisa-.. para COZINHEIRA - Precisa-se, la- R.ãGenerar .arbosa" Limar 95j AUXI..IÁrC£.'llTÓRi0 ~ 

.^ioi_^x i^Ar er 
~

aiuder am todo o serviço. P«. vando alguma roupa. - Paga-se 701 - Subir Rua Ajevedo Pi- «psoienle. Pretere-se • esuo:.nlo.| b.TcNOGRAFAS —
dem-se referencies. Tratar na R. bem. Rua llacurucá n. 30, ap. mente!, na Praca Arco Verde. ,•?-"'" f'e"e- l96' 9-G andar',----_ , _. . -
omis Caolho n. 34 - ap. 203 306 - Tijuca - Tratar no do-Copacabana, com referência. SV_90L_.._  _|3CV.i-_ 

IAKIA.

Tiiu«-_ 'j mirtgo. jPRECISA-SE -boa cozinheira, 
'fa- 

AUXILIAR escritório - Preci:
EMPREGADA - CrS' SO O0Ó -COZINHEIRA - Pr.cisa-s., con.'.rsnda is.st serviço, bca aparèn- m°s 1 mò_a, solteira, maior, da'-,fla,-., - ,.
Precisa-se dè uma que saiba co-ir.f. . cari. 70.000. - Rua d.scio. Maior de 20 anos, c1 prfitl- 'Hporafa, pratica assunto. gé-|t|___ar_)}os
zinltsr e durma no émorego f-Uaranjeirii,-,91 — 1203. _j_|ca. Dócuménlacão. Rua Gs.-ierall""? escritório. Rua Tei*aira Ri-'
exigerri-sa boa; relerencias, na COZINHEIRA - Preciso iriviãil Reca 845 - ap. 501 - Cr$ 70 000;___.?' 619 - Bínsueeàd.

COZINHAR - LAVAR - Preci
!_•-¦_¦ empreaiida — Rua 6_r__» de!
UW,_287 térrea Haddock L6bo.
COZINHEIRA - Preelsa-se, la-
vando alguma roupa. — P_ga-_e
bem. Rua itacuruçá n. 30, ap.

Ccp-cabana.
PRECISA-SE Cizinhsira forno e and
ionõo — 3 í._.-oeí. Paga 75
Rua General Barboia Lima. 95j
701 - Subir Rua Azevedo Pi-
menttí!, na Prcça Arco V*_rde.

.PARAAUTOMOVEIS - Procisa.sei-Sc!-'"d°-- —¦
 

om Copacabana . Av. Atlântica! PRECISA-SE de motas para tra-
!esq. d. R. Dialma Ulrich n balhar numa firma de sabão enl

J23-A - Loia - Posto 5. P*- Atende-se domingo o dia:,,, , 6]3
todo. Run Paulo Silva. Arau|Or'

ALFAIATES - COST. I CHOFERES E

Pl costura. Preciso-] M""ÀNICOS
se em casa de modas na Av.i _'¦¦¦„...... .
Copacabana, J3I9-B. Pôslo 6. |AIUDANT_S DE CAMINHÃO -

-,Procisa-so d. 3, admissão im»-ATENÇÃO - Calceiro.
ras e alfaiates, c.rte e costura.
Ensina-se cortar e coser. Rua B.
Mesquila 655. Tel.: 58-8145. -
Confere-se diploma.
ACABADEIR. Precisam-se com
pratica de bainhas e prender bo-
toe., tem .ervico p\ o ano tode
Pode-_e ilrar rriíiis aue o . ,.l,í.i
rio atual. Uva-se p' casa Prerc.J EUTRIC,ISTA PÍRA VVV' P,eti
ótimos. Favor apresentar-se com!s,1"se . experiência. Apresen

üiíit.T, idado íió 32 _no_. Ru»
Júlio do Carmo, 200. Procurir
Sr; Gualtor.
ADMITE-SE motorista particular,de 40 a 50 .d soltfiro, encer-
regado de limpeza c| pratica e
referência — Av. Pre:. Vargas
«5 S| Ó05.

documentos na Rua Vise.
n. 111, sl. 413.

Pirajá

ACADADEIRAS - Prceisam.e ./
prática, que saiba ler o escrever
bem. Semana de 5 dias, «alório

comissão. Rua Vise. Pirajá n.°

Todos os Santos.VENDEDOR DE ÁLCOOL E BE-; 114
B1DAS cem pratico. conhecendo i_ ,---,-

Zona Sul, idado até 30 anos RAPAZ menor que saiba bater
maquina. R'ja Alcântara Ma-

simplesRua Ar.dr.de N.vsi n. 266, io
201. - Tiiuca - To'..- 
|'.a-0-8..,-

-, Pe-:tri.:::
de 3

7i!uc_.-

'DÀCTILÓGRAFÒS - Grande or-l— Iratar na Rua Barão de São ,..
necessita admitir dac- _!__<____________ |chado, ^0, - SI^SOó.
cc/i) lon':_ pratica e':

redação própria. Ctimo am.ier. DIVERSOS
te de .raba.ho. PrcrrioçSo e fu-

RíBA' — Cem ref.r«n.ÍaE. fa- „,, .. . ., ^,
mili. .strann.iro precisa par» l EMPREGADA DOMESTICA . . .
rrlai.ras. Olimo salário. RUa luena família estrançieira de 3 pj ny,ifo _. s.f. _ Conselheiro1 Pua Sa Ferreira, ÍJ
Correia da Si n 5 - Santa Ta. P'"°" «dullas oreciss de vma|.af_lete, 53;ó0. - Posta 6. ÍPREC16A-C£ cie ur
resa - T.l, .2-S07». íeivico 

o^"d"rma no" ^t^C°Z^HÍ,^r^'' 
""iv!al"^ino ~e.Pt.ti, 

corlnhar e alüdar í arru

BA_A"T-" Precisa-se com^,.^""- '"'"'" " SC"t""% '"' "'''" '""-""""" '""' '' ''''" """' "^ " '=

prática para 2 .fianças n.'_i?.?,_r__P..':7'--

„r.nf*Ho 
r5Í?renc:ES- ~y ".'".*-. _.....;„.'!í:iu^'u"';. 

í.í'K','-!t"Pl<íuJ «"a-lturo .arantldos. ¦- AWaamíar:'|ÃPÕfitÃDÕ„' DE .PRODUÇÃO -
____.__i_.____ ... PRECISA-SE empregadq, cozinhar,\[a>d,° s eenheeador de tsdos osise para teste 2a.-Ieira as 18 ho- Importante nrafica precisa de 3
COZINHEiKA, para peq, família1 lavar e ptsstr tria pessoas. Exi- serviços. Precus-se d- um, masiras ne CAPEMI - Rua Senador, rapazes coni experiência como' 

variado, elúdar passar rou- eem-sa caruira e referencias. -\'° ';_,vo 
^yem resida em Vicente Danlas n. 117 - grupo 1 341 Inspetor de qualidade, noções de'" '" "~ casal. |t:a C.rvalho. local do traoal|lo.|-. Edifício tantos Vahlis. ___ jíerv. gráficos e inst. ginasial.

- ,.,, - Funcionaria Av- Rio Branco, 1061108 - Sala
Fr.çi Cru. Ver- publica oferece serviços - Pc-S0i,3'°-

Trabalhar 4 heras por dia. Boa'
Rua Proçirarso, 1Í2 — ADAUTO aux. escritório dact. —aparência e boa letra. 36 anes —

4466; pfiít, crédito, cobr.iriçn bord.aux. [58-4678;

RAPAZES - Precisam-se, de 1£
anos", serviços de entrega rie fo-
IhetoSf conhecendo bom Tijuca,

BOLSAS — Coituroír.! só com mui-
tá prática para • jerviço fino, Ba>
rata Ribeiro, 505.
DORDADEIRA" a mão7 Precisa-se.
Rua Bcirao do Bom Retiro, 559.
COSTUREIRA' —: Precisa-se «omltentes
pr.jtica cm camisas sociais. Pr-

tar-se horário comercial. Rua Dr.
Satamini, 161 — Loja E.
ELETRICISTA PARA AUTOMO.
VEIS — PrecSss-_e de um ofi-
ciai com 30 anc- no máximo
na Rua Joaquim Pâiha.es n.°
11S-A - Estácio._
ELETRICISTA p 

' 
Volkswagen com

prálica - Tiani - Av. 28 d. Se.
tembro n. 86r Milton, Dep, do
Pessoal,
LANTERNEIROS - Predsa-se"-.
oficiais c meio oficiais compe-

Rua Hadock L6bo 74,

emprerJr,da!T','.!'"' 
c;";'./':ri"' k_7* C''. loi Sam- DACTILÓGRAFA

meilia:

bon letra r -íibendo 4 oporaçpeSjSo bem. Rodolfo D.inta. n. 40-C
- R. Ipiranjia, 33__laranieir5s!  — Camlsarla Bali — Tel.: 37-6751

RAPAZES, precisam-se, de"~20 a!--. Copacabana._ _'_

25 anos, que saibam andar de bi-jCOr-TUR_IRA — Faz cortines e
clcleta, carteira nssinada por outra aceita encomendas — 49-2152 —
firma com mínimo de 1 ano. — Hilda.
Rua Ipiranga, 33, Laranjeiras.

Rua" Visconde 
"de 

^raj.;™^-,A^'9"m:'e referências.;fcrèncinr
IT.

em idade escolar. Exiç)e-!j.Ptliv'HA""""-'' ""d: umo COZINHEIRA Precisa-se
intorna « _x icompeiení«. Pagá-sa bem — Ruaivico cozinhando bem — Exigi

lie JlSenjamin Ccntlent, 33, «p. 503.se referências e c.rleirc - Tra-
, _ -¦ ¦ 

[Glória. jtar Rua Visconde Figueiredo,. 6,
instrução e boa aparên-jbrEREÇ--._nrio,!."^iv.V¦b^cõziMpA"-- PracUa-se.,_tG »&J03.. _

¦ jurna senhora de meia (dada, pa-ipRc-ISA-oE paro cozinhar a

(i.livo, serviço ts
se pessoa com alguma,j*™-. R,ja do r.s..,-:.-.

deiPRECISA-SE empresada lodo ser-)-80 ."'"•.A::isl- B«'en!e ,c/ 
cient-1 DATILOGRAFA com alguns í/iò

¦ ri.. ul„. _ Evi„i,„;;Conr.erento Pessca', -'  ¦ -dact. menor
CiTiôça), dactilógrafa e/ gin. Aten-
nente de Crédito. Recepcicniita

|j/2 exp. Cobrador c/ pritica.
leansorista. Porteiro. Av. Almi-

cia. Paga-se bem. Tratar jg^jW''&&•%%tf £\Z%®$%?.s.m£d?-^i ^'STprSSS l°™SSnib n-\^£>P£ &£/&na Av. Vieira Sóu o; í.o ,".,?" aÔsí. ' 
irfVFS d« f"í «". "ian^3- p>-cladf- ">"> "!a l!» "«»• ™ Sa"o auxiliar de escritório - Pre-

__. ]_....£!."'" ' ¦ ¦ -ldem.se referencias _ que seia.Conrado. Pctja-s- bem. Eeferén-'Ci:'",.!... um até 17 anor, c| boa
230, ap. 101. .OrEREÇO ccp.-arrurnadeire, co- ts.dável. Ordenado 70 mll. Praia'cias de 1 ano. So ae apresentar .«'.ra. Rua 20 da Abril, 8, sl 802

BABÁ — menina de 10 fl 12 ane:
preci;5-_e o.r.i crian;,! cíe 1 an^1,
còr cl.. Ríc Comi.., Tr_.v1.5sa da
P-- 15.

nhecimentos contábeis para -fir-
ma de construção civil, semana
de 5 dias, salário a 

' 
combinar.

Tratar com Sr. Válter à Rua do
Carmo, 27 - 3." andar, dia 13.
das 9,30 Js lljioras.
DATILóGRAfAS 1 bem rápida,
solt. pi Av. Brasil (Eens.), 250,
180 toques; outra far, p| centro,
1j0; outra pj gráfica S. Crit
140; oulra aux. Z. Morte, 120

PROFISSIONAIS DE INDÚSTRIA
COSTUREIRA com multa prática
de camisas esporte — Tratar na
Rua Venâncio Ribeiro -».!3, cl 2,
funde:. — Enasnho de Dentro.

_.1 COSTUREIRAS externas - Preci-
IMPRESSOR, máquina Hcidelbargl sam-so com muila prática em |a-- Precisa-se - Tratar na R. San-! pona e vestidos. Av. Gomos
tana, lSo, sob.toja, | Freire, 196, 8.» andar.
Í.MPRESSOR - Máquina Minerva. |COSTUREIRA — Oferece-SO d

METALÚRGICOS E
SOLDADORES
FERRAMENTEIRO -.Pr.cisa-s. c/
pritica geral «m .erremonta.. —
Apre._n1a.-£e «oment» po.soai dd-lTjrí/ÇTTãÍM^ _—i—<< ;—l,„lfl,. t> \';t^rtnrlí. (ii_* aa
sembaracadas. Semana d. 5 dias IINOTI.ISTA par. trabalho notur. 

gw»«.„ 
R- /Iswnde Silva, 64

- FÁBRICA MUNDIAL - Na Rua",'1' f,,",«*" 
"í.,?" 

vdo ^sanJ> -
Lecpcldino Rigo, 647 - Penha, .?¦?/¦".¦ .!44.-. EJ"°" V*"1"

com Sr. DARCY no Depto. doMMPRESSOR - Precisa-se de un.

Precisa-.*, Tratar na R, Santana, muita prática, qu.Tlqucr costur
1 So. sil. C_\tui_ _m r,i*a _ti n_ rln íiCostura em casa ou na da ire-

BABA Preciso mocinhi». R-;_

OfEREÇO ccp.-arrurnadeire, co-saudável. Ordenado 70 niil Prãlaldas dVl ano.Só ãe-apresentar I '«tra. Rua 20 de Abril, 8,
zinheirai etc. Cem referências • dõ ; Flamençjo, 3Bó, ap. 1 202. quem cr_enc,ier es exioencias. — — Seguhda-fétra. ••-¦¦¦> > :; \,<-^- ¦-¦• -¦. um. a.«--iJ*-"""« »<--*:", »-" - ,-..,„». ._. ,«uam_il,i_ __. r_,__--
doe. Tel. 32-0SS4. -32--5ã6. Ag. Tel. 4Í-I263 - Aíende-se só pe-Tel 27-5567 

" 
auxílub 

'_.' 
,.r,itX.', (Ã-- U0: oulril mx- z- N°'"!' 120, cora Sr. DARCY no D.pto. do IMPRESSOR -^preelsa-se de um» 1,. ÍS; 

* 
li í'

Riachuelo Ia'manHá ' -—¦—-'- AUXILIAR ue tscr.lorio - Muça .d,.;,_,_. Av R. Branco. 151 Pessoal P"3 máquina Poly-MAM, na Rua'0 serve morando em Botafogo,
A.j„j..l-, -—,H-»v. ?,',. — ¦-! PRECISA-SE cozinheira trivial tino, - Precirn.e com conhecimentos s||0i, ,'t c? _?_!?*± r-  . Teófilo Otoni, 62. Rua da Passagem, 25.
OFERECE-SE arrumadeira per dia COZINHEIRA - Pr.cic.-.e para exigem-se referências, ordenadoserals.de. escritório, folha «e KiTlL_e_Am "..,„•-„ ".íi. 

t- 
™MDIDOR rie bronze - Precisa. _ CÕSTÜREIRAS~c.m'~írTtFa"~Te-om r_f_r.nc;__, 6 my de Za. íjcounhar e.lavar para 1 c___! com-|Cr$ 80.CCO. — Rua Jc_o Borges,! paeto. etc. Rccpcslís para ai, - ^,Kft'iJ t*i'ur'-''» 

calculis.* 
jse um bom — Rua do Rccn - '*8^—n~~ ¦

Miguel.
LANTERMEIRÒ - .Preclsa-Iê dê
oficial cempetente para todo íer-
viço em automóveis. Rua Cemoos
da_Pa7,_I74.
LAVADOR - Para A.enda de
Automóveis — precisa-se com
experiência , a referencias. Rua
Haddock lobo n. 320-B.
LANTERNEIRO - Precisa-se dê
bom lanterneiro — Paga-se bem

Oficina de carro_ nacionais -
Rua Anrjelo Bittencourt n. 80

Grajaú.

LANTERNEfRÕ .1 VÔlkiwa.ah e]
prátira — Tianá — Av. 28 d»
Setombro n. 86, Milton. Dap.
po«_oal.
MECÂNICO - Precisa-se oficina

.GST-Kr.il--> ¦yy. !>=='s>-lprBandTOíi?í.vl«noT3Sd* * *"'

6c. -le
Bn-erra <!c Mençies, .3í. V;
lóbn.
BABA"— Preclsa-re, calma, airaa-
da. ref. Anchic-M, 21-20.1. leme.
BARA — PreciiB-i*, d» boi so_<
rínrls, 

'par. 
crianças uu_ ..tao

ni colégio, ólimo ordonado *
combinar. Exí«em*". refe^êntla*-.
Tel. 26-804", Rua Ennenhniro Al.
frade Duaitr. 450 («ntrnr p^i.v
R'i.1 Eurlro CruiJ — Jardim Bo
Unico

8ABA' — Pracisa-s. para duas
crianças, sondo uma em *düd?

..scolar. Exige-se carteira e rs*
- -ferenci.*. Tr,.t_r denoij dílS 10

hora». Rua Hilário Gouveia, 12ó
au^_702.
BABA' - Proci.-a-se para 5 cri-
fsn''.i já no colégio, eTÍre.s* f_-
ferencias. Tratar na Rua Anita
Garibaldi, 38-30-.
8ABA-GOVERNANTA - Precisa-
se. cem íDffírencia:, cira criança
de- um fl) ano, no Ruí Correia
DiiHa, 47, ap, 701.
BABA' - ARRUMA~DEÍRA 

""-"pTi-

cisa-se, paga-íe bam. Otimo ám*
biente. Dana Esteia, Rus Maré-
cnal Hsnfiridiâo Rojo n. ICO —
T-'. 75-5954 - Leranjelraa.
B -NSÁ — Preciia-s» para um re-
cém-náicldo d»? 1 mê_. Apreaen-
ír-,r-.e, n_ í.. BarSo do Flamengo,

sp. 302, com referenciei d

__rve Zona Sul

24.
pelo menos _ um eno dy emprego.
BMJÂ — Preciso, c| ótima aoa*
rência, c| documentr. e r.ferèn-
dos, para crínnça de iltd ira-
tamento, R*jí Raul Pompála, t-íS
ao. 802.

BABA' — Precisa.se de urna. -
Tralar na Rus Jsperi, -12 cl 1 —
Rio Comprido. _Tcl._5J-_l_339_
COPEIRA-ARRUMADEIRA — Pré-
ciia-_e com préties cern cari»!.
ra e reíercnci... Trcf_r dípoíi
cias 10 heras à Rua Hilário Gou-
veia, 126 ,-,p. 702. Paps-s. do
70 000_a__80_CCO.
COPEIRA E ARRUMADEIRA"--
Pr.cisa-ie, com muita pratica e

27-247. - D. Mer
PRíCiSA-SE orruiTicdeiruí f,utj to-
ma o tinia c^ntü d. criança com
3 anes. - Paga li. - Rua Ge-
neral Bsrbiia Lime, 95,701. —
Subir Rua Azevedo Pimentel, na
Praça Arco Verde. — Copacaba-
na,__com__rtfjj!rêm:Ía.
PRECISA-SE d» .mprÍBada~«. ¦
rumar i coxinhar, forno • fogão
— ..•-•rendai. Viscond* d» Pt*
raj_ n. 419 —_ ip, .0..
PRECISA-SE: de 2 copeira_ e um
rjarsom. Rua Pinheiro Machado n.
59-A — NSo tem telefcne.
PR ECISA-SE ds moça para fervi
ço. cloméstlcos. Trotor no Rua
U._nca n. 1 134-A — Ranios.
PRECISA-SE babá acima 25 anos,
boa aparência, gde. respons., cq-
rlnhoca, elfsbf. „ _/ compromls-
fos, pi menino 1 V: «nos, pódon-
do veranejr íora, r.i. 2 anos. Po-
go-ie muito btm. Praia Boibfc-
go,. 520/1 202.
PRHCISÒ copeira i ír_ncu*n para
família de trato. Rua Sst* de
Setembro 63, lí.° andar.
PRECISO babá com pr-lIeaT Rui
Sete da Setembro 62, 12.° andar.
PRtCISA-SE de empreyado no Ruo
V._de £i^e;_,__t<-B,_«p. 701. _
PRECISO de uma mocinha pari
arrumar. Ptgi)._t bem. Run Hílá-
rio de GouvRie n. 63, ap, 5Q2,
Tel. 37-5194.

pclsnle, ótimo ordenado -
gsm-ie ótimas reíerfcnc'<i5 •
Jcíio Luís Alvei, 15-í. Urcn
lafone 2Ó-3889.

ta, pr«ti'
, Í30 000.

PRECISO empr_g_da lodo .ervioo
cj pratica. Pego bem. Exige csr-
feira tt referenciar. Praia dc Fia-
mango, 350-403. Tel. ---1223.
PRECISA-SE de empregada para
todo o .flrvifo de c.._al e que
durma no local ne Rua . Jorge
Rudgr n. 8, refar^ncisa — Vi-
Is Isabil. .

PRECISA-SE de babí i~Rua Cin-
co de Julho, 43. ap. 404 (Cc-
p&CBb_ri_.. Pago-aa bam, Tratar

dc-íeir«.

COZINHEIRA trivial fir
todo etfrviço -família' 

pequiína, —
Referencia-!. Ordenado a combi-
nar. Av. CopiiCi.bi.n_, $66, ep.
901:
CÕZÍNHÊÍRÀ - 

"precTs"a-sé 
trivial

simples. Ordenado 60 000. Tratar
Run Joaquim Nabuco, 50 ap. 101
~" Copacabana.
COZINHEIRA - Precijã7e""7_Trã
pensão. Tratar Dias da Rocha, 27
— Fundos — Copacabana. Sr, Ca-
milo.
COZINHEIRA"- Precisas, que
coiinh» o trivial. Paga-s* bem.
Exi«cm-r,e referência.. Rua Uru-

Exi-'fj, começa na Mnrciuèa de Süo'. pcrlarla . ci&jíe Jcrn.r.o!.
Av.iyictnte. lei. 27-3271. JÔ35 4I7, mencionando dados
T°-iPRii.lSÀV.E "de" 

co_ínnel'rr'tri;ía1!_e^c__-_-__;]cr;l?_Vi. rnÃTiT?- - • -c
 variado e lave roupa. Exirjem-se AUXILIAR de ãscrirório - Pre-I,1.;.^.1..?0.-fi_fAS._J

qu._ejrefsr_f.ci_s. — Trat.r na Av. Del- CÍ_B«sa de um (a) com pr.itica de
fim Moreira; _0 — _el_!cn.- iserviçoi oerals, que seja boi

Tel. 4S-6I^-.Eenfi.r..
Bronco, ISlrlpuNDIDOR. — Fundição Rio dei Tratar na R. R.sende,

PRECISA-SE de cozinheira í. Rua
Cinco de Julho, 63, ap. óO-l. Co*
pacabana. Paga-_e bem. Tratar
s.qundfl-faíre.
PRECISA-SE empregada parn cozi-
nhar _ passar, com boas referên-
ciar.. Dorme no emprego. Telefo-
ne 46-9325. - Av. Epitácio Pessoa
n. 1 £CO, ap. 301. Laopa.

Rua Santa Ale-
- Rio Comprido.

serviços
di.cíiíóoraío
xandrína, 4_6

AUXILIAR compras c| 2." ciclo
p! S. Cristóvão, boa letra, esto*
quês prórien dat. 170. Av. Rio
Branco, 151, slloia, s! ¦ 09.
AUXILIAR cardex, ótimo em es-
toque, ninasial, prática ó_ 2-3
anos, 1ÍIOO00. Av. Rio Branco,

í|loia, aj 09,'

. tido con
lAux, r_cr.

i 2 afie*
Av. Rio
09. Solt.

n ingtò:; Ad
cont. InfileslaíemSo
liardex; laboratório

151,
ARQUIVISTA bem dat. prática
e.crit. acima ginasial, entre 23-28
anos, 130. Av. R. Branco, 151
slloia. sl 09.

PRECISA-SE parlo!!, cozinheira,
forno • fogão cem r»fer«ntí_.
Rua Getúlio dis N.v.s, 32. T.l.
2*-W7._0__d.^«do CrS 90 0Í0.

_ __._>__;_'. =____«• !v_i^tí='Scomer.,ére'^. n. R^AUXILIÀRÊS" DE~BCRÍ
CO-MHcIRA para casa de saúde. 5 de Julho n. 324 — ap. 902. ÍTr".ni.-i tuAr-AC i-M t
Exige-se corn prê.llea.-.qu.^Mlba pRicrSÃrs^'1 d* còjinheiro 

:oú' 
_? IV_VÍ. 7-r 

MUVAÒ VU

o ÍT^L TI .':¦_'ç"'y'mh<l'M cc,n Prí,iCD d= saigadi-RAPAZES firmes em cál-10 át 15 horas. Rua Paulino fer- „i,-, . _i_,„., .„ _.„,;„,,. ......

MENORES - Metalúrgica preci-
sa. Rua Senador Pompeu, J60.
PREÇISA-SE bombeiro gazista. Rua
São Francisco Xavier n. 396 —
Fundos.

CARPINTEIROS -
MARCENEIROS

nanric_c,_ 3S, Botafogo.
COZINHEIRA - Praelsa-Sí, que
pa£sa também a roupa, Paga-se
b_m, ótima moradia. Eventual-
mertla ?arve ca.a!, ae marido tra-
balha fora. Só serve coni refe-
rt-ncies. Tratar Rua JoSo Lira n.°
28', casa, Isblon.
CÕZÍNHÊÍRÀ -""Rua Uruguai nT"
¦494, cj protica que dê referên-
cia e que durma no emprego. —

^__2?_.f e.bern.
COZINHEIRA - Praelaa-ss para
ccii. de boa cozinha, lava <
roupa. Referencias, na Rua An-
tonio Vieira n. 22, ap. 501
Iftir.s.
COZINHEIRA --Precisa-se de]
p2_so_ competente — Cozinheira
de forno e foyao — Idade rníni-
mo: 30 tnos. Corn referencia.

ias; Aux. seguros; aux. ílmoxa-
rifado; demons. piano. Engenhei-
ros; lubrificador carro3. Lqo. Ca-
rieca, 5, s1 209.
DATILOGRAFA -¦ RECEPCIONIS-
TA _— Importante casa bancária
admite moça, solteira, de muito
boa aparência, que lenha traba-
Ihado anteriormente inclusive c]
real prática em datilografia, óti-
mo ambiente e almoço nrátis. Sb-
lírio inicial dc 2C0 niil. Tratar
na Av. 13 de Maio, 23 — Grupos
614 e 613.
MÓÇA ^datilografa menor c| prá-
tici mínimo 3.° ginasial; cart.
assinada, Ç0 000. Av. R. Branco, CARPINTEIRO - Preciso que en-
151, aloja. s'_09. _ itenda de armários e i
MOÇA — Precisa-s. da uma moca, Tratar com Belarmino

jcom prític» d. faturamento, d.vjf™ Gaspar, 27J, Praca do Car-

Janeiro admite 2 cl expariônclálEtiiUfa yectlii.
cm obras. Excelentes possibllida* MOÇA com prátientZ_:_ ,,_l;rr, R"= nacio precisa-s» na

- -  com pratica
.CONTADOR de lotolito, precisa-!máquinas zlg-.ag. Precisam-se pa-

i"»1 cent prática cnmprevada. —j ra oficina de confecções finas pa-
l4* — ra senhoras. Rua Getúlio, 224

des. Ai-is tência medica.
Flavla Farnese, S, Bon.ucEi.o. sende, n. ^4^.

PRECISA-SE do um
máquina "Unotine".

Tòdes os'Santos. Atende-se apó_
d. .nea.er-;;" 13 lioras.
Rua do Ro.lCÁSEADORAS - Precisa-se para

fábrica de lihgerie. Rua Getúüo,
cortador p;
Rua Bento

Gonçalves, 261-F. Tel.: .19-3903
Eng. de Dentro.

PRECISAM-SE moças com prátien
de encadernação e margeação
cm maquina da dobrar. Tratar
na Rua Chaco 22 — D. de Caxias.
Eilado do Rio.

CARPINTEIRO Precíco para;

ano, 35. Copeci-
bana.
MECÂNICO d. salão p-' Volks.
wagen <om prática — Tianá —
Av. 58 Setembro, 84, Milton.
MOTORISTA - Pre_7_:_a com
comprovada exporiêncin em Ford
F- 600. Mínimo de dois anes dac
carteira assinada em uma só fir-
me. Apresentar-se à Rua Sete d»

etembro, 66 — 5.° ander —
224 - Todos 

"cs 
Santos. Tratai _í--LlJ_J_______Jr_________

depoj» das 13 horas. j^RECISA-SE do um bom lanterna!-
COSTUREIRAS - PrêcisâTnis comi',0 . .«missão. Tr. Rua Antônio
bastante prática — Rua do Seno-j
do, 200, 3.0 andar.
COSTUREIRAS - Precisa-so 

"para

calças e vestidos, que seja boa
pespontadeirn. Favor não ie apre-
sentar sem competência. Serviço
interno o externo. Trazer amos-

Tratar na Rua Visconde d--AKnmtlK- - .reciso paraREfT°SAf'0R 
~, Grífi''l d«.°ff-|ir6. irarar na Kua viso

acertar 8 portas e 3 janelas, pa- 
ct •*."•. 

IAl" 
"'i 

. .'"' Pirajá n.° 318, saia 211.
,™ u_nu_.t, a~ i-r ,t büi £03. Entrada ps a Rua Sac;-—_-;-,----—— ---,—

go com banheiro completo, c| , t ««„-_„. 001 .-.-.r-^,,-.-,.., ., 
¦¦

ferrasens, cxa.-dígua, fogão o _______________L
outras sobras. Tcl.: 45-2905. |TIPOGRAFIA - Precisa-se

compositor e coladelras dc v.-
.,,,:.. ívelcpe; de sanfona, R. São Cris- COSlUREIRA

Ruj tovão, 509. rtienda roupas,

de

COSTUREIRA - Modista de alta
costura necessita de uma perfei-

lEIvIra, tel.

Dumont ^AU'i.„nír; 
""""""iculos, bons datilógrafosJwWífT.""; «_'i5«.i'r;__ T.Ja._

_r„J. .. y- 
,pm*T*- „..'.-.y 

!vro' auxiliarei em aor.l, para, FABRICA DE MOVEIS precisa dei A IIICTA nrtDCCPRECISA-SE empreenda pare co.:prdllCOS em COrrespOD- trabalhar .m «critório d. conta- tupieiros - marceneiros - meiosj.- AJU5TA.DOK65

aueS.06AVÍebíonO'nC!'' 
AlbUtiU"",dência. Apresentar-se Oa H,'idi;í''-„T'.«'V i R«aJ..úblic. oficiais marceneiros 

| 
servente:'

Pi.-í i ¦ i , .,* Jr ;.'„¦ „| , -Lj-. j*"0 libíino, 16 — 4.° andar no no*'— Ay. . Itaoca n. 1 8o3.
PRÉCÍSA-SE"" para casai cozinheira' Rua das OflCillaS, 193 — r.rio dai . it 10 hor.s. ÍfABRICA DE MOVEIS

MOÇA datilografa pí Av. Brasil, |sa-s_ d* fixadores, melo-of. mar-Íb|ra, 19-Atrivial muito fino que passe rou-i p-,-. D_.ntr^
pa. Exige-se referências. Rua;tn9- uenTrO.
Prudente de Mcraet, 65 ap. 201.1 ADMITIMOS: (1) Aux. Calculista,
PRECISA-SE: de coainheira de
trivial íina e v_ríado _ que Ia-
vs alpumas peçns de roupa, pn-
re c_ift de temi Ile de Iralam.n-
to, carteira ou referenciai, dor-
miritlo no local. Rua Ago. tinho
^Aeriesas, 155 — Andarai — A rua
começa na Bnrao de Mesquita, na
altura _d;i_ Rua José Higinr..
PRECISA-SE emprei?adyi que sai-
bn cozinhor bem p. can de uni
senhor só. Tel. 36-6120. lADMUO

ólim* letra, rapaz; (2) móça. d„..
ti-ligraíat, (1) aux. «itoque (mÔ>
c>), (1) aux. «srrlt. d.ct. com
conh. meta PBX .telefonista., (I)
aux. •ic.tt. (»st. Contabilidad*},
rapaz, (2) aux, p ¦' s»$£o tobran-
(t, mò(«/rapnr (1) dactilógrafo
p/ maio exp. • (1) port«Íro _/ 1
.ni C.il.ii., 3.° pin. Al.nd. AV.
RIO BRANCO, 1S5, 10», ..I.
1 021.

«.¦«"_•>¦ "."iè-**.*"_>'•_—* ~— --. . — COZINHEIRA — Pr*cisa-sa cotiPRECISA-SE urna empragada do- nh,it, „iv-„, fi„ ,._ic,inti,,
mestiça paro arrumação na Rua|qüen, UMy.f 

• 
h*

«timas referencias. Casa""'f.i.11. ?_jg^bliC,c^.,Paab™ 
"' U3' ""l Apr...nta,-5. tom referenciai, Av.

-a tratamento. Av. Ataulío dei .-. 
Copacabana. G.n.r.l S.n M.rtin MO

Paiva, 1 165. Tel. _7-55.4. PRECISA-SE empregada pars to-— Leblon.
|dc^ serviço. Não durma no em-jCÒZÍNHÈTrÃ

ap; 4Ò3

aux. e;cr,, varias va-
de empregos com mais de 2I.AGO -Crt B0 OCO. por multo19-! }7?[ ",""¦, S._'-_5001 

fat"'
anos de serviços. Pa(ja-it multo boa cí-lnheira fajendo também r!*|''.S?' (,.c' 'SÍ7y «"e!4
bem. Tratar na Rua Paula Frei- fados os serviços, na Rua Con-".4' 300'. esteno joOí recepco
tas n. 16, apr 1 C01 - Copa- de Bonfim, 412, «p, 604 - Saenz 

""

ccbsna. ?tna.

302

nista 2C0I contador 1.300| aux.
Pe_rr.nl 200| esteno port. cçnoc.
inçiés E00I R. 7 Setembro, 63,

COPEIRA — Prae!íí*sé, portuguõ*
sa, <em pr_titn, qu* durma no
aluguel, dando raf.rendai, miii
um ano d* servifo. Ordanado,
Cr? 70 000. Trat.r 2a. feira, da-
pais _ horas, Av.nlda Atlantic.,
3786, ap. 401. T.l. 37-6784.
CASAL só estrangeiros procura
moça pl todos serviço., c! ri.fe-
renci,._. Rua Figueiredo Magalhães
n. 108, ep. I 201.

Rua BarSo Mesquita, 26.jfam(„. d, (in0 ,rat0- Tr„a, „,.

PRECISA-SE -. Empregada para s] 
~7Ò2

cozinha e arrumação em api. de A-XILÍARIS* escr. 
"cl^rátlca "l"50;

4 pessoas. Tra ar .el. 48-8844. __oo| Secre. c| redação ótima ap.
Rua.Campos. Sales 1143, .ap, 902. jqo! Dalüónrafas 250. R. México,
PRECISA-SE d. uma «mpr.9ada.nl, sl 605.
quo _saib» cozinhar, dorme no.CÕ'RTÉSPÕND£Nrl. ""

¦:
corresponriòncia IflU toques mi- cenelros, menores c. prática de
nimos, 250 CCO. Av. R. Branco, (marcenaria _ serventes, Cl pr ít-
151, s.loja, si 09^ ilca da caminhão» Av. Subur-
SECRETARIA DATILOGRAFA ^'i'"'1"'" n'° 8 "6 " PWado.

Tel. 27-7028.
Aceit<i-_e enco-

áe cri.inras — D.
8-6406,- Gra|aú.

Precisam-se
costura. —

tiftir um bem salário na própria
rc;idênci_. Tem r-_rviço p/ o ano

,__.,._,,, _. . itorlo. Favor irar-cr documentos c
|OFICIAL do bancada com prti- NCr$ 5 00 „, fhn(i Rus Vis_.

Preci- ça 
de solda, preelsa-se, P.ua Tu- p,.^ „. ,,, _L ól3.

ÍTORNESROS - FRESADV^"1^ „-

José Bittencourt n. 18). Nilópo-
Ii_. Sr. João.
PRECISAMOS cie um senhor de
meia idade, com pratica d« corro
partjcujar. Quem nSo estiver em
condições é favor não se apre-
sentar. Tralar na Rua Voluntários
da Pátria, 435, 8.° endar, cem
Luiz.
PRECISA-SE de ajudantes de ca-
mlnhSo para cereais. Apmunr.r»
^e na Rua General Joio Cris?íno,
66 — S, Cristóvão.'PRECÍ'SÃ-SE'_cic

nterneiros - 1
com experiência de pintura — 1
melo oficial de lanterneiro e 1

o*")"!aludante pratico — Tralar na R.",c"-!Preíeito Olímpio dc Melo n. .
67Z cem o Sr. Antônio.

Meio expediente, 2 às 6, admi-
te-.e rr.òça educada boa ap_rén-
cia que possa eventualmente
acompanhar inspetor èm viagem
— Tratar Couro Moderno S/A. —
Rua Ocnedito Hip6lito, 108, das
10 às 12 ou marcar entrevisra —
¦43-7430. Mesmo horário.
SECRETARIA -Admite-se' urna
múço perfeita datilografa, com
alguma noção de Inglês, apn-
rência * idade até 30 anos. CrS
250)300. - Av. Rio Branco, 106-ií
108 - Saia 1310.

LUSTRADOR - Precisa-se para lo-
ja de móveis. Exiçjem-se prática
comprovada na carteira, boas re-
ferencias. Tratar Estr. Vicente de
Carvalbo n. _245-B 

— Vaz L6bo.

MARCENEIRO •- -Precisa-se com
bastante pratica na Fabrica Dí»-
núbio - Rua Cordovil, 244 (Pa-
rada de Lucas).
MARCENEIROS - Hoie, 8 horas",
Av. Guilherme Maxwell, 352, fun-
dos. Bon:uce. :o. — Wolmar.

TORNEIRO - Plástico - Precisa
-CALCEIRAS EXTERNAS

te. R. Domingos lopes, 111
durelra.

Ma-
se confecções p[ homens. Teste ni
hora. R. Buenos Aires 84, sj 7

TOR,.EIRÒ_VMUSfÃDÕR"MÉCÀV| ^ 
°"^|. - •

MICO - Precisa-se de ¦"" <¦<""¦ l co5TURE|RAS PARA CUECASum com- Somonto rn.identos na Guanaba
Apro_entar..a c| cariapetente para serviços gerais.

Semana de 5 dia.*. Rua São J. _
Luis Gonzaga n.o 707. !*_Jr,!J ou documentes na Rua

—™—;r-r Buenei Airas n, 302, sobrado
Só serva com pratica.

DIVERSOS

Precisa- ADMITIMOS fiscais c| auto -
Zona rurai — Ganhos ilirr-Itados,
— Rua Co!. Gomes Machado n.
174 - pr. 151 - Niterói.
ATENÇÃO — Preciso um pastei
leiro com bastante prática de p.-.s-

de lel. Urgente. Av. 13 dc Maio 23
loja M. Sr. Joselito.

ng"e_'t_.,..,P".'Í•"""_?.• Ru' Si° J,riu»'i°i 756; po. 1/2 <xp. 350" mil (móça),

SENHORA de meia idade, boa
aparência de respeito, oferece seus
serviços como; dôtilóçjrcía e aten-
der telefone em escritório; pl
cens. médico, dentário; secretaria
de colégio; telefonista PBX m.
pagas. Telefone: 28-3746. D.
Sueli, pela mnnhõ.

TORNEIRO E AJUSTADOR ME-
CAN ICO — Precisem-sè com co-
nhecimento d_ desenhos e tre-
didas de precisão na Rua Fi-
goeiredo Rocha n. 94 — Viga-
rio Geral cem o Sr. Conceição.
TORNEIRO MECÂNICO, ode.

. ofic, R. Braulie Cordeiro 531

AÇOUGUE - Precisa-se de um
cortador, na Av. N. S. de Copt.

CALCEIRAS (OS), p. calças de|cebana,_t_13j!_-__Boxe, 29.
nycron -Precisa-se. aírvixo «x-lBORRACHEIRO - Precisa-se um
r,. 1 L'° . 

'a 
. 

° mnt|' Pag"h RlJ« Francisco Otaviano n. _CrS 1 000. Peda fiança e amos* _ qo a „ PA.t^ .
Ira - R. Senhor dos Passos, 1S0L.^,,", 

~ °, °„?_
e|Sol). | BOMBEIRO ELETRICISTA - Pre.

cisa-se na
«"¦o »;i-:-"!-'-'- "•¦¦¦¦"<!'¦>¦¦¦ «-O ' ''^'-.'S™.. 

lab.doflwre. 
*>* ^

I TANOEIRO

oficina Redentor,
_Botãnico__n._ 59..-B.

Precisa-se Fira trs-
MARCENARIA
ria com seção de marcenaria, pre-
cisn de pe:.oa competente sus| -¦• .¦ 
chefia Trat-ar ns Av daf Lagoas, necessita tanoeiro prefenvclmen*. COLARINHEIRAS — fJ re ci £.. ni- _ c
999 - Gardênia Azul Jaçarepa-!1? residindo cm Niterói. Semana com muita pratica. Sábados li-,r.IY. p^Stõ.KPST
puá. Saltar do ônibus na Estra- cinco dias. Traiar 32-6813. jvres - Rua da Alfândega, 146JC.AIXA Rc.ISlRADORA

da dojnctenho D^ípua, 1. M0._ |TORMÉIRO 
"para 

madeira -""Pre-' '•" ^"- | elsa-se, para serviço noturno,, se

Grando industria! R"i di!' Alíílndcga, 146. 1.0 and.í,co„pEIRO ........... m ..uirio|.__^.. _,;i ._rÊ-:\ ... balhar em churrascaria. Rua Hu
'malta, 110 — Botafogo.

Pre.

101
Av. Rui Barbou, 314, ap. 1001; =_..,»«- __ , ... . - ,,, ..-,•_'_¦_ -.-•- —.—¦----•—•—-----,!PRECISA-SE de cciinheira para' Almirante, .arroto n^91/6.7.

ücasal - Paga-se btm, n;_ Rua CHEFE- DEPARTAMENTO PESSOAL

CASAL precisa de empregada —
Praça Tabatinpa, 12 - Tiluco -
53-2283. Podem-se refèr.ncles.
COPEIRA-ARRUMADEIRA - >re
cisa-s p| casa de cito trato, ;e
bendo servir à france_a. Bof
aparência, ólimo salário. Tratai
na Av. Vieira Sculo 230 — 101
-• Ipt-nemn. . .

PRECISA-SE uma empregada com cOZINHÊÍRS - Cotinlur trlvlar.,*rencifl.. Dorme no emprego* #!.._. i,.um>r .u,^;r «-. _.—_.-_t"li"""'. * '
Paga-se bem. Rua Haddock Lobo.I!.'."tt'-.?V. _*_ .",'.",."'. "?•"•"Ilínelero. n

 je:fino port.
pai

ngiêr, 7£0 rnil. Av!; VENDEDORES -

CORRETORES

.rvop. <UJ - li.uca. Trat.r r.lerénciai. CrS 70 000,00; bTrriVr
PRECISA-SE doméstica para todo;- Conit.nle Ramos, 82 ap. 503.
o serviço de pequena familia de Vir d. »gunda-f.ir> .m diante.
fino Ire to. Pfigií-.e 50

16 at:.

mil. Exi-
gem-se referenciai. Tratar opó. 12
h. — Praia do Fi.fnentio, V8 ap.yy_ 
PRECISA-SE anip.ágadfl, que dur*
ma no aluguel t dé referência., *•' pasioa rndapandento que po*-
pira todo iervíço ds duas aenho-l" açampànhar » famílii para

COZINHEIRA - Família d. In-
lèmonto procura coxinheira é_
trivial fino, «om rvferincias •
boa »p._>itr..i_$ão. Tam qu* dor-
mlr ne •mprigo. E necttiirto

CASAL pracisi do copein - sr*
rumadeiia - 24.2751 - Rua!"r''ico de um casal. Pedsm-se
Conde Afonso Celso n. 136 ú 

'.ef*.êncÍaS--Domtngo( 
Ferreiro, 41

J^ardm^Bctànito. 
áp.» 

608^Copacabana.
CP.S 60 000 'w;8abí - Pr.cisãTi PRECISA-SE -boa «rapregado,"rconi
muito limptt cj «xpirièneía. |xí*<|ocümento8 _ ref.renciút, pnra
ga*se carteira, raftrâncias. Ruajtocío serviço pequeno í emilia,
Santa Clara, 253, .p. 501. irnenci lavar e passar peças gran-" •«/-!_. ÍI i-t-i

PRECISO de cozinheira psra tri-
vial variado e outros pequeno:
serviços. Tratar na Rua Guruo
n. 177 - Grajaú.
PRECISA-SE de uma cozinheira c
muita pratica de cozinha de re-.
teurante, Rua Barão d« S. Fé-
liü n. 108.

LAVAP. E PASSADEIRA.
LAVÀDEIRA — Ofereces» para
lavar em minha caia, de prefe-
réncie para Zona Sul.. Fnvor te-
leícncr para 57-5575. Chamar
ConcelçSo.
LAVÀDEIRA cam pratica, prêcii.— Livtr, pesser a alguns serviços
de limpeza. Rua PIraúba n. 14 —
S. Cristóvão. Tel. 48-0912 —

. . -.-.Ordenado! CrJ 40CCO, de seg. »
feira, nu patt* da t_.c_ nt Rua acioe corlnhsr muito bem o tri- «abado
Mtxica, 90 - 7.» andar. |vlal. Ordenado CrS 50 OCO
PRECISA-SE~d* 

' 
empregada 

"p

todo o strviço — Paga-se uem
Rua Alie» fioueiredo - n. 30
ap. 302 - Esícçio da Pia-

chuelo- lado da li de Maio.
PP.ECISÁ-SE empregada parn todo

fora do Rio. Sal.ria CrS 100 000.
Tratar paio leltfon» 25-1113 eu
a Rui MarqUwi de Pinado, BI —
Flamengo.
c6ilNHÈr_Ã~_i~Í67iíT".'~iSVi7

- Voluntários da PAfrle, 100'- 202.'..
PR ECISA-SE d» «mpregads p_r_
cn.a de 3 peiioni, —Airej Salda-
nhS' 9S - 1101. — 56-1578.

COPEIRA - Precisa-se na 
' ' 

Ruá 
""'CISA-SE tasat iem fllh.s de í.?al 

d* ,,h. !",,,, Pl0""" "m
Icatu n. 40, fim da R. Sâo Cie- Preferencia português, eom r.-!"?1.1" '•ferencias • .ocumenlai.
mente - 46-5749. fer.ncla, par. >.r r.spon.-ívol \°'!m° <Lr°,,n,do- 

.R.u' '"l"'™

s__^-^q_fty^^ W%®- "" ~ '"
ferêncías recentes .Pago be"-n -l?1?" AP"»"'"-». »>«.!.' d. -a.) COZINHEIRA - Precisa-se cue
Tratar n.i Rue Domingo. Ferrei-
ra,_140i701£_na_parte_cla manhã.
CÒPÊiRÀ"- Precisa-se cem" prati-
ca na Rua .Warquôs de Abrantes,
115, ap. 203. Dorme no epiprè-
«o. Exigem-se referências.

2Q' — — Pr:ci.e-r.e de um, com grande
prtttiro e profundo conhecimento
cie Uii Trebaliiíülas e nova Le-
oiilação — Tralar na Av. Franklin
Roosevelt, 23, 15.° andar, Sr.
Silvio.
ESCRITURÁRIO. 

"acima" 
do pina-

sial, ótimos em contabilidcde
classlf. balan. 200. Av. R. Bran-
co, -151, siloja,' .'i| 09."ESCRITÓRIO""- 

Pr.cica-sê de 1
mora com boa aparência, dessm-
barfl',adfl e que escreva a ma-
quina na Rua Gen. Aroolo n.
105-F. .

MARCENEIRO - Precisa-se bomi «sa-se de oficiais na Rua 24 de, COSTUREIRAS para : alta ««stitraj^itV. 
comblnaT W^e!

oficiei para máquinas e distribui-! Maio,_ 298. Estação cio ¦ Riachue-. tr»er amostra. Barata Rlbairo, gi/nc_a.feira na p.Ja d,-,_ laran. --.¦- d[_ 
)fl js )2 

._
MODELISTA — Preci_e-_e com pra- (

ição de obra, Rua AAensenhor Mo- Io. Tratar com Sr. Luic
'noel 

Gomes, 102. |tORNEIRO-MECANICO 
"- 

Preci
MARCENEIROS

CORREIORES - COBRADORES
Ambos os :exos, zona de traba-
lho: Copacabana. Ajuda ds
custo e comissões — Senador
Danrast n. 105 - 117, gr. 632
- S à_ 12 horaa.

BOMBEIROS oficiais - Precisa-
se na R. Buenos Aires, \4Q —
Gr. 308.
ESTUCADOR -- Da-se revestimen-
to d« empreitada s metro. Rus
Santa Luiza, 167 — Maracanã.
MESTRE DE OBRAS"- Admitimo.
competente, com boas rei eron-
ciai prática comorovada ern ins-
talações comerciais. Pagamos bem.

MEIO OFICIAL de sapateiro -
Prccita-se. Dou 50% no» lucros.
Tratar Rua te opo Ido Miguez, 60
np. 702. Cop. sáb. c domingo
após às 14 horas.

CORRETORES pira lot.amento -
Procisamos Chefes • corretores,
loteamento bem localizado em
Cabuçu, Nova Iguaçu. Condições
excepcionais. Tratar ALFREDO Av.
Pr.s. Var.as 509, sala 502. _
CORREIORES 

' 
- Preciso de"amb"õ"s

oí sexos para serviços, externos.
_ Drai Zeniíl. — Lgo. SSo Francisco,

ESCRITÓRIO DE ADVOGADO - 26 «r. I 119 de 15 às 18. Todos
Precisa auxiliar. Fede ??r acadÔ-lõs dia;.
micos ou mesmo formado. Jovem, CORRETORES. 0E:;TERRENÒS:'- ToT,"22-2823.
capar . disposto. Cartas- para. a Tratar na Imcbili.Sria D.laniar» ."EDREIRO' -: Precisa-se Ru. V_lSr,26d9.Í g'.&i.;n'b^_ Aíftl'"Ü.T3o!"-^S ™

_?- „ , gas, -íflo, 3." andar, sala 304 —int. ene a c_ _i Ti r-:
FATURISTA - Pr.cis.-s. r.sid.n-! T.l. 23-8965. l_REv-lj , E , ,."s "'r'\;"e' r?. PRECISA SE de f
t. .m Copacabana. Tr.tar na Av. r_õ'__CTnp. ^ -__- i_,_.' E~ ?_,' 

Ca'l°í d* V«'con«lo» n."!..^^ st 
2e.'

r...... «...L. iu .1 in - ne |CORRETORES do Imóveis - Pre-! 103 - Tiiuca
cisflmos de corretores

Precisa-se para;Sfl-se na Rua Alvares de Aieve-
pracista — Falar' com Lino Silvai do, 533 — Maria da Graça. Tra-
na Rua do Senado n. 237. tar segunda em diante.
PRECISA-SE marceneiro para casal* A n a tei»_¦*_?
de móveis. Rua do Catete,_Çl._ bAPAI fclKUà

MESTRES1 FABRICÃ^nÊ SAPATOS-^-Preci-
ia-se balcão de acabamento pi
obra esporte t Luiz XV, Rua 24
de Mi.Io, 2óó.

OPERÁRIOS
- CONSTRUÇÃO CIVIl

MONTADOR DE SANDÁLIAS -
Preciso de boa ap.irenci,.. Cen-
tro Comercial de Copacabana —
sala 344.

ilratar na Avenida Ernani Cardo-; !»!"*:,/" rttH°f^ .y^óÇU^.^k^à.M^^ 
"peS.'" 

Alfas 
' 
ZW^OF*7^- I""rsoi 325 - Cascadura. f,"-'"'',%,"'" ."" /'.-*"""''"'! tri. com conhecimento, sarais d. missões - Vê 31-3732 Av'/'e_- Wil"n "• 'é5' ,a,a "'COZINHEIRA - préçlíür,-. parap^"__l _ Av.S íff ^t^t^ÁT^ ^^^^£^'^1^ % M«"°' "^ "?» '3

.^r rcV _$£\___4?®_Ü_V En"e Rü' Mí^'^^'-^^-:tj:^ g^.^nã^fe'»: ™ Pral-c^de ,lmo-
^Coríel %rt 70Í: ^teSÊ^S^ ^^l^^_-_-^__-l_d'^ :lê_l_'_.l"Bf_^9'\fJ_ „r.fes7nr,??o. ___' S.

EMPREGADA - Todo serviço pa-
ra pessoa só. NCrS 40,00. Tra-
far tol.s .8-4795.
EMPREGADA DOMESTICA - Pra-
clsa-se ns Rua dos Araújos, Ü4
2?v Tijuca. '
EMPREGADA para arrumar e~~p_
sor. Família pequena. Exigem..s
referências. Roul Pòmpéti n. 196/
^01.

EMPREGADA -- Prscisc-re de uma
para ajudar noi serviços domei-
ticos na Rua Dr. Satamini n. 57,
¦ap- 302. Tijuce. Pana-se bem.
EMPREGADA' todo ¦ serviço, p_ã".
ap. 60 mil cru.iei.o_. Tratar parte
manhã. Barone.a de Póconí n,c
18, ap. 403._- lano..'
EMPREGADA p|"tado serviço" p]
casal c! 1 criança, c| referencie
-Jel. 

.25-9308.
EMPREGADA — Preci. _._a de uma
empresada na Rua Marii e Barros'479i;.ip.7.04;:~ 

Pç» da Bandeira.
EMPREGADA - Prscisa-ie para
dormir no emprÈga. Casa com
crianças. Rua Gcniaça Bc:tor 176,
c| 1, ep. 201. Vila Isabei. Orde-
nado inicial: Ser.senta mil cru*
zeiros. •
EMPREGADA - Precisa-se. Rua
fipueirado Magalhães n. 109, tp.
503. — Copacabana.
EMPREGADA - Prccisa-te para ii-
mília estrangeira c/ 4 peisoEa. -
Rua Visconde de Plrcjá n. 187/
404, — Só i» apre.errte com refe-
rèncias.
EMPREGADA - Precisa-se para
casa de família. Exigem-se refe-
rèncias. Av. Vieira Souto, 504,
ap. 202 — Ipanema.
EMPREGADA duas veies no se-
mana p' limpeza t lavar p[ ca-
sal. Di.-da 3 OCO, Rua Ecneve-
nulo, 91 (Rua /.'.aris t Barros).
EMPREGADA p. todo serv,
ros coz., até IBh. R. loaraoava,
•44-201, Leblon. Tel. 27-3405.
EMPREGADA -"fo_."'servi;o cem
bastante prática. Pedem-?e refe-
rência.. Rua Toneleros, 243 in.
SC2.
EMPREGADA - Precisa-se na Av.
Gen. San Martin n. 749 — 302— Leblon — Pafia-í* muito bem
ee tiver boas referencias a pre-
1_5_L. __? -^viço •

das. Av. Epitácio Ps..os, 122,
Bpi-304, Ipünernn.
PRECISA-SE empregada pern um
csial dí preferência espanhola cu
portuçjue.e com referencia. —
Tel. 57-3044.
PRECISA — Copeira-arrumadeira
poriusuêse. Paga-se bem. Exi-
iiem-te referência!. Praia do Fia-
rnerigoj 268 op. 901.
PRECISA-SE empreg ida todolêrv
viço de casar. Paga-se bem. Ruo
UburatSn, 492 - Hisienópolls -
Atende-se nábado • domingo;
PRECISA-SE ds 2 «mpre9adas;-uma
que 30Ü.J cozinhar bem e p|l_-
ver; outra paro arrumar *> pas*
nr, cem referencies e prático.
Pstja-l. inuito bem. Estrads da
Gávea,, 722.-"—, Sio Cótitedo;
PRECISA-SE babí paro 3 cri-
anca_.Exip.m-3e referências. —
Ordenado: S0 mil. Trator na Rua
Nascimento Silva n. 121. - Ipa-
nema.
PRt_CI5Ã-Sc da empregada peri.
todo o serviço. Pcga-ie bem. Exi.
p.em.ie referências. Trotar a R.
Pinheiro Machado 103, ao. 604
Tel. 25-1040.

Cop_<:.b_riE.
pr/,-

319-3.COZINHEIRA - Forno e fog.olllco; Av.
pi trabalhar am casa de família [Pasto 6.
na GSves. Ord. 110 mil. - Tra-|pASSAD'.l_A '_ 

- Pr_ri«» •. 
' 
_h_.

tar: Rua do Ouvidor, 67-A, 2.ojCADEIRA ^ 
-^«clsa-sa 

^dua.

trabalhar rtteloi expediente, oacri-(Sr. Rei
tório comercial. Trator das 11 às GANHE¦¦ 15ti"ívtrl•'•¦_'¦ '•ínnnnn"
14 horas. - Av. Rio Branco, 243,1 S,Xt_, ...• .
l.o and. Sr. Milton. _inh.*,„2_:*.r_B-'Lif;__.'.c?i

sem,
me-!

PRECISA-SE sapateiros
nhora e caixeiro bai:
Ana Neri, 49-B — São Cristo-
vão — Perto Largo do Pedregulho.

ador — Calça-
dos ELO — Rua Augusto de Vas-
cone», los n. _Í03-A — Campo
Grsnde.

tica de roupas fie criança,
da Alfândega, 203, l.o andar.

ras n. 114
CÁ6ISTÃ — Precisa-se à Rua Pe-
dro Ernesto, 19, l.o andar. Fa-

.______, Inr com Sr. Plínio.
MENOR para cestura com algum COBRADOR~a comissão, p"re""cis7.conhecimento na of,,!,,». Traior 5e instituição, tel. 58-2624.carteira d» Irabalho. Barata Ri<-
beiro, SOS.
MENOR para costura. Paga-se bem
— Rua Ministro Viveiros Castro,
32'-0] —_ .-— |DISPOMÕSi cie diversas vãgãTp

CAIXA, rapa; c| prática, ótima
letra, cale. peci. fiança 140J150,
õihaslal. Av. R. Branco, 151,
slloia, sl 09.

PRECIoA-SE costureira externa moças e senhoras - Pagan... .
para camisa motorista - R. João salário. Tratar com o Sr. Edson
Caelano, 24, de 9 as 12 horas, np Rua Sõo Fco. Xavier n. 642
PRECISA-SE de costureiras comjs'!» 201 - Mangueira.
bastante prática cm vestidos
conjuntes. Dí-te para casa. Rua
Santana n. 64.
PRECISA-SE d<í cortador com
prática de indústria para calca;
e bermudas para' homens. Rua
do Matoso, 105-B.obra se-

P-ua!pRECISAM-SE costureiras Internas

PRECISA-SE pespentador Lui: XV.
Av. MIralva n. 234, P. Ararua-
ma. São João Meriti.

SAPATEIROS - Precisa-se de
bons pespontaderes de Luís XV
na Rus Júlla Lopes de Almeida]
n. 8-A, sob. — Calçados Li-
der. ||VA

FABRICA DE BOLSAS - Precisa-
se de um oficial competente n
menor p/ pequeno fabrico de bôl-
sa_ de crocodilo. Pega-se bem. Av,
N. S. Copacabana, 613, gr. 409.
FABR IC A' DE 

" 
BOLSAS 

"SO 
ÜVENIR

— Precbn de móc.is menores c!
prática em artigo de couro. Rua

para fábrica de confecção, vesti-1 da Conceição, 15 seb.
dos o conjuntes. Apro.cr.t_.-sa R.
Riachualo, n.° 48, 10.° andar.
PRECISA-SE de chuliadoiras. So
_'.'o-oiit_. Rua Riaehuolo, n. 48,
IO.» andar
PRECÍSA-SE

FARMÁCIA - Precisa-se de ra-
paz p„ra balcão c aplicação dt
injeções — Rua Dias da Cruz
r.._ Ó50-A. _

! FAXINEIRO — Precisa-ie, compa-
Do cortador com[tAnt« • com reforencias. Ord.nat

prática do confecções. Tratar najdo a combinar. Tratar na Rua
Rua Dr. Paulino Werneck 270. Se- Engenheiro Alfredo Duarte, 450
nador Camaiá.

BARBEIROS - MANIC.

andar,
COZINHEIRA - Preclta-se, -trivial
finíssimo para casal, lavando «i
pa__sndo algúmo roupa". Rue
Aristides Es.lnoia, n.° 432302__
COZINHEIRA, com oráiica de
trivial fino, referênclea recentei,
idade, 30 a 45 ano*, psra 3 pes-
soas. Pago muilo bem — Trn-
tor. Rua Domingos Ferreiro, )4Ói
701, nas-partB.-_Ía mo nhã.
COZINHEIRA - Preciso 

"d! 
trivia

fino, c| refers. Cr$ 70,C0. Rue
Urbano dos Santos 72. P. Ver-
melha. 46-7911.

Su.'iDí~MPSC-™ítareí.énCÍ'__ir!"«s''«' * mécuirs.. Run Araú',0..... ..... CameWí, 80 - Bota-.p6r)0 AlagM> 7]_ é0/ m niy

CABELEIREIRA - Precisa-
—, | se de cabeleireira na 'Rua Jo_é

101 - 206 - Penha

(ontrar pela K. Eurico Crui) —
Jardim Botânico.

fogo,. Tel-, ii-3070.
PRECISA-S. 

"de " 
urnii"" passadeira",

com príttico de pijama e espor-
Paru feaer biscate me.mote

pue eíteja pelo IAP
Senado, 176.

Rua do

P. da Bandeira, com o Sr
-[Joaquim.

PEDREIROS".—•• Precisam-e.'; Rio
r-i" senhora e' blusões.""Üuo üiâ-l_f»n«i '85. Gr. 2127. 16 às 18j__TpATPI_c._' '- 

Pr.ãlsat.. 
"""__;if d?."b!

MOÇA de boa.aparência que saiba ria Freitas, 42 sala 209 - Ala-!!1?™- _e._ontadore. obra' «DÒrt. e'MaUn,:'0-n' -- --
dureiro. - 

[PRECISA-SE oriciol pintor de au-j ,,„, íertador Rua Itabira 199 i ESCOLA MODELO ensina cabe-curso ginasial completo, come:
FIRMA de maquinas, e niõiõr.s" lomAvelj. - Rua Voluntirios da!Brís _je p|ni, 

[lelreiras 
em 5 ou 6 nieses,_ ma-|cial. ou equivalente. Apresentar

precisa de vendedor com conhé"P°lfl'' 244 ~ Fundos. !.;_;_,._„. 1^~_~ —I Pll:ura' .Pedic- 30 diasTratar de 9 às 11 hs.

FUNCIONÁRIO Pi DEPÓSITO -
Precísa-se com comprovada ex-
periência. Idade até 35 anos.
Mínimo ds doi_ enos de carteira
assinada em uma tó firma. Tro*
zer "Curriculum Vitae". Com

çimentos perante repartições pó- TÉCNICO EM INFILTRAÇÕES
blic. Apresentar-sá na Rua

COZINHEIRA -- Precisa-se no R.
Icatu n. 40, flir. da Rua S. Cie-
mente — 46-5749 — Paga-se bem.

SENHORA.oferece poro tomsr cen-
ta de crianças em sua própria
casa. - Tel. 22-45S9.
SENHORA só precisa empregada
todo s.rvlço. Apresentor-ie com
documento., referencia.. Francisco
Sí n. 42 ap.V_03.
SENHÒRÃS"DÕNAS""0E 

"CASA-^

Precisando emprepado basta dis-
car 38*0143 • será prontamente
atendida,-

COZINH. E DOCEIRÃs"
ATENÇÃO-- C.ilnheira~-ab_i
e arrumadeiras, temos ótimos pe-
didos. Salário cie 60 a ISO mil —
Rua dss Marrecas n. 38, .',_> an-
dar. —¦ Cinelândia.
EMPREGADA .. —,- Procura-s.-. psrs] 

E'V'PR,£GADA - Preciss-se 
"para

coainhaV • ..rviics doinítlicosiSoz,nno1' * 'avar pequenas peças
l.v.s, «m cai. d. fimili.. Bom|°e. roupa. Aoresentar-se sepunda-
ordsnado. Exigtm*it r»f.itnci„. !eira íí'à !*_'P3, wm documen
• doe. — Min. Viveiros do Cai-
tro n. 128 —¦ ap. £01 — Copac.
EMPREGADA - Preelia-n; , »m

COZINHEIRA - Que love e pos-
se p.ra pequana família. Exiytm-
ae referências. Paya-se bem. Rua
Cinco de Julho. 231, ap. 201.
COZINHEIRA -""Serviço pequena
família, aó lavando roupss miú-
das. Referí-ncioa. Cr$ 20 COO. Til.
-7-17S..
COZINHEIRA - Prêcijí._~p'om
uma só pe__oo,; trivial fino, que
durma no emprego) pede-se itt-
ferêncist, ordenado CrS 60 000.
Ruo Toneleros. 7, ap. 501. Copa-
cabana.
COZINHEIRA -~Precisc-re.""Cr$
50 000. Rua Uruguai. 533. Apar-
lamento 704.
COZINHEIRA-- 

"7rívi"'r"ilrnp':e_;

durma alug., Isve neças miúdas.
Ord. 60. Ruo A.uior, 71 - ep.
308 (Ti]uco;._
DOMÉSTICA" - ÃtençSo" - P.."ci-
sa-se de boas Cozinheiras — co-
peira. - arrumadelras, babí e po-
ro todo serviço. Pref. 6,ue dur-
mam no emprego « tenham ref.
R. Uru_.ll. 194-A - Loia 33 -
Tel. 38-0143.

PRk'CISA-SE de uma mofa com
prütics da serviço ds e:cr!tór!o,
para casa de modas. LebelsoniSanta luzia, 173 sj 802.
Modas - Ruo Raimundo CorreirjtyaÇAS e Sras. preclsam-se 20 pá-

PRECISA-SE empregada paro pM:||~7~~c-—s _r~í ira 
"".^ «tynais retrato a óioo

ror roupa e limpe.»'. Av. Su-1PRECISAM-SE mocas de boa apa-e sontoa. Ordenodo e comissão,
burbana 8985 casa 39 

^üncic, 
para .ervifes de escrito- maio expediente. Rua Marechal

I __it___i-A 
-'*'• lrio- ~ Rua Gonçalves Diar, 89,;Scrc|o, 202 - Jacarepaquà - Pe-PASSADEIRA - Pr.cn.-t. eom 9rup(, 211, das 9 òs 12 lioras. jchincha, ônibus Coxias-Pau Ferro,

rGon"!'7;.i,:í;r8^Z"-|Í,«CÍSA-:s."-.uxiliar"de 
"esc,i,ório!ííl'í_Jíí___- _'

TINTURARIA 
""-• 

Precisa-r. 
-po"tsaÍ!CJ0'"i.0,?L,r"fnP'-",;c°- Prcç' Cnze!fíòí.AS. E..SENH,0RAS t *Z«>.™-

deira para linho, paes-te bem.
Rua 24 de Moio, 365.

se - Pa.e-se bom - Ótima opoi-. B _ ,6- ,
lunidade - Rui da Carioca, 30,p5-n.c--.J-8_-__._?_:
I.° andar s! 3 - Sr. Matos. PRECISA-SE de vendedores na
PRKÍSÀ:SE',de^UxlÍÍBr;d;íeiCrÍ^|*í'\i_)C,om- J"*- • i*1PÍ,»^,a>
torio com pratica. Trolar no R.1^" Mj?». .¥... Hu.^o .Bejerra
da Po-.sgsm n. 93
12 hortí,. 'RAPAZES - ótima uporlunidode

DOMÉSTICA - Para cozinhor, er-
rumaçSo da caia a lavagem <i_
roupa pequena. Paga-se bem. Exi-
Cer:;-:« referêncisa. — Rua D jai*ma Ulrich, 110, ap. 606 - Copa-
cabana.

TINTURARIA - Precisa-se de pas.
sodor ou passadeira com --ráti-
"'_?u1_Senador Pompeu, 203.
TINTURARIA - Preclso-se de la-
vador. Tratar Rte Marquês de
Abrsntes. 230 - Tel. 26-7880.

DIVERSOS

Junho, 192-A. |fáveis e desambi.raçada_. Ensina-
MOÇAS;-SENHORAS - Precisa- ?«?__ se'.'£°- Sibedes livrei -

se - Pa.a-se bom - ótima opor- 1 .'°° 
".W "rí^081- ~ Av- Rio

depoi, d. '£?;,.'•"¦ Sr- Hé,i0- ü» ?. *• ií

Preciia-se para dirigir obras de
firmo eípecializada. — Exige-3e
competência em coberturas, co-
lunai, tubulações etc, Ruo Ral-
mundo Correio, 28, op. 1 002 —
Tratar 2a.-feiro.

(SAPATEIROS - Mocassim — os-
sentadór e coiturador de pala
CrS 750,00, mall remunerado. —
Rua Tenente França, 87 — Ca-
chambt.

BAIC E VITRINiSTAS Pi iovans ômblciosos, Iug_r do
futuro, ex;ge-3e bca aparência,
desembaraço e Inst. secundária.
Aprei. ci doe. na Rua das Mar-
recos, 43!802, dss 13 àt 15 ho-

ElETRICISTAS -
RADIOTÉCNICOS
PRECISA-SE de ; m.éló oficial er.
rolodor de motores — Av. Itnócã,
IJ97^.
PRECISA-SE d. bombeiro .l.lrl-
cista para dirigir oficina na Rua
Riachu.lo n. 148, loja 13.

SAPATEIRO — Precisa-se um pes-
pontador para sapatos de cenho*
ras. Rus Cardoso de Morais, 218

nicura, pedic. .IO dias. Prof,jse à Ruo Sete de Setembro, 66
Ano. Damos diploma, 10 mil'— 5.° andar — D33 14 ès 15
mensal. Ruo Teodoro da Silva,1 hs. Cl Sr. MORAES.
312 c| VI - Vila Isabol.

GOVERNANTA - MSço - Precf-^ALCONISTA - FARMÁCIA —
so todo serviço «parlamento. —'Gue aplique inação, trabalhar rna.
Hcnório de Barras, 23 ap. 702,'ílhã » noite - Tratar na Ruo Ba-'. " 

oündí-feira -- „
pessoa só. Tratar pessoalmente rala Ribeiro, 739-E. i.F.cwn.rVrVSV.1"'' --- -.-  . P'IM Isieniio. Precsa-se,

AGÊNCIA R.IZZO - Oferece có. PRECISA-SE balconista com pri,- Hor. comercial. 
" ' '\n_is_me

pelros «rpantióic, cozinheiros, bon- tlca de pejai * aceisórios d. aut VENDEDORAS E- RPVFMn. nrSóÃ. 
UKAh,CU5

queteires, forno, feg.o, arrumadel- tomóve-u. Av. Atauifo de Pol- ' aT.i_„V.-5 
E .REVENDcDORASr— Malharia precisa com pratica

... mi vendas, para colocação dos
,_., ,.,. _-|CA,DA.R|A precisa o. 1 moça p :seus produtos no Rio (vestidos,HOMEM .- Oí.rece-i. oara ad. baleio. 1 caixa, 1 caixe.ro, 1 conjuntos a camisas oara homemmnlitrir pequena fc.enda ou eleUti - R. dai Lerameiroí n.. e mulher, tudo finíssimo). Possi-cuiaar ae sitio que tenha mo-|251, . bilidade de ganhar até NCr-radia decente para casal. Longa nnr>..,;,_ ;v' --.ItnnfM. ,/-_*. .«-.„„_. .

pratica de horta, jerdim, pomar

PRECISA-SE de técnico 
"de 

fadÍõi|V'* ... Í'
transistores. — Tratar na Rua Con- n|Í/F_ .1*1 .
_?__d?_A_L°i?n_!.0.'_i?2?-B- Penha.!"'Yc'<^,-'^
TÉCNICOS DE TV -" S-tv,""p're-|cÃFÕTÊÍRO - Capas Copacaba-
Cisa_cpm experiência em TV -.E.!nn, _ Rua Álvaro Miranda, 243,

iGARAJISTAS - Procisa-s» d* 9a.
A.ANICURA — Precisa-se urgente1 registas pan «difítio residoncial
-filão de alto luxo nn R. Hum-jpar_> manobra • lavacío de 30
berto de Campos n. 827, loja G|<arros. Exic(*m-** tart. prof. _
— Leblon. ¦ referências. Sabor manobrar car-
PRECISA-SÉ""dc""cabelcireira "e.r,os- . P"=1_f* ''•m.- Apresentar-..

Bonsucesso. Hoje, sá.ado até manicura com prática. Trotar na d0""n-<_ oa. 10 as 13 horas, di-
12 horas. i Rua Tenente Araquem Batista,! '¦'amonla no apartamanto 302 da

553 (antiga Itaú). Penha. Av- Ru' Barbosa, n. S00.
MOÇAS MEMORES - Serviço ex-

ENFERMEIRAS ,erno - Ex'B- boa aparência .
i _. m_>«.•_ __. «.Mniw.. __ de.embaraço. Aprts. R. das Mar-
-ABORATORISTAS recas, 48, qr. 803 - Após 11 hs.

.Cir.o.i.i.i- i-_-- • _.- MOÇA -ÒU SENHORA -""Com
E'T.E¦ 

_IR-_ p! .."«>'' 5asa dl;|prálica de enfermagem, preci».-
nenV-S8:lSc Parfl escola feminina. NecesstS-

SAPATEIRO — Preciso-se de cor-
tador de pele-para obra e:porte
de senhora, na Rua do Bispo n.
95-F - Cal. DAMA.

^SAPATEIROS 
- Precisa-se de ofi.

Iciais para obra de homem sob
medida. Rua São Francisco Xa.

— Rua Recente Peíjó,
602. Entre 14 e 16 h
ver não tt-lefoi

95, Sr*[preciso oficial e meio-o.icíal, pa-oras. Fa-.glVse tem. Procurar o Sr. Au-

ras brar.ieiras
Tel. Í2-5Ó44

pcrtUQUeiii -Ivc, 926-A — Lebl

etc. Conduta exemplar, ótirras
referenciai. Primeiros contatos.
- Telefone 28-0405 com o Sr.
FRIAS.
PRECISA-SE casal eponentado, corn
referenciai, tomar conto penusiio
iitio todo plantado, dí-se ca.a c
terra a meias. Refinaria Duque
de Caxla». Trotar Afcn.o Pena,
10, op. 603. Tel. £4-0028.
PRECISA-SE de casal de prefe-
rência sem filhos, para trabalhar
em granja. Pedem-se refertn-
cias. Tel. 22-7944 — Dias úteis.

COMPOSITOR tipográfico - Pre
ciso-se competente para serviços
comerciaii — Rua Senador Alen-
car, 157*—>Sã. Cristóvão._
CORTADOR,. encadernador,' tipo-

PRECrsÃ_Ã"S_~íSí{.s e ropaaes Z.Í1C0.00 (Cr$ 100 000 cruieiros nn'. ^fs. ^"'"nhãú""" 
J°'é ^

Fjratica para .bálcontttai de teeí*|t|(çbi] por dia. Escrever paro D
doe. Tratar c| Sr. Eduardo — Lo-|Silva, R. Paulino Afonso, 247-A-.
[o Tecidos Teci. Rue Conde de — Petrópolis, -RJ. (Visitaremos os
Bonfim, 268 — Tijuco
PRECISA-SE de. rnSíã»: • 

'.'rapázu

com boa aparência, com prática
dt balcão — Rua da AifándeQa,
326, loja.

candidatos selecionados)
VIAJANTES E PRACISTÀS'"-"DTsV
fribuidora de Prcdutos de Perfu-
marlfl e Farmacêuticos necessita

ide vendadores pdra o Est. do
TINTURARIA - Caixeiro com pré-|Ri°. sul de Mina.-, Interior S.
tica. Preci.e-re i Rua SiqueirajPaulo (linha Rio-S. Paulo;. Paga-
Campos, 82-8 -. Copacabana.
TINTURARIA - Precisa-se de bal-
coni-f* cem prática — Rua Bento
Lisboa, 41, loja. Tel. 25-1849.

EMPREGADA•Jccrcuim 
rV

Sa-se bem.

ap, de unhar de trato e respe!-
to, . empregada competente para
cozinhar o trivial e er rumar —
Exigem-se referências e documen-! EMPREGADA

tos. Rua Almirante Tcmaridaré,
5: '" | 

PRECISA-SE de" m"enir_r-d."T0~7i CONTADORESrreçiio;-;para co*!]l jnos, auxiliar ca;o de fami-1EMPREGADA
linhar. Ordenado 40 mili Dormir!íi. 

"- 
Rua J_'i Verí-iimo

no emprego — Rua Pedro Amé-JI — frenle — Méier
rico, 218. cr. 901. |er,,u-,,' ' ——--_

r-r- 1 SENHORA pera ecempanhante
Coiinhaira ou d« pe.-foss doentes ou idosas.Pr.ciis... _ .,i_l7_." _:•:.""*;_;_¦_.'."___i ¦""__,-"",'-|"¦¦_."--"-r- -. 
£.<__mi.ir. ou o- pe.-roas cioentes ou irlasas. lanceta¦Jccrcuim 

M.ier 89 - Un. \. InV ?. 
' S_n,dn Eurebto, 29. ap. aiudante de corinha, para pan- Multa prática e boa. relerincia». critório. i - lm» _ P«-|601 (f,m do Flamenoo). Telefone soo, que durma no emprego. -ÍD. Maura. R

*5-5879. lAv. Mem de Sa n. 2S0. Iria, 187.

AUXILIAR DE CONTABILIDADE -
Preciía-ie de um, com qrande
prática «m levantamento de ba-

se ordenado e|uda de cusio e co-
missões. Fnvcr não a presen lar-se
quem não tiver conhecimento de
uma das zonas acima, e do ra-
mo. Entrevista dia 13-3-67 das 9
às 12 • das 14 às 17 horas, tra-
zendo carteira profissional. Rua
Ccnde de Bonfim n. 377, s .05
— Sr. Cruz.

Coração da Ma*|Roosevelt,
Sftvlo.

 VENDEDOR - Bico. Precisa-se -
serviço: Sftrall de es-lWsrcecria-armarém. Prcdutos cate-
Trator na Av. Franklin] Borlzedo.. Aíende-se amanhã das
23, 15.0 «ndar, Sr.i9 às llh. Av. Mal. Floriano n.

143, sola 606.

COMPOSITOR tipográfico, 
"preci-

sa-se. Rua José dos Reis. 1.973.
Inhaúma.
DISTRIBUIDOR -
Precisa-se. Rua
quita, 146-A.

Tipografia. -
larão de Mes-

ENCADERNAÇÃO - Precisei, de
encadernsdores e auxlliares de
encadernação. Ensino-se -profissão
a menores. Rua Watipó, 115 —
Jacaré.
GRAFICA cie Òff-set admite rek.
cador. Tratar na Rua Sinimbu. 503
— Enlrada pelo Rua São Luís Gon-
:oga, 921.
IMPRESSOR - Máquina Chifer-
24.

çiusto.
COLCHOEIRO
colchão de molas. Patja-se bem —
Rua Frei Caneca, 73.
FleTrICTsTÃ"" - Precisa-se, com
pratica ce ínitalações e monta*
çiens. Comparecer na Avenida Rio
Branco, 156, sola 2 303, parle da
manhã.

saúde cl 30 leito,, íi. •_""¦• I*"- H*,,u C___r|0 I Eli HIIIIIU. I-
oiplomo, referencias, Rua Poulmolrio residir. Tratar 36-6754.
Fernandes, 38, Botafogo.. »^-,.—E-^-_;r_KSTs; i—i "
-i.ieen.icin..  -, MOÇAS E SENHORAS, p cine-
ENFERMEIRA - Oferece-se para ma, teatro e TV. Não orecisa nrá-
porlicuiar dia cu noite - Tel. t.c_, damos orientação artística.
52-2340.
QUIMiCO RESPONSÁVEL qui-
mico industrial, cferece-se para
a.iistencin técnica
lidade perante o C.R.O. Car

Precisa-se parojtas paro 97 366, na portario dês-
tê5 Jornal.

ESTOFADOR COMPETENTE -
Precisa-se de um com larga ex*
pèflShcia no ramo. Referências.
Tratar Rua 7 de Setembro, 88,
sala -.02, das 15* _%:A7 hõrai.i?
FERRAMENTEIRO com _oa""prat"ica
na projeção e execução de matri-
zes de injeção e prensagem de
matéria prásüca. Preciso-se — Rua
Cordovil 815.
FOGUISTA - CALDEIREIRO -
Precisa-se com pratica na Rua
Leopoldo Bulhões n. 1 4B0 —
Estação de Mangulnhc_.
MODELISTA DE BIJOUTERIA -
Precisa-se. Trator segunda-feira,
9 òs 11 horas, .'; Ruo Senador
Dantas, 117, aala 1624. Apresen-
tar-se somente quem tiver prática.
MECÂNICO — Precisa-se p| mi-
quinas Olivetti, salário compatí-

Precisa-se. Tratar Rua Santa- vel com as aptidões. Procurar Sr.
15* lll. IVáltcr a partir das 10 horas. Rua

Mão aceitamos menor, Av. 13 da
Maio, 47, solo 1 201. Edif. Ilu.

, ,MÕÇAS E SENHORAS - Precisa-
responsabi-lmos. Pagámos bem - Almoço ,

condõçSo por conta ds firma —
Tratar Rua Acre, 47. s! B10.

GARÇONS
COPEIRO - Precisa-se. Av.
Branco, 20.

Rie

PRECISA-SE garçom, preferên-
cia português, não preciso mui-
ta prática, Rua Dela, 849 — São
Cristóvão.
GARÇON - Precisa-so para tra-
balhar «m hotel nit cercanias de
Petrópolis de um casal, para Gar-
ten • arrumadeira — Tratar com
o Sr. José Roberto à Av. 13 de
Maio, 23 l| 338, dal 14 as 16
horas.
PRECISA-SE da copaira psra pan-
tão, só dá almoço. Rua Bonodl*
to Hipóliro n. 156, Praça Onzo.
PRECISA-SE de ajudante de foi
no _ caixeiro. Práticos para pa-
daria — R. Conde de Bonfim 486.
PRECISA-SE — Rapat para aju-
dante de cozinha, para pensão.
Rua Luís de Camões, 98 sob. —
Perto da Praça Tíradontes. Tratar
2a. feira.

MÔÇAS — Precisam-3e para ser-
viço externo. Salário íixo. Damos
preferência às que morem nos su-
búrbios. — R. Lavradio, 3, l.o
andar. Atende-se após 9 horas.
MôCA MENOR residente'Zona Su!
para auxiliar. Demista, preciso. —
Tel. 36-4003.
OPERECE-SE moça mineira para
tr para Belo Horizonte, pratica de
cuidar de cioentes, governanta,
serviços em geral. Carta para
347 928, na portaria dêste Jor-
nal.
PREÇÍSÃ4~E"~SÍRV"e"NTE - Cono.
Edifício Angelus. Av. Rui Barbo-
sa, 830 .Apresentar-se na por-
taria segunda-feira, até 11 horas.
PORTEIRO - Prc-cisa-se_ edifício
luxo Copac, salário mínimo —
Sem moradia. Somente a pessoa
q| resida próximo. Tratar 2e.-
feira das 14 às 15 horas — Rua
México, 98 sl 509. 
PRECISA-SE de cobrador idôneo,
maior, com boa aparência e ca-
paz de apre.eníar fiança. Horário
de trabíilhn livre, com presti:áo
do contas diária. — Av. Rio Bran-
co, 9, l.o andar, sola 104, às
16h30m.

PRECISO uma moça p! café —
Rua Alexandre A.ackenzie, 9-C —

IMPRESSpR p.";." máquina d. v.,.|As_semb|éi°. '9- 2-° |_«_!__ PRECISA-SE 
de 1 móça cara aunn pr.cis.im_ d. um com pri.;MOÇAS - Precisa-se de duas pa- RUA SENADOR POMPEU n. 232ixi!iar de caixa. Tratar 2.«-feiratic. comprovada. Trat.r n. Ru. ra montagem do biiuterias. 5-1- Precisa-se de copeira ¦ comidia 13-3-67, das 8 ás 12 horas

Aniunai Maciel, n. 131 - Edkcom prática. Av. N. S. Copa- critica de salão - Tratar à Rua Senhor dos Passos, 1J8tor. V.cch.. .bana. 897, a/ £02. 'tarde. 'Centro.

4,

_fv
v_;
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O EMPREGOS 1.° Cad., CLASSIFICADOS, Jornal do Brasil, domingo, 12, o -.".feira, 1..-67 — "J3

__ tUGÂNI
íãratas.ratos 32-7336
PRECISO rapaz pr>ra entregas e
limpeia de loi... Run Mena Barre-
to n. 1. — Botafogo. 
PRECISA-SÊ de 1 môça para au-
xilier de cnixa e 1 rapaz psra
limpera ò Av. Miní_tro Edgard
Romero, 117. Tratai 2.°-feira, dia
13-3-Ó7, das 8 òs 12 hora).
PRECISA-SE de motoristas dc ca-
minhão para cereais. Apresentar-
ie na Rua General Jo.é Cri.Mnc,
66 — S. Crisróv.io.
PORTEIRO d. edificio. Edifício
da ilto trato oferece viga do por*
tetro-chofe com grand. «xp.ri.n-
cil provissiorul, S-Urio compen.
sador « apartamento compl.to
no locnl. Carta, para o n. 426 794
na portaria dòito Jornal.
PORTEIRO com ajudanie para
oficina de A and. com elevador
— Sem moradia podendo rer ca-
set maior sem filho;, residente
em Botafogo, Ótimo salário, se-
guro, Instituto. Exigindo-sc pei-
soa re.ponséve.. Procurar Via-
nr., tels.:_32.93.1S e 42-9488,
PADARIA — Precisa-se de mões,
para caixa com prática de pada-
ria, o caixeiro com prática, na
Rua Bolivar, 92, Copacabana —
Posto 5.
PINTOR — Preeise-se oficina de
automóveis, semana de 5 dias.
Francisco Otaviano) 35. Copaca-
bana. __.
PRECISA-SE dc um mestrinho c|
prática — Pnya-.e bem — Rua
Francisco Porlela, 205 - padaria
Guadalupe.
PRECISÃ-SE de cnfolhndor de
excelentes qualificações e cons-
ciencio.o — Apretentar-ic noi
dias de semana n_ Rua Vítor
Meireles n. 200.
PADARIA precisa de 1 padeiro
para cie di„, 1 forneiro, 1 ofi*
ciai confeiteiro - R. das Laran-
jelras n. 25).

Banco
Procuro Candidatos com boa

apresentação,
onos do Idade, 2:

Datilografo/ a
Procura-se datilografo (a) com

experiência, rapidei e prática
do arquivamento. Semana cie

5 dias em escritório dc em-

preso comercial sediada no

Centro. Pede-se a fine.a dc

escrever para MAA na porta-

máximo de 25|rl« d«te Jornal, sob o nú-

ciclo do!mero 335 386, indicando icta-

cur.o secundário ou equiva-
lente, para início de carreira.
Entrevista: Rua Sete de Se-
lembro n. 32, 5." ondar, das
9h às llh.

dc, empresas em que lenha tr;.-

balhado e ordenado pretendido.

Bombeiro e
mecânico

Datilografa

Eletricistas
enroladores

Precisa-se de enroladores pe

r_ motores elétricos monofási-

cos • eletricistas para conserto

de ventiladores, com muita pró

ties. Apresentar-se com do-

cumentos e prontos para tra-

balhar, — Rua Nona Senhora

das Graças, 477 — Ramos.

CONSULTORIA TÉCNICA EM ADMINISTRAÇÃO E PSICOLOGIA

Precisa-se de competente,

paro trabalhar horário integral.

Pedem-te referências. — Run

Miguel Coulo, 27-A, 5.° andar,

Precisa-se de un bombèl- coni José, das 9h às 13h.

ro, um mecânico, um serra-i ___

Iheiro. Apresentar-se à Estra^

da João Paulo, 488 — Honó

rio Gurgel.
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SELEÇÃO CIENTÍFICA DE PESSOAL ESPECIALIZADO
AVENIDA RIO BRANCO N.« 15. — CONJUNTO _ S06/I0 • SO.» ANDAR

RIO DE JANEIRO . ESTADO OA GUANABARA

PROCURA:

I

RAPAZ menor bon aparência alfa*
batizado. Ordenado .5 mil. Rua
Leandro_Martíns^80. _ 
REEMBOLSÁVEL- - Precisa-se ra-
paz que conheça êsse serviço pa-
ra venda de livro, e contatos ccm
livrarias. Av. Churchill, 94 aala
610,
SERVENTE - Precisa-se de I com
prática para trabalhar em __Ii-
tí cio no Ipanema. Traier refe-
rências. Trotar c| Aluisio, na Me
da manhã à Run México, 74 -
10.° andar.
SERRADOR de encenho couçc.!-
ras — Precisa-se, competem.,
com bastante prática, pera tra-
balhar em firma de madeiros do
Centro, Salário a combinar. Tra-
tar na Rua Frei Canecn, 89.
T.NTURARIA - Precisa-se ds cal-
xeira com prática dc balcSo. Cin-
clareia, Rua Marque, de Abran-
tes, 230 - Tol. .6-7880.
FARMÁCIA - Precisa-se bslco-
nista. Rua São luiz Gonzaga, n.°
104-A. 5ão___ Cristóvão.
TRICICLISTA - Precisa-s. a Rua
Leandro Martini, 42 — Exige-s.
referência. 

Corretores
Precisam-se corretores psr_

venda de loteamento Cabo Frio
— Comissão à visto. Tratar De-

parlamento de Vendas Tavares
& Bolsei — Rua do Carmo, 27/
602. Tel.: 31-2195. - CRECI
18.

Desenhista
Necessitamos com prática

comprovada em diagramaçüo,

proielo de formulários, fluxo-

gramas, gráficos e serviços

afins. Entrevista: Rua 7 dc Se-

tembro, 32, 5." andar, das

9h às llh. 
'

Cortineiro
HÉLIO' BARKI — DEPARTA

MENTOS precisa de um bom
oficial com prática. Base inicial
NCrS 200,00. Apresentar-se n:
Av, Copacabana, 617, Sr. Jair.

Funileiro e
serralheiro

Preclsa-se para grande firma
comercial com 2 lanches com-

pletos dep. médico c| medica-
mentos grátis, passagem da R.
Lopes Sousa, 55, Pço. Bandei-
ra — Sr. Rocha.

Fotógrafo de
laboratório

Com muita experiência em
serviços de cópias, ampliações,

painéis ctc. Apresentar-se com
documentos e referências nn
Rua da Gamboa, 110, s| 302.

Aço inoxidável
Indústria necessita do meta-

lúroico para dirigir seção de
montagem aparelhos elétrico,
fabricados em aço inoxidável,
de preferência com conheci-

Cobrador
BRAST.L admite com basta.n

íe conhecimento das Zon3_. de

Nova Iguaçu, Duque' d* Ca-

xias, Nilerói e adjacências. Fa-

vor não comparecer iem pre*

encher as exigências acima —

Apresentar-.e à Rua Uruguaia-

na, 116, 4.° and. 2.a-feira às

8,30 horas.

Exímio
datilografo

Precisa-se de rapaz reservista,
. j preferência com redação

própria, mesmo sem prática

jde escrilório. Cartas indican-
do idade, Instrução, naciona-

! lidade, salário desejado, para
O n.° 426 e83, na portaria dis-
te Jornal.

Gráficos
Impressor tipográfico. Preci-

s_-se de competente. Apresen-
tar-se com documentos na Rua
Marechal Aguiar n. 116 — São
Cristóvão. — Litografia Tucano
S. A.

Gráfica

rcbCUTC Para filial de São Paulo de indús-
iria internacional de equipamentos

Executivo, com sólida experiência (mínima de 5 anos) em Gerência de Vendas e Gerência Geral, em grande orga-
nização do ramo mecânico e/ou metalúrgico.
Deverá possuir suficiência nas seguintes áreas: Comercial, Marketing, Planejamento, Organização e Administração.
Daremos preferência a elemento com formação universitária, que possua conhecimentos razoáveis do idioma
inglês e de idade não superior a 40 anos.
A remuneração para o cargo corresponderá às qualificações « experiência do candidato.
Serão confidenciais todos os contatos mantidos com os candidatos ao cargo. Solicitamos o envio de minucioso"Curriculum Vitae".

':«!c^-^AeWcOr>^

Conceituado Banco, estabelecido nesta praça,
com filiais e agências ern diversos Estados, neces-
sita com urgência, de:

CONTADORES
CHEFE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL
INSPETOR GERAL
Cartas com fotografia para a portaria deste

Jornal sob o ri." P-85 417. (P

TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO
Esta empresa, em fase de expansão, necessita de elementos para assis-

tência técnica de máquinas.
Os candidatos aprovados farão um curso de treinamento. Ótima re-

muneração.
REQUISITOS

Experiência em manutenção de máquinas de escritório, computadores,
equipamentos eletrônicos ou elétricos.
Conhecimentos de mecânica.
Idade entre 20 e 28 anos.
Apreciaremos também candidatos recém-formados por escolas técni-
cas de eletricidade, mecânica ou eletrônica.
Conhecimentos de inglês muito conveniente.
Apresentar-se pessoalmente munidos de documentos na Rua do Ria-
chuelo, 257-A — Departamento Técnico.

XEROX DO BRASIL S.A.
REPRODUÇÕES GRÁFICAS

Precisa impressores maquina
Minerva. Av. Itaóca, 2 096.

Cozinheira
Parecisa cozinheira ou coií-j

nheiro forno e fogão com re-1

Esfucadores
(TAREFA)

Precisa-se de bons profisrio-
nais para obra na Zona Sul —

Paga-se bem. Tratar à Rua
do Carmo n. 27, grupo 6uM'5,

Icom o Sr. Ronaldo. (P

mento de matrizes. Trotar na j ferencias. Apartamento alto!

Rua Júlio do Carmo, 55, com j tratamento no Leme. Sem in-;

o Sr. Jorge, 2a.-feira de 8 às
lü horas,

Auxiliar de
escritório

Precisa-se com práiica de ser-
viços gerais de escritório. Car-
ta porá o n. 335 471, na por-
taria deste Jornal.

Advogado (a)
Precisamos para o período

de 2 horas diários. Apresen-

1ar*se na Rua Evaristo da Veí-

sa, 51.

Assentador de
manilhas

Precisa-se <!e _ubempreií-;
ro porá assentamento de ma-
nilhaj de um metro. Trotar:
Rua Visconde de Inhaúma,
134 - sala 717.

termediôrios (agência) — Tcl
36-5537.

Contador
Precisa-se competente. Ind.

Nac. de Carroçarias Ltd_. —

Tels.: 30-9614 - 30-73B6.

Contra-Wlestre

Encarregado
Para obras de galerias e cal-

comento da rua.. Apresentar-se
h Av. Franklin Roosevelt, 23,

sola 509. (P

Procura-se um contra-meslre
para serrolheria. Entender-se ní'

com Sr. Emílio, à Rua Visconde
de Inhaúma, 58 sala 502.

Empreiteiros
Precisam-se para obre. que

tenham firma registrada. Car-
«... com detalhes para o n.
335 440, no portaria déste Jor-

Cronometrista
Precisa-se para fábrica de

móveis. Rua Teixeira de Azeve-
do, 86 (perto do Largo'da Abo-
lição) — Américo.

Datilografa
Preeise-se de datilografa com

prática, conhecendo bem por-
tuguês e com conhecimentos de
inglês. Carta para a portaria
deste Jornal, sob o n. 426682,
rom pretensões e fontes de re-

'éncia.

Eletricista
O SENAI oferece vagas de

instrutor adjunto, para Cam-
pos e Vt33ouras, o profissio-
nais com suficiente cabedal
leórico e condições para trans*
mitir conhecimentos. Estágio
de preparação remunerado —
Entrevista com o Sr. Carvalho,
dns 14 ès 18 horas. Av. Ama-
ral Peixoto, 71, 11.° andar —
Niterói.

Laboratório
De produtos Farmacêuticos

s perfumaria admite vendedo-
res. Salário fixo e prêmios. —

Apresentar-se com documen-
to» na Estrada do Agua Gran-
de n. 1 905, Porada de Lucas,
das 13 às 17 hora-..

Motorista
Precisa-se conf experiência

de entregai, referências e fo-
miliariiado com a cidade. —

Apresentar-se ao Sr. Vianna, a
partir de 9 horas, na Rua João
Alvares, 19 — Gombo».

Marceneiro
Precisa-se da um com práti-

ca em móveis e instalações co-
merciais. Boje inicial NCr$ ..
200,00. Apresentar-se na Av.
Copacabana, 817, c| Sr. Jair.
Lccal de trabalho será em Bon-
sucesso.

EM CARTEIRAS
NCR$ 400,00 A 800,00. PARA ENTREVISTADORAS EXT.
NCR$ 200,00 A 300,00. PARA TELEFONISTAS.
NCR$ 200,00 A 300,00. PARA DEMONSTRADORAS EXT.

A Demonstradora ganha além
do salário fixo o seguinte:

1 — Prêmio semanal de NCr$ 100,00. 2 — Comissão. .
Almoço. 4 — Condução própria de casa para casa.

SÓ ADMITIMOS SOLTEIRAS MAIORES
Muito bem vestidas, que gostam de serviço domiciliar e

agüentam trabalhar 8 horas diárias.
Tratar diariamente e pessoalmente até o dia 18-03-67 em

Modas Vestido Branco, Rua Vise. Santa Isabel,382, Grajaú.

N.B
que

Mecânicos
TORNEIRO FRESADOR

E LANTERNEIROS

Necessita-se de mecânico
Diesel, mecânico gasolina, tor-
neiro fresador e lanterneiro

para trabalhar na oficina cen-

tral de empresa de tcrrople-
nagem. Tratar a Rua Conde
do Agrolongo, 1 235-F. Penha '

RV — Serviços Eletrotécnicos, S/A, em sua
nova fase, selecionará, para admissão imediata,
com excelentes salários, os seguintes elementos
especializados:

Mecânicos de Televisores
Mecânicos de Geladeiras
Mecânicos de Condicionadores de Ar
Mecânicos de Máquinas de Lavar

Os interessados deverão apresentar-se ao Sr,
Vargas, munidos dos seus documentos, na Av.
Henrique Valadares, 61/63, para entrevistas. (P

Môça

NCR
TÉCNICOS DE

IERVIÇO

Motorista
Cia. Perfex

Admitimos com prática em
carreta. — Apre:entar-.e com
documentos à Av. Brasil, n.
15 295 — Parada de Lucas.

Oferece oportunidade a graduados em curso ginasial com-
pleto ou escolas técnicas. Os candidatos serão treinados local-
mente ou fora do País, em reparação e conservação de:

CAIXAS REGISTRADORAS e MÁQUINAS DE CONTABILIDADE
Excelente remuneração e de futuro.

REQUISITOS:
Até 25 anos, boa aparência e reservista.

HORÁRIO INTEGRAL- Semana de>5 dias.
Entrevistas diárias das 8 às 11 horas.
Rua Barão delguatemi, 224/230 — Praça da Bandeira.

Revista GAM - GALERIA DE
ARTE MODERNA admite uma
móçn de bo» aparência para
completar «eu quadro de cor-
retores. Trabalho planejado e
orientado. Salário e <omÍ;_ão.
É Indispensável referência» —

Av. Beira Mar, 40-, grupo
1 302. (P

Montreal
PRECISA:

* Eletricistas
Paga-se bons salários e ajuda de custo.

Apresentar-se à Rua S. José, 90, sala 811.

(P

Pedreiro e
Carpniteiro

Almoxarife
MOTORISTA DE KOMBI

TORNEIRO MANUTENÇÃO
Precisa-se de elementos nua-

lificados. — Rua Cap. Abdala
Chama, 150 (Benfica).

Ar condicionado
Mecânico, Precisa-se n« Rua

Ana Néri, 2 256.

Auxiliar de
escritório

Precisa-se de rapaz com al-
Suma prática. Tratar Rua
Goiás, 5B8 — Piedade.

Ajustadores
Admite-se com prática comprovada em

carteira.

Apresentar-se à Rua Bruno Seabra, 186
— Jacaré. (Transversal à Rua Viúva Cláudio).

(P

Mecânico
ar condicionado

Precisa-se com conhecimento
o experiência do ramo, sem o
que, desnecessário se apresen-
tar. Rua São Francisco Xa-
vier, 451 • Loi» c| Sr. Benedito.

Mecânico
Mecânico Aiustador com prá-

lica dc solda de oxigênio e

elétrica. Rua Teixeira Ribeiro,

514, esq. Av. Brasil — Ramos

A Casa Sloper admite pedreiro e car-

pinteiro de obras com prática comprovada.
Apresentar-se à Rua Uruguaiana, 55 — 3.°
munido de documentos para entrevista.

(P

Datilografa e
Auxiliar de escritório

Precisa-se a primeira, com boa apa-
rência e prática de máquina elétrica, e o
segundo com prática de classificação de
contas.

Tratar com o Sr. Júlio, na sobreloja
n.° 312 do Edifício Avenida Central -
Tel.: 42-5828. (p

Motorista
I Admitem-se 2 motoristas com

j prática em entregas. Apresen-
: tar-se com referências na Rua' 

Riachuelo, 339.

Mecânico de
refrigeração

Ótimo salário • comissões.
Admite-se somente com práti-
ca em ar condicionado e nela-
deiros residenciais. Apresentar-
se na Rua Riachuelo, 339, cj
referências.

Auxiliar de
desenhista

TÉCNICO

Precisa-se. Tratar . Rua Vis-
conde de Duprat, 23, entr* 13
e 15 horns.

Mocas

VENDEDORES
Importante empresa em fase de expansão está admi-

tindo elementos para ampliação do seu quadro de vendas.
Necessário experiência comprovada em vendas, de pre-
ferència no ramo de doces, produtos alimentícios e simi-
lares. Boa cultura, apresentação, iniciativa e espírito de
liderança são dados indispensáveis. A empresa oferece:
Salário fixo e comissões, zona fechada e treinamento ade-
quaclo. Apresentação a partir de segunda-feira, dia treze
do corrente à Rua Afonso Pena, n.° 148 com os senhores
Leonel ou João Baptista. .

Etrit * Organização de Empresas S.A.

Oferece-se
ferramenteiro

Para chefiar ferramental es-
tamparia, Baquelite Plástico c

ou sj desenhos, com referên-
cia de 5 anos de chefia. Car.

tas: Rua Joaquina Rosa, 74,

Méier.

Precisa-se
modelista

| Malharia para camisas, blusas
shorts e vestidos. Tratar Gil

|fort. SiA. Telefones: 49-3769

j ou .9-3845. Falar com Sr. Clau

I dio.
' ' " ~

Ólima oportunidade para jo-
veria desembaraçadas c/ bon
aparência e instrução. Lugar

'de futuro. Candidatas deverão
aptesentar-se das 9h às lOh
30m na R. da» Marrecas, 48,1
gr. 803, com documentos.

DESENHISTA
Auxiliar de

contador

VEPLAN IMOBILIÁRIA necessita ótimo DESENHISTA C/
Prática de Projeto Arquitetura, além de:

Conhecimento decreto 6.000;
Desenvolvimento projeto para depto. edificações;
Bom traço de desenho,-
Trazer trabalhos executados. -

ATENÇÃO: Tratar a partir de 2.°-feira à Rua México, 148
Precisa-se com prática rr.oca-j

nografia National 3000 — Res-
postas com salário « "curri- — 4.° andar com Sr. SLOMO.
culum vitae" para a portaria!
dêsle Jornal sob o n. 88644.1

1.i COZI NH RO
Cia. de' âmbito internacional procura 1.° cozi-

nheiro com experiência de 10 anos no ramo, especial-

mente em restaurante industrial- para completar seu

quadro.
Apresentar-se r,d Av. Suburbana, 561 — B_ v.»:.•%.

no horário de 8h30m às 16 horas.

Fineza não se apresentar quem não estiver ha-
bilitado. (P

Pintor, serralhei-
ro e enrolador
Todos com muita prática. —

Favor apresentar-s» com do-

cumentos na Rua Senador Pom-

ptu n. *4, 1." andar.

Vendedores
Livraria José Olympio Editora S. A.

Promovendo aumento no seu quadro de vendedores, dire

põe agora de vagas, para colocar, pelo sistema de crediário,

excelentes coleções de livros. Ótima comissão. Oi interessado',

deverão apresentar-se, no Centro, na Avenida Nilo Peçanha, 12

— 3.° — sala 301, ao Sr. Amando Barreto de Oliveira, ou na

sede do Empresa, na Rua Marquês de Olinda, 12 — Botafogo,

a partir de 8,30, para entrevista Inicial.

Vendedores internos
Admissão imediata com possibillda-

de de carreira e ótima remuneração.

Tratar diretamente no local de tra-

balho:'
A IMPECÁVEL

Avenida Marechal Floriano, 58

Centro — Guanabara

Vendas
Alto nível

MAPA FISCAL, reestruturando sua fi-

liai da Guanabara, procure elementos de
vendas, para contato com dirigentes de

empresas. É indispensável boa qualificação
profissional, através de sólida experiência
de vendas. Exige-se referências e carta de

renome precisa de elementosj^- Je|efonar 
para 42-9719 - Sr. Ar-

jovens para o cargo de ven- """-¦ r

dedor-propogandista, e de co-lmando.

Vendedores
laboratório farmacêutico dc

laboradores de propagando,
Apresentor-je na Rua Gen.
Canabarro, 522 — GB — Ma-
racanã — Dep. Pessoal. Vendedor

técnicoVendedor de
calendários

r. „„w.w;- n_ rim_ Procuramos elemento jovem, que possa com.
C-¦ e<pprie"Cia no ramo, i- _ _ i_,.:__« nlra -ter»

!.l ' uturo. Escrever para provar vendas realizadas de máquinas para Ter
* .,.._, rfêste Jornal »ob o raplanagern, mineração e transportes. Temos o-

'¦ >'7999. Lha -]e distribuição de equi) 3men'_s ê_ií_>- gei.t.
e çjg fabricaç§0 nacional.

Oferecemos ordenado, ajuda de custos pars
Vo1.rl0i_i.roc 0 automóvel e comissões.V enaeOOreS Entrevistas de 9 às 12 horas na PANAMBRA

Solteiros até 3. anos com 
,NDUSTR|AL E TÉCNICA S.A., com o Dr. FELIX,

possibilidades de vlaiar. — Es- - ^, ¦ 2, >. -, , o
crever para a portaria deste na Av. RlO Branco, 311 - 6. .

Jornal sob o n,. 34BOO0.

riftff.

i

¦.'¦'^.-!.-»,»Y.---»(f—--'.i mténí^ptiepftf. rtr.i--ííX.^,v^n;j"r.; ««1 *:¦¦ wr&l
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"CARBRASA" necessita:

Pessoa com instrução secundária, datilografo e atualizado
com os serviços de pessoal.

Acesso ao cargo de chefia.

TELEFONISTA
Moça com prática comprovada em PBX de pegas e chaves.
Semana de 5 dias. Salário conforme aptidões.
Os candidatos deverão apresentar-se para teste e seleção

à Av. Brasil n.° 15 146 - LUCAS.

COCA-GOLA REFRESCOS, 5. Ar
Admite os seguintes profissionais:

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, COM
PRÁTICA COMPROVADA EM CARTEIRA PROFISSIO-
NAL. |. „
Apresentação com documentos, na Estrada de Itararé,

1071, ao Sr. ROMEU. (P

ELETRICISTA
PEDREIRO

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
CORTADOR PARA GRÁFICA

TINTAS YPIRANGA S/A precisa destes profissionais.
Apresentar-se com documentos à Rua Conde de Leopoldina, 701
— São Cristóvão. Seção Pessoal.

GERENTE DE PRODUTOS
Empresa internacional do ramo farmacêutico oferece opor-

tunidade excepcional a elementos categorizados com conheci-
mentos básicos de venda, propaganda e medicamentos. É in-
dispensável possuir o curso científico completo e ler correta-
mente o Inglês.

Cartas do próprio punho fornecendo "curriculum vitae"
e salário pretendido, para portaria deste Jornal, sob n.° P-85 465.

(P

PARA VOCÊ, que
O é agressivo, dinâmico e tenaz
• é maior de 23 anos, tem curso secundário, boa dicção

e ótima apresentação

O tem conhecimentos de contabilidade
O deseja uma real oportunidade de progresso,

'ft&nintftím- 
WtantL tür J_t___r__l_ff._ft.

tem um lugar promissor para você em seu quadro de

VITORIOSOS VENDEDORES
PROFISSIONAIS

OFERECENDO-LHE:
• Curso de Técnicas e Psicologia de Vendas
O A mais alta remuneração do ramo

VENHA CONVERSAR CONOSCO!
O Sr. Fernando Coutinho aguarda sua visita, das 8,30

às 18,00 h., toda esta semana, à Rua da Quitanda, n.° 46
— 5.° andar. (P

EMPREGOS

Professora
Primária da GB
Precísa-se curió horário, que

tenha realmente «mor no tra-
balho. Currículo escolar. In-
teiigonte com média superior a
7. Lugar de futuro em orga-
nização particular da GB. —
Entrevista pessoalmente Dona
Sueli. Rua Frei Caneca, 148,
sl. 206, doa 7li às 19|-,30ni —
Trazer dois retratos 3x4
referências funcionais. (P

Precisa-se
Para levantamento de mer-

csdo, de preferência estudante
com cultura técnica. Av. Rio
¦Bnfieo_-~S6--\-l335r. ¦

Precisam-se
2 empregadas, uma cozinhei

ra e outra arrumadeira. Paga-
se bem. Run Silveira Martins,
30 ap. 504 — Flamengo. Fo-
nei 45-9022.

Representante
/ moda

Precisa-se de senhoras e >e-
nhorilas bcm relacionadas para
espetacular lançamento de ven-
das » prazo domiciliares. Pa-
Da-se «5tirn» remuneração, tem
exigência de horário. — Exige-
se Carta de Fiança de Cr$ ..
500 000,00, 1 fotografia c
dentidade. Modas Vestido EU-

GENY. Rua Santa Fé, 143, sala
203 (MÉIER). somente dos 14h
à» 19h).

Rapazes
Precisa-se par* trabalhar em

oficina, para montagem de opa-
relhos eletrônicos. Tratar na
Rua Barreiros, 104, sobrado.
— Ramos.

Torneiros-
mecânicos

Precisa-se de torneiros para
trabalhar em ferramentaria em
serviço de precisão. Procurar
por ENINCO à Estrada do Qui-
tungo, 198, entre Largo do Bi-
cão e Irajá.

&» 
¦
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SECRETÁRIA BILÍNGÜE
PORTUGUÊS ALEMÃO

Indústria de renome internacional está admi-
íindo secretária competente para assessorar gerên-
cia da sua matriz.

Indispensável amplo domínio do vernáculo
além de sólidos conhecimentos da língua alemã em
grau de redação e estenodatilografia.

Prática comprovada, responsabilidade profis-
sionai, espírito de estabilidade e discrição são re-
quisitos indispensáveis ao atendimento do cargo.

Excelente remuneração, em ambiente excep-
cional de trabalho com semana de cinco dias. %

Respostas detalhadas com "Curriculum Vi-
tae" para a portaria deste Jornal, sob o número
P-3532L (p

Secretária
para Diretor

Precisa-se, conhecendo con-
tabilidade, serviços gerais dc
escritório • datilografia. Até
30 anos. Cartas com dados
pessoais, ordenado, para por-
taria deste Jornal, tob • nií
mero 335741.

Seção pessoal
Construtora necessita funcio-

na*rios com conhecimentos de
seção de pessoal e noções de
contabilidade. Sábado livre —
Idade eté 35 anos. Carta com
"Curriculum" e pretensões para
a portaria desta Jornal sob o
n. 429 006.

Topógrafo
Precisa-se com prática cie

construção de linhas de trans-
missão de grande porte. Tra-
tar à Proça Pio X, n. 99, 9.°
andar. Sr. Olavo. (Pi

$ INSTALLATION EFFICiENCY ENGINEERING DO BRASIL S. A.
Organização dé Empresas

Av. Paulista, 1765 — 13.° e 14.° andares São Paulo

A nossa Companhia já opera em doze países, aconselhando as Empresas de todos os ramos nos seus proble-mas particulares de Organização e Racionalização. As centenas de cartas dos nossos Clientes, agradecendo a nossa
intervenção e confirmando o seu rendimento, constituem, para maior satisfação nossa, a prova indubitável da alta
categoria técnica do nosso pessoal, e conseqüentemente dos trabalhos realizados.

Estamos selecionando, para trabalhar junto a Empresas Comerciais e industriais, um Corpo Especial de:

Os nossos colaboradores deste Departamento têm a missão de visitar os Dirigentes de Empresa com o fim
de informar sobre nossas atividades e estabelecer a base de uma mútua colaboração.

Os homens que procuramos devem ter 30 a 50 anos de idade,-, larga vivência comercial, instrução secunda-
ria completa ou superior, cultura geral, integridade moral comprovada, boas relações com Dirigentes de Empresa, além
dos dotes humanos necessários à Representação de Alto Nível.

OFERECEMOS: Curso de formação e adestramento práti-
tico. Ordenado fixo, gastos, prêmios e
participação acima de NCr$ 1.500,00 men-
sais. Grandes possibilidades de promoção
rápida e de viagens.

EXIGIMOS: Personalidade; Grande capacidade de tra-
balho; Experiência de vendas de serviços;
Dinamismo; Tenacidade. Conveniente pos-
suir carro próprio.

As pessoas interessadas devem marcar entrevista a partir de 2.a-feira, dia 13, pelo telefone 22-2147 —
HOTEL EMPIRE — Com o Sr. Blasifera ou Sr. Munoz — Rio de Janeiro. /p

ECRETÁRIA
o Companhia de grande porte e prestígio internacional, admite bem apessoada jovem, dominando com perfeição

estenografia em português, para integrar seu quadro funcional.

Científico completo, nacionalidade brasileira, solteira, idade não superior a 30 anos, são requisitos formais exi-
gidos.
Ademais, deverá ter boa vivência em assuntos gerais de escritório, perfeita estética na disposição dos assuntos
no papel' datilografia veloz e limpa.

Salário compensador, semana de cinco dias, local de trabalho no Centro e outras vantagens são oferecidas.
As interessadas serão recebidas à Avenida Rio Branco, 181 — 15.° andar — sala 1 506. (p

Engenheiro ou Arquiteto
Precisa-se, conhecendo projetos de instala-

ção comercial, manutenção, instalações elétricas
e hidráulicas, para assistenle no Departamento
Técnico de grande companhia comercial e de âm-
bito nacional. Necessário viajar. Propostas, con-
tendo posições ocupadas e pretensões salariais,
para a Caixa Postal n.° 1240-ZC-00, Guanabara.
Garante-se sigilo absoluto. (P

Vendedores
Precisamos para a venda de

artigo de grande consumo -e
que esteiam bem ligados à in-
dústria de confecções para se-
nhoras e crianças. Rua da Qui-
tonda, 185, 5.° andar, sala
503.

Vendedores
Precisa-se vendedores c] ex-

periência no ramo de madeiras,
compensados, fórmicas etc. —
Cartas para portaria deste Jor-
nal, sob o n. 321821.

Vendedora
boutique

Precisa-se de uma com .boa
aparência e muita prática do
ramo de modas. Apresentar à
Rua Barata Ribeiro, 559-A.

Vendedores
Com experiência mínima de

2 onos, boa apresentação, ar-
tigo de fácil aceitação, ótimas
retirados. Rua Senador Dantes,
117, conj. 819.

Vendedores
Máquinas de escritório. Cur-

Sc de vendas. SIMPLEX. Con-
cessionário Burroughs, Olivetti
e Remington Rand. Av. More-
chal Floriano, 38, ijloja 203.

ESCRITURÁMOS

Escriturárias — Datilógrafas
— nível científico —

Datilógrafas
nível ginasial completo —

Recebedores
nível ginasial completo —

Precisa-se
Companhia Telefônica Brasileira

Av. Presidente Vargas, 1146 --
sobreloja

(P

ENGENHEIRO ELETI

Mecânico de linotipo
Empresa de grande porte oferece boa

oportunidade para admissão imediata. Exi-
.ge-se conhecimento de mecânica geral
além de prática comprovada em mecânica
de Linotipo. Apresentar-se à Av. Rio Bran-
co, 110/112 — 1.° andar — Divisão de Se-
leção - De 09:00 às 11:00 e de 14.:00
às 16:00 hs. C/ 1 fotografia 3x4. (P

Vendedor
• Fábrica de colchões mediei-

nais necessita de pessoa com
prática e conhecimento da pra-
ça. Exigem-se referências. Rua
São Francisco Xavier, 9J0, Ma-
racanã.

3.° Ano de
Engenharia

. Universitário p.-ocuri trabs-
lho parle da tardt. — Tel.:
32-1377. .

MECÂNICOS, LANTERNEIROS,
LUBRIFICADORES E

ELETRICISTAS
Experiência mínima de 2 anos

em manutenção de frota, anotada em
Carteira.

Ótima remuneração.
Tratar segunda e terça-feira, das

16 às 19 horas (exclusivamente) à
Rua Inspiração, 470 — V. da Penha.

(P

Conceituada organização de âmbito internacional, Io-
calizada no Centro, admite um Engenheiro Eletricista que te-
nha no mínimo 2 anos de experiência em projetos de subês-
tações e transformadores de alta tensão. Sábados livres.

Cartas acompanhadas de "Curriculum Vitae" para o
número P-85 342, na portaria deste Jornal. (P

Vendedores
HORÁRIO INTEGRAL OU BICO

Necessitamos para Guanaba-
ra • Estodo do Rio, que já
trabalhem com loias de auto-
pegas. Artigo de fácil coloca'
ção • granda utilidade. Exi-
gimos referências e oferecemos
boa comissão. Tratar com Sr,
Ismar à Rua Saeadura Cabral,
89, das 8 às 12 horas.

Mestre ou Mestre-Assistente
Importante fábrica de parafusos e similares procura

um que tenha conhecimento do ramo, personalidade e
prática de lidar com operários.

Curriculum Vitae do próprio punho, especificando
empregos anteriores, idade, nacionalidade, estado civil e
pretensões salariais para a portaria deste Jornal, sob o
número 426 809.

Guarda-se sigilo.

Vendedores
REVESCO — Distribuidora

dos lambris CODEPLAC admite
vendedores, com boa apresen-
tacão e referências amplas. En*
trevista na segunda-feira de 9|
às 12 horas. Rua Ramalho Or
tigão n. 12, sobreloia.

Vendedor
de tintas

Grande indústria de São
Paulo ampliando suas vendas
neste Estodo procura vendedo-
res altamente credenciados. —
Condiçdc-- contratuais vantaio-
sas. Cartas para a portorio dês-
le Jornal «ob o nl 281 421.

OPORTUNIDADE
Temos 50 vagas em nosso quadro funcional, para sorem preenchidas pelo»

melhores «lementos. A fim de dar a oportunidade a um maior número de candidatos,
ministramos um curso intensivo * prático, de ganhos garantidos durante o período.
Aos que mais se destacarem, garantimos postos de chefia em nossos diversos depar-
tamentos: Vendas, Relações Públicas, Marketing, Propagando, etc. Somos a maior
organização de produtos medicinais radioativos e cosméticos da América do Sul.
EXIGIMOS: POSITIVIDADE, mínimo de 18 anos, instrução secundária, força de vontade,
1 foto 3x4.

Seleção: Av. Pres. Vargas, 590 — Conj. 2 006, das 7 às 12 horat. Dias 13 • 14

OMEGA I
rrplTiSSOT

C.I.R.- COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE RELÓGIOS LTDA.

RELOJOEIROS
Vendedor C.I.R. procura, para sua Filial do Rio de Janeiro, com o mínimo

Revendedor outorgado <hde 5 anos de experiência. Os candidatos deverão ter boa apresentação,
carro nacional necessita de'idade até 35 anos.
vendedor competente e expe-
riente. Cartas para o nún-oro| Tratar 2.°-feira à Av. Rio Branco, 138 — 10." andar, com Sr.

nal.
I 632 na portaria deste /or- Octavio, acompanhado de "curriculum Vitae" e referências. (P
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ministrador
Fazenda

Precisa-se de um bom administrador
para fazenda em À.iguel Pereira. Exigem

Agente de carga aérea ióqrafa.
ATLÂNTICA - CIA. NACIONAL DE SEGU-

de aviação ROS, admite' datilógrafas com prática comprova-
cia,

se excelentes referências, grande e com-jprocura agente de carga, com,prática doi^bjfj^ assistêllda <1lédica' bom am

provada experiência no trato de gado para tamo, experiência e conhecimentos na pra-'

Gráfica Editora
Livro S/Á.

Radioperador
Companhia internacional _.. _,,_.,__- - -,- ,„a „ , v «..¦/_--_. .,,..,.,._... . .5 -'- -¦'¦'  '•¦¦-¦ -.--.... _.» »« w **¦/_-_. SNAMSAIPEM, admite técnico e ope-

Admite IMPRESSORES p/ máquinas rador, para rádio de comunicações com
' , , "r .-_a„o\~ nnm„t,i-;n__rnm;«^ Apresentar-se ao DEPARTAMENTO DO PES-iPlanas' LINOTIPISTAS e PAGINADORES. prática comprovada. Favor comparecer a

leite e que tenha carteira de chofer. Paga-:?a elo Kio. Uíimo salário e comissão. jSOAL, à Rua Barão de Itapagipe, 225 - RIO COM-;Rua Tapirapé, 74 -Jacaré. :Av Pres Varaas 583 - 18° andar -S/
se de acordo com as qualificações e dá-se] ' 

, Curriculum para^portana deste Jor-Jprido, das 9 às 11 horas e das 14 às 16 horas,! Saltar à Rua Lino Teixeira, 180 e se-1808. 
'

participação. Carta para a portaria desteina
Jornal, sob n.° 426 969, com todos os de-
talhes.

sob o número P-85 318. (P

Auxiliares de
Contabilidade

ATLÂNTICA - CIA NACIONAL DE SEGU-
ROS, dispõe de vagas para AUXILIARES DE CON-
TABILIDADE de preferência cursando o Técnico,
sábados livres, assistência médica,! bom ambien-
te de trabalho.

Os interessados deverão apresentar-se à Rua!
Barão de Itapagipe, 225 - RIO COMPRIDO, das;
9 às 11 e das 14 às 16 horas, munidos de do-
cumentos. ¦

Buteiros
A Impecável precisa de Buteiros

A IMPECÁVEL
Avenida Marechal Floriano, 58

Centro — Guanabara

para entrevistas e testes.

Dentista
>reseníante-Técnico

guir Bráulio Cordeiro.

e venaas

Aposentado
Você é útil à sociedade e pode ter boa

remuneração,mensal. Venha conversar co-
migo. Procurar Sr. Harry ou Sr. José Carlos.
Av. Rio Branco, 131, grupo 2 003. Segunde-
feira, às 9 horas.

Balconista para seção
de cama e mesa

A CASA JOSÉ SILVA-CONFECÇÕES
S/A. precisa de rapazes de boa apresen-
tação e que tenham prática comprovada de
artigos de CAMA e MESA, para trabalhar
sm sua loja-de COPACABANA. Apresentar-
se ao Sr. Sylvio Cunha, no Dep. do Pessoal,
à Av. Barão de Tefé, 34, com documentos.

RepreSeníanTe-l eCnSCO Importante Empresa ligada ào ramo de pe
.:-Y -.„•,. .. , ,. , . . ítróleo e derivados, está selecionando HOMENS DEConceituada industria cie artigos den anos VENDAS, para colocação dos Títulos de Sócio Pro-

procura |ovem profissional (ate 35 anos de idade), prietário c'|e de Colônia de Férjas com
que possa v,a|ar, para seu representante iunto àíde 30 mi, intere5sados. Venda ifiva e diretaClasselOdontoogica. Da-se preferencia a quem Possibilidades ilimitadas. Exigem-se curso corres-¦ D .,,. „ 07 on 0 . ,tiver bons conhecimentos da Imgua inglesa. Os pondente ao médio, boa apa?ência, desembarace en Rua Melv,n J°neS "• 27 " 30" PIS0imeressados poderão marcar entrevista pelo te- verbal
lefone 22-8067 com Dr. Deny. i-c;^a_ „ u > • iInscrições no horário comercial, no Depar-

jtamento de Seleção, Av. Rio Branco, 156, 13.°,
Grupo 1 307. (p

Secreta ria-Dactilógraf a
"Enticlad Internacional necesita Secre-

mais faria-Dactilografa, preferiblemente Taqui-
grafa en espanol y português. Presentarsa

Desenhistas Inspetcnas de venda

Auxiliar de
Contabilidade Balconistas (Homens)

Importante empresa desta, praça, ne-
cessita de um, com prática de contabilidar

Grande organização precisa para lojas e
jsupermercados. Bom ambiente de' trabalho, sa-

. .,.-., ilários compatíveis e oferecemos lanche. — Entre-
de mecamsada,-reconciliação de contas cor-!vista das 8Kh as 17h/ na Rua Genera| Padilha/ 91
rentes e serviços gerais de contabilidade.!- SÃO CRISTÓVÃO.
Carta com pretensões, empregos ànterió- N.B. Esta rua fica perto do campo do Vasco

PRECISAM-SE desenhistas técnicos,!

com bons conhecimentos de desenho me-

Silbene
Sorveteiro

Rio — São Paulo — Belo Horizonte
- Es». Rio -

. . Para colocação de títulos de Sócio- _ .. .
canico, para trabalhar em Usina Siderúrgi- Proprietário do CABO FRIO IATE CLUBE! " Preclsamos de um profissional compe-
ca localizada no Km 2 da Rodovia Presiden- (com apartamentos para os sócios) necessi-jtenTe Para fabricação. Apresentar-se à Rua
te Dutra. Tratar à Avenida Graça Aranha jtamos 

de firmas ou elementos com cor-jCel. Agostinho, 52 - Campo Grande.
327 - 7.° and. sala 708, a partir das IsW0^ prÓp''Í0S; °bl'a* 

jantadas 9aran-|
item o sucesso da venda. lnf. no Rio: São
(Vicente Melhoramentos Ltda. à Av. Nilol
Peçanha, 26 sala 705 fone 52-6943 com'
os Srs. AQUINO ou BRUNO.

horas.

Divisão financeira
Companhia reorganizando Divisão Fi-

nanceira procura economista, contador ou
técnico em contabilidade com experiência
de planejamento de caixa, exigindo-se co-
nhecimentos de cálculos de juros em suss

res e fonte de referências, para a portaria
deste Jornal, sob o n.° 426 959.

(P

Militar, funcionário público,
bancários e estudantes

Sears

SOMENTE 10 VAGAS
, . x, , ,. , Trabalho honesto e organizado. Exigimos

varias formulas. Cartas, por obséquio, in-!Vont_de de ganhar muito dinheiro, boa apresen-

Precisa de funcionários, que tenham boa ca-
jligrafia, para o Departamento de Contabilidade,
trabalhar meio expediente. Apresentar-se à Praia
de Botafogo, 400, 5.° and. Depto. do Pessoal,

, a parlir das 9:30 horas. (P

Auxiliares
Se escritório

(MASCULINO)
Admissão imediata com possibilidade,

de carreira.
Tratar diretamente no local do tra-

balho:
A IMPECÁVEL

Avenida Marechal Floriano, 58
Centro — Guanabara

Chefe administrativo
Grande organização de âmbito nacional, com

Filial na Guanabara, admite elemento entre 30 a
45 anos para exercer as funções de Chefia admi-

dicando idade, firmas para as quais tenhajtação; referências pessoais; honestidade. Garanti-'
trabalhado e pretensões, para OMC na por-!™05 CrS 300 000 inicial,- liberdade de horário,-'
taria deste Jornal, sob o n.° 335 385. Se-!acesso a cargo de chefia
mana de 5 dias, escritório no Centro.

Desenhista Mecânico
Firma estabelecida na Rua Migue!

Ângelo, 276, Maria da Graça, admite ele-

Av. Nilo Peçanha, 26, sala 706, com o Sr.
SILVA — Atende-se no horário de 10 às 12 e das
14 às 17 horas. Secretária - Steno

nistrativa. Necessário ter experiência de Cobran--menfo com bastante prática comprovada
ças, cadastro, correspondência própria, assuntos Apresentar-se à Rua Miguel Ângelo'bancários e assuntos, correlatos a movimentação ln,. ... .. , ... JSX-
de uma filial. Bom salário. Semana de cinco dias.]264 

_ Mana da Graca- "(P
Escrever enviando "curriculum vitae" e preten-i
soes para a portaria deste Jornal sob o n.° ..|
335 384, em nome de Corona.

Auxiliar de
Contabilidade e Bancos

Firma atacadista em Bonsucesso, pre-
cisa com práticas, semana 5 dias, tempo
integral. Carta com detalhes na portaria
déste Jornal, sob o n.° 335 545.

Aux. Contabilidade
Precisa-se de um com boa caligrafia, conhe-

cimento de: Livros fiscais, Débito e Crédito, fatu-
ramento, firme em cálculos. Favor não apresentar
quem não estiver em condições. Inicial Cr$ ..
150.000. Os candidatos deverão apresentar-se
dia 13/3/67 à Av. Mal. Rondon, 530, antiga Rua
Ceará, 131 com Sr. Salvador, Dep. Pessoal, a par-!tir das 16 horas.

Corretores de gabarito
Grande empresa precisa de 10 ele:

mentos de vendas para lançamento de Co-
lônia de Férias de 2 grandes companhias
(25 000 clientes certos). Local: Teresópo-
lis. Entrada: Cr$ 40 000 do corretor. Gi-
gantesca promoção local aos sábados e do-
mingos. Visitas a proprietários de casas dé
verão que residem no Rio.

Exigem-se: Curso médio, boa aparên-
cia, prática comprovada.

Dep. Seleção: Rua' Senador Dantas,
117- Grupo 1 119."

Datilografa

Mínimo de 2 anos como Secretária executiva,

MÔÇdS para RGlaÇÕeS PÚblÍCaSjSfeno em Portu9uês- Trabalho iunto _ Diretoria
"* e Subdireloria. Salário compatível. OSEX — Av.

Procuramos universitárias, educadas, ótima ho j_ M,in Á7 „i. RnQaparência. Boa remuneração. Av. Pres. Vargas ' '
509, 15.°, conj. .1 501. (p

(P

Muito rápida na máquina, instruída, desem
baraçada, muito bem apessoada, esforçada. Boas
referências. Sem esses predicados não perder nem
tomar tempo. Pode ganhar até NCr$ 150,00, com

Orçamentista
H. C. CORDEIRO GUERRA & CIA LTDA., dis

põe, para sua seção de Custos e Orçamentos, das
seguintes vagas:

j— Engenheiro ou Arquiteto (com prática de orça-
mentos ou recémformado).

— Orçamentista de nível médio.
Semana de 5 dias, salários atualizados e gra-tificações. Os candidatos deverão procurar Dr.

promoções rápidas. Semana de 5 dias. Av. RiojLopes, no horário das 14 às 18 horas, na Aveni-Branco, 133, 18.°, com D. Wilma, das 9 às 11. (P

Departamento de Pessoal
Precisa-se, atualizado nos assuntos do setor,

inclusive FGTS. Necessário muita vivência e ex-
periencia em média ou grande empresa. Salário
compatível com o cargo e aptidões. Idade máxi-
ma 30 anos. OSEX - Av. 13 de Maio, 47, sala
809. (P

da Rio Branco, n.° 173 - 14.° andar.

Relações Públicas
Estamos admitindo elementos categorizados

para um trabalho altamente remunerado. Marcar
entrevistas com Srta. Diana, pelos tels.: 23-9959
e 23-6381, das 10 às 16 horas. (P

Técnico de Contabilidade
Importante empresa desta praça pre-

cisa de um, com grande prática e experi-
ência, com conhecimentos de contabilida-
de mecanisada, balanço, balancetes e leis
fiscais, para sub-chefe da seção de contabi-
lidade. Carta para a portaria deste Jornal,
sob o n.° 426 425, com pretensões, expe-
riências anteriores e fontes de referências.

Topógrafo

Almoxarife - Mat. expediente
Precisa-se, com experiência, para almoxari-

fado de material de escritório de grande emprê-
»a. Supervisionará, também, o serviço de men-
sageiros e contínuos. OSEX - Av. 13 de Maio,
47, sala 809. '-'-,.- . ....-, .--. (p

Corretores
Clube de militares necessita de ele-

mentos altamente credenciados para com-
pletar seu quadro de corretores. Exige-se
referências, carta de fiança etc. . .

Os interessados deverão entrevistar-
se com os senhores Paulo ou Souza, a par-
tir das 9 horas, à Rua Álvaro Alvim, 33,
grupo 724.

Crédito e cobrança

Escriturário
Lugar de futuro para contadores re-

cém-formados. Maiores de 22 anos e me-
nores de 35 anos. Que escrevam à máqui-
na. Apresentarem-se ao Sr. LOPEZ, Rua
Equador, 263 - Saúde, das 9 às 11 horas
e das 13 às 16 horas.

Stenotypistin

Precisa-se de elemento competente
para taqueometria com bom conhecimen-
to de desenho. Procurar Geotécnica S/A —
Rua Senador Dantas, 74 — 12.° andar —
Sr. MOURA.

Fuer deutsche Korrespondenz
Firma im Stadtzentrum gesucht.
Sprachkenntn. erwuenscht, jedoch
Bedingung. Tel. 22-0111 Ram. 13.

von
Port.
nicht

Faturista

Secretária

Assessor para implan-
tação de processamen-

to de dados
Precisamos pessoa capacita-

da para ocupar cargo de futuro.

Carta contendo curriculum
para o número 335 750, para a
portaria deste Jornal.

Importante firma industrial, precisa
de môça com sólidos conhecimentos de in-
glês, de preferência de nacionalidade in-
glêsa ou americana. É necessário ter pelo
menos, alguns conhecimentos de esteno-

Vendedores
Editora Banas — Pesquisa. Econômicas Banas S/A

Estamos admitindo vendedores realmente ca-
pacitados, ambiciosos e de boa apresentação e
cultura para nossas publicações econômicas.

Comissões mais prêmios.
Apresentar-se segunda-feira, das 9:00 às

17:00 horas à Rua Senador Dantas, 20, sala 1010.

Vendedores Zona Rural
NCr$ 500,00Môça ou rapaz conhecendo bem todos os ser-,

viços de crédito, cobrança, borderaux, documen-j Com. prática comprovada em Cartei- [
tos bancários, executivos e correlatos. Indispen-!ra, batendo bem a máquina, para admis-nrafia'rpç?dir~n^ I Cia- Nacional de Promoções e vendas de tí.
sável boa datilografia e prática anterior. são imediata. Não se apresentar quem nãoEJ' e 30 anos Restauranta^rÓDrio le"í?' 

^ * d" W) ^ 3 ^^ C™
Inútil se apresentar sem estar realmente ca-!p<.ti..„r r--imon+0 -=.-,,;-;+- i j KesTaurame próprio. oe-|Pratica.

pacltado. Semana de 5 dias. Ótimo ambiente e1* \ 
reaimeme capaciTaao. _>emana de.mana de 5. dias. Assistência médica. - Ordenado fixo com produção e altas comissões,

remuneração compatível com o cargo. Compare-j5. dias' otimo ambiente e boa remunera-; jr^ar i p,,- ÀAam,ií.e A* <;5ri v/i,-_,M+J.fÍ Possibilidade superior a NCr$ 500,00.
cer com documentos na Rua de Santana, n.° 73,!5ao
sobreloja, sala 206, com Sr, Dante.

Comparecer com documentos na Rua
de Santana n.° 73, sobreloja- sala. 206, c/
Sr. Dante.

Contador
p/chefiar escritório

Tratar à Rua Marquês de São Vicente
n.° 99/103 - GÁVEA.

Gerente de publicidade
EDITORA BANAS S/A

Veículo de grande penetração necessita de
elemento de comprovada capacidade para exer-!

Empresa de porte, com filial no Rio, Centro,
;oferecé oportunidade a elemento formado, dinâ-
mico, capaz, bem familiarizado nas áreas conta-
beis, administrativas, bancárias e organismos pú-|cer o cargo de GERENTE DE PUBLICIDADE
blicos. Cartas com foto 3x4, "curriculum vitae",! Ótima remuneração mais comissões,
pretensões, referências, etc, para a portaria dês-) Apresentar-se nos dias 13 e 14/3, das 9-00te Jornal sob o n.° 426 971. |à> 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas. Rua Sena-

dor Dantas, 20, sala 1 010. (p

Secretária

— Exigimos além de referências, idade entre 21
(P a 40 anos.

Entrevistas segunda-feira, dia 13, das 9 às
16 hs. com Sr. Araken, à Rua Viúva Dantas, 80,
sala 305. Campo Grande — GB.

Com instrução de nível médio
para trabalho executivo. Firma de âm-
bitó nacional com escritório no centro
da Cidade.

Cartas com fotografia, para a
portaria deste Jornal, sob o número
P-85 246.

Salário de acordo com as apti-
does. Semana de cinco dias. (P

Vendedores
Importante indústria de produtos alimentí-

cios, necessita de elementos para seu quadro de
vendas com conhecimento da praça. Oferecemos
ótimas condições do remuner.ção e trabalho.

Favor enviar carta com amplos detalhes, sa
possível, com fotografia, para a portaria deste
Jornal, sob o n.° 426 799. Sigilo absoluto.
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EMPREGOS

Assistente de Transportes
Precisa-se com os seguintes requisitos:

a) INSTRUÇÃO SECUNDÁRIA, CURSO TÉCNICO OU CONHE-
CIMENTOS EQUIVALENTES.

b) OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À GASO-
LINA.

c) CAPACIDADE DE ORIENTAR E TREINAR MECÂNICOS,
PROGRAMAR SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTEN-
ÇÃO.

d) IDADE ATÉ 40 ANOS.

Os interessados deverão remeter as cartas do próprio
punho, anexando o "Curriculum Vitae" para Caixa Postal
160-ZC-OO-RJ. GB. v (P

ATIVO FIXO
Para completar o quadro de funcione,ios de seu Departa-

mento de Auditoria Interna, THE SYDNEY ROSS CO. deseja ad-
mitir elemento com prática comprovada em setor administrati-
vo, bons conhecimentos de Contabilidade e firmeza em cálculos.

Excelente oportunidade para pessoa organizada e capaz.
Idade entre 25 e 35 anos. Os interessados deverão dirigir-se ao
Depto. Pessoal — Av. Brasil, 22 155 — H. Gurgel — no horário
de 8 às 10 horas.

Inútil apresentar-se quem não preencher as condições
acima. (P

DATILOGRAFO (A)
INGLÊS

GEIGY DO BRASIL S/A. admite moça ou ra-
paz para o seu quadro de funcionários.

0 cargo requer instrução secundária comple-
ia, rapidez e desembaraço em datilografia, domi-
nio do inglês, além de serviços gerais de escritório.

Boa remuneração inicial, sujeita a reajustes
periódicos.

Os candidatos deverão apresentar-se munidos
de documentos à Avenida Almirante Barroso, 91
- Sala 820 - Serviço de Seleção. (P

OMEGA I
ÍITISSOT

C.I.R.- COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE RELÓGIOS LTDA.

Assistente Administrativo
Firma de âmbito internacional procura ele-

mento para o cargo acima, com conhecimento de
concorrências públicas.

Idade entre 28 e 35 anos. |
Cartas anexando "curriculum vitae" e preten-

soes para a portaria deste Jornal, sob o número
P-85 341. *K (P.

FUNCIONÁRIO QUALIFICADO
escrevendo

em
Precisa-se, para a Filial do Rio de Janeiro, falando e

fluentemente português e francês, para trabalhos administrativos em
geral, especialmente ligados com assuntos de importação, registros de
capitais e controles promocionais. O candidato deverá ter.boa aparência,
idade até 35 anos. Tratar 2.°-feira à Av. Rio Branco, 138 — 10.° andar,
com o Sr. Octavio, acompanhado de "curriculum vitae" e referências. (P

"CARBRASA'

Oportunidad única para
hispanoamericano recien llegado

Revista hispanoamericana especializada necesita redactor experi-
mentado para trabajar en su sede en São Paulo. Requisitos eliminatórios:
;er natural de país hispanoamericano; tener más de um afio y menos de
tres anos de permanência en Brasil; escribir ei castellano con dominio
total de la lengua; disposición irrestricta de aprender eficientemente un
nuevo estilo periodístico. Se dará preferencia a candidatos con experiência

iprevia en reportaje, redacción y revisión; con menos de 30 anos de edad,
buena presentación, excelente cultura general, personalidad equilibrada
y disponibilidad para comenzar inmediatamente. Los aspirantes serán aten-
didos solo por carta dirigida a SOPY-DESK CASTELLANO, Caixa Postal
7281, São Paulo, SP, adjuntando curriculum completo, pequena fotografia,
dirección, telefono, pretensiones salariales y cualquier otro detalhe de in-
terés, como conocimientos de idiomas, rapidez para escribir a máquina etc.

PRECISA:

Mecânico Ajustador e Serralheiro
0 primeiro, que possua prática de máquinas auto-

necessita dos seguintes profissionais:
CHEFE DE MANUTENÇÃO

Profissional com bons conhecimentos de parte elétrica, mecânica I
e experiência comprovada de chefia.

CHEFE SERRALHEIRO
Profissional com conhecimentos de desenho mecânico e experiên-!

cia comprovada de chefia.
CARPINTEIRO MODELADOR ,..,..

Profissional com prática comprovada em execução de moldes paraílTiatlCaS inClUStrÍaÍS; e, O S6QUnd0. COITl prática e COnfie-
fundição e plásticos. i I lserralheiros soldadores jumento de solda.

^:^sZ.^r^^\p^. Apresentar-se com documentos, inclusive Certifi-
Brasü n°- iTS-%dcAsrã ° spresentar-se para 1es,e e selesào à Av- cado comprobatório do término do Curso Primário, à
¦— 1— Rua Luís Zancheta, 94 - JACARÈZINHO.

CR$ 345.000 POR MÊS
38 VAGAS

Discos Imperial do Brasil S.A., a maior Cia. no gênero,da América do Sul, em fase de ampliação, completa o seu qua-dro de vendas e admite pessoas entre 18 e 35 anos, com boa
apresentação e primário completo.

Se você tem horas vagas durante a semana ou sábados edomingos livres venha visitar-nos sem compromisso- NÃO EXIGIMOS EXPERIÊNCIA -
Tratar com o Sr. GUIMARÃES, somente segunda-feira nohorário de 8 ás 18 horas.

RUA EVARISTO DA VEIGA, 20 - LOJA

(?

VENDEDORES (AS)
ADMITEM-SE, maiores até 40 anos, dinâmicos, com

boa apresentação e muito desembaraço, possuindo cul-
tura 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
compensadora e prêmios de produção. Admitem-se tam-
bém elementos em regime de vendedor autônomo, desde
que devidamente registrado no CORE.

Tratar a partir das 9 horas, na Rua México n.° 128
- 1.° sobreloia n.° 1.

Encarregado de Fabricação
PRODUTOS QUÍMICOS

Conceituada e moderna fábrica procura pro-fissional competente para ocupar o cargo de Encar-
regado da Fabricação em sua linha de Produtos
Químicos.

Fabricação, matérias-primas e aparelhos, ori-
entação de operários em grau de supervisão, serão
elementos indispensáveis, além da instrução téc-
nica correspondente ou experiência comprovada
em serviços desta especialização.

Remuneração inicial NCr$ 800,00 (oitocentoscruzeiros novos) mensais, com amplas possibilida-des de aprimoramento técnico sob a orientação de
especialistas com formação européia.

Respostas por carta com especificações sobre"curriculum vitae" para a portaria deste Jornal,
sob o número P-85 320. (P

VENDEDORES (AS)
.'¦•...:¦¦ j

Precisamos de elementos para colocação de obras cul-
turais.

Oferecemos: Campo livre, ótima comissão, prêmios e
treinamento.

IMPORTANTE: Nossa exigência é trabalho. Venha con-
versar conosco e ingressar na profissão mais rendosa do mo-
mento.

Entrevista com o Sr. Danilo, à Rua do Carmo, n.° 6 -
S/601, nos dias 13 e 14 das 8,00 às 12,00 hs.

VENDEDORES

CRS 1.500.000 MENSAIS
(AMBOS OS SEXOS)

Cia. Nacional de Vendas, em fase de ampliação de seu Quadro da
Vendedores, oferece oportunidade de alta remuneração para os candidatos es-
colhidos entre os que preencherem os seguintes quesitos:

BOA APRESENTAÇÃO
INSTRUÇÃO MÍNIMA DE NÍVEL MÉDIO
IDADE ENTRE 25 E 45 ANOS
APTIDÃO PARA O SERVIÇO EXTERNO DE CONTATOS
TEMPO INTEGRAL

Os selecionados receberão um curso especial de vendas e assistência
contínua.

Entrevistas diretas com o NEI CAVALCANTI no HOTEL AMBASSA-
DOR - Rua Senador Dantas, 25 a. 27 - Tel.: 32-8181, somente amanhã, segunda-
feira, de 9.00 às 12.00 e de 14.00 às 18.00 horas.

GUARDA-SE SIGILO ABSOLUTO
(P.

INSPETOR DE VENDAS
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-85 340.

REPRESENTANTES ¦
NORTEC S.A. — Especialistas =m planejamento, organização e

\nvestimentos no Nordeste,
ADMITE 10 elementos, para ampliação do seu quadro do Rio

de Janeiro.
EXIGE nível colegial ou equivalente, idoneidade comprovada,

ótimos antecedentes profissionais em vendas e tempo integral.
OFERECE treinamento específico, clientela atribuída, completa

cobertura de, retaguarda, ganho elevado, função estável, acesso a
cargos de Supervisão e Chefia - e os melhores projetos.

Entrevistas com Sr. Camargo, sexta, sábado e segunda-feira,
das 9 às 14 horas. Avenida Presidente Vargas, 542 — 6.° andar —
grupos 605/606 (P

TÉCNICO
Importante Companhia, localizada no Centro,

admite um Técnico Eletricista com experiência em
quadros de comando e aparelhos de baixa tensão.
Sábados livres. Cartas contendo pretensões sala-
riais e demais informações para a portaria deste
Jornal sob o n.° P-85515. (P

. ¦ •¦ ¦ _y ¦¦ *

VENDEDORES
.200.000)

Empresa industrial procura vendedores credita-1
dos junto às empresas de construção da praça do Rio
:de Janeiro para venda de aço para construção.

Enviar curriculum com fotografia e referências
para a portaria deste Jornal, sob o número 335 454.

Grande Empresa Nacional, com sede no Rio de Janeiro e Filiais em
iodo Brasil, oferece excelente Oportunidade no seu quadro de vendedores.

PROPORCIONA:
Possibilidades Reais de ganhos acima de NCr$ 1.200 (Cr$
1.200.000)

Curso de Preparação e aperfeiçoamento profissional Remune-
rados.

f.s* Emprego efetivo registrado em carteira, 13.° salário, férias
Remuneradas, salário família, fundo de garantia, etc...

Prêmios e possibilidades, de promoção Funcional.

PEDE:
Boa apresentação

Desembaraço '/ < r
Ambição
Idade entre 25 e 45 anos

Entrevistas e maiores informações, dia 13 de março, (2.a-feira) de
9 às 17 horas.

Av. Pres. Vargas, 417-A/4.0 andar
Procurar o Sr. VIRGÍLIO SANDES

COBERTURA PUBLICITÁRIA PERMANENTE EM TODO BRASIL (P

!t!!£*ff3%>im&*eir^ i
¦ st. - ^^^^ _-K. r,v xsr. .¦"¦ -/.iWíWÇM
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10 a

5
7

12
8
9
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SAODE - Praça Harmonia. Vd. VENDE-SE
terr. 5x27. Sinal 1 milhão parte
escritura, saldo pre».. 250 .mil.
R. Sacadura Cobrai enlre 343 e
347. .Tratar- 52-7773..Mendes.
VENDO — Na Av. Gomes Freire,
474, np. 52; e| sala, qt., coz.,
banh., varanda, área c| tanq., Cj
sinteco, todo reforni. de novo, de
frente e vazio. Aceito Caixa. Pre
ço: 13 milha, cl a met., o rest. a
comb. Chaves com o porteiro -
Tratar com o próprio. Telefone
22-1242.

ZONA CENTRO

CENTRO

APARTAMENTO - Cenlro - Ven-
do, de frente, sais, quorto, satèta,
cozinha e banheiros em cores e
iardim de inverno, com área e
tanque. Entrada de serviço. Ver
e trater ne Rua Moncorvo Filho,
9.Í97, ap. 601. ___
ANTES DE NEGOCIAR IMÓVEIS
no Centro é outros bairros, con-
suite Ene Tito Livio ( CRECI
1 099). R. Domingos Ferreira, 34|
101 - 57-9074 ou 22-9100 - Av.
Rio Branco, 134|506 — Avalia,
Compra e Vende.
ATENÇÃO — Vendo ap. coniu-
gado, vazio. R. Ressnd* n." 21,
*!_. 20í. Praço: 8 500 mil finan-
ciados. Pras. 200 mil _/ iuros.
Marcar vi.itas. Tel. 46-9552 -
CSECI 926.
ATENÇÃO — Cenlro. Vende-se
na Rua Evaristo do Veiçia n. 83,
apt-rtumento com snla, quarto, co-
zinne, banheiro. Preço: 12 milhões
com 50% à vista e 50% finan-
ciados. Luís Rodrigues. Telefones:
32-6545 - 42-7067. - CRECI n.o
1 096.
APARTAMENTO - Cantro - Ven-
do c| salats, saln, qt.-conj., bnnh.
e coz., em alvenaria. ConElr.
Piras e Santos, ótima, condições
de pgto. Ent. NCrS 2 000,00. Infs,
Oceano Imóveis Ltda. Av. R.
Branco, 108, gr. 903. Tels.: .
22-9690 e 42-7602 - CRECI 943.
APARTAMENTO - Vende-se com
sala, quarto conjugado, cozinha
banheiro, pecas grandes, por Cr$
16 000 000, com 50% entr. e
raíto s{ iuros em 2 anos. na Rue
André Cavalcante, 131910.

CENTRO — Vendo ótimo
ap. c| st., qt. conj.,
banh., coz. Entrada ...
4 850 mil e o restante
em 30 meses s| juros. —
Está alugado s| contrato
à Rua Sta. Luzia. Tratar
em CUNHA MELLO
IMÓVEIS - MÉXICO,
148, 1..°, s| 1 105, tel.
32-5555 e 42-3347 -
CRECI 866.

VENDEM.SE 2 apartamentos, na
Avenida Mem de Sá, 215, paga
mento à vista, estando um vago,
chave, na portaria onde será da
das informações.
VENDE-SE - Ap., E. Novo, 1.-
loc, I. e g. ligados. 6 000 000, r.
financ. 104 500 m. - Av. Gomes
Freire, 733, ap. 511. Ver hoje,
das 15 ás 18 hs. - Tel. 22-6713.

VENDE-SE ap. pronla entrega c]
hall, sl., qt., coz., e banh. com-
pleto, a Avenida Gomes Freire,
n. 740, 8.°, à vista. Cr$ 9 mi-
lhões à prazo. Cr$ 5 000 000. -
Entrada, o restante a combinar.
Trator 28-8026 * 32-8171 R. 261.

m a g n íf ic-
apartamento em con:
trução adiantada (Pire
& Santos), à Rua do Re
sende, 115, com sais
quarto, cozinha, banhei
ro, dependências de em-
pregada. Ótimas condi-
ções de pagamento. —
Tratar pelo telefone ..
52-7573, com José Joa-
quim. -

CENTRO — Rua do Riachuelo -
Cobarturo. Entrego imediata. —
Apartamento conjugado, terraço,
banheiro . kitch. Cr$ 282,440
mensais. Marcar visitas telefone
£2-4903.
CENTRO — Salas. Av. 

"Rio 
Bran-

co, 150. Vende-ae conjunto co-
mercial em construçÊo (acelera*
da), no melhor ponto comercial
do P.io. F.ente, 46,60 m2. Sinal
NCr.Ç 5 175,20. Construção a
cargo de De Paoli S. A. Infor-
mações na Imobiliária Nova York
S. 

'A. 
Av. Rio Branco, 131, 14.°

andsr, Tel. 31-0060. (Inclusive
domingo até às 13 h.}.Creci 3
CENTRO — Vende-se ap. na Rua
do Riachuelo 315 ap. 403 c| sala,
3 qts., cozúiha, banheiro, depend.
empregada, «irea. Entrega-3e víí-
lio. Visitas na parte da tarde.
Trator ns Av. Pres. Vargaí n.°
590 ll 502. Tol.: 43-854.Í.-' IMO-
VEX - CRECI 1 007.

BAIRRO DE FÁTIMA Vdo. ót., ap.¦ft?., saln e 2 qt-., dep. pj em-
pregada etc. Tudo pintado n óleo.
Ent. 12 000, saldo financiído 3
anos. Ver Rua Guilherrna Marco-
ni 41, ap. 801. Trai. Av. Almte.
Barroso 97 a| 1 104.7. Tel.: ....
22-8326,-.lourlval, CRECI 654._
CENTRO - (Praça cTu-VV.rmêTha)

Vende-se ap. ds frente, sela e
quarto separados, 2 entradas, kit.,
banheiro complato em côr corn
vulcapiso — magnífico estudo de
con serve-ção — pintura plástica,
sancas, varanda, onvidraçeda, per-
signas americanas, armário ambu-
tido, todo atupatado. Ver no lo-
cal. Chaves c[ o porteiro. Av.
Mem de Sá n. 215, ap. 402. Tra-
tar _\ o proprietário. Te!. 32-9756,
dias úteis e 53-3955, sóbscios e
domingos. "Sr. Pontes. Condição:
Pr«ço à visía: NC.*$ 15 000,00. -
Estuda».* ¦financiamento.
CENTRO 

'-"Àtençio 
•- Vtndo 3

casas separadas e terreno eni
Catstdura, Va- Lòbo, Vcrisnle
Rio-São Paulo enl. I milhas. R.
Senhor des Passe» 57,. sobrado,
s! 6 — Moraíra.
CiInTrcT^-R.—Sliitl.no, 77ÍT9ÕÜV, amplo ap. de asla 1 qts.,varanda etc. vista dAsfumbranle.
Aceiliwe Caixc e| sin_l ou ouir.i
modalidade. V«r c| porteiro a
tratar 45-1522 a 22-3692; CRECI
672.
CENTRO - Vende-;e ap. 510 do
Rua do Ri.-.chuelo 70, c| sole,
ciuarto s .parede, coz., banh. e
jardim de inverno. CHaves c]
porteiro. Tralar: Predial palermo
Ltda. R. Senador Dantas 117 sl
905. CRECI 455.

CENIRO - Av. Passos, 115, esq.
M. Floriano, ap. conjugado novo,
do frente, andar alto, muito cia*
ro, visto permanente, pronta en-
trega. NCrS 12 500,00. 48-5197,

VENDO ap. sala, qto., cozinha,
banh. Rua Riachuelo n.o 271, 6.0
andar, 9 milhões ã vista, 1 .a
locação. Tratar no local com o
proprietário. .

CENTRO - Ap. 602. Rua Sta.
Luzia, 776. Vendo, vazio, de fren-
te. Entrega imediata. Chaves c!
o porleiro. CrS IB 000 000 • com-
binar - 22-2483 - 2a.-f«ira (CRE-
Cl 193).  

*SÈ&*> ZONA SUL Hi smV-v

GLÓRIA - S. TERESA
ATENÇÃO STA. TERESA - R. Joa
quim Murtinho. V. palacete em
c/t dc 2 000 m2. NCr$ 100 m.
Tel. 26-3456 - JOÃO GUALTER

CATETE — Ap. conj., mobiliado.
13 milhs. comb. — Pedro Améri-
co, 166, ap. 207. Chaves c| Be-
nedito. Tratar: NELLY MACHADO

58-5408 e 52-0953 - CRECI 171
Ac. Caixa c| sinal 3 milhões.

GLORIA - lf mll, bllo ap. de
fr.nt-, sala, atleta, qto. up.,
banh., cot., grande ar«a ' com
tanque, Sinteco ate. 9 mil da
sin.l, s saldo 336 m.niais -
V.r na Rua Sta. Cristina n. 9 -
ap. 401 - Tratar t.l. 36-3788
Falcão - CRKI 745.
GLORIA — Rua Taylor, 31, op.
1 017. — Vanda-ie peq. ap. tipo
kit. Prejo NCr$ 8 000,00 finan-
ciados, nao aceito Caixa. Tratar
no local com Sr. Sousa.

Vendo na Rua Fia-
ap. 102 com aala,

C ENlíRÓ — Vendo ap. vazio,
frente, R. Rosa Saião. Tel. 26-2316.
CIDADE — Apartamen-
tos de sala-quarto, de-
pendências, play-ground
e garagem. Vendemos
por Cr$ 6 379 000, com
entrada de apenas Cr$
200 mil e mensalidades
de CrS 80 mil SEM JU-
ROS. Ver diariamente no
local - RUA CARLOS DE
CARVALHO, 52 - Entre
8 e 20 horas ou no dep.
de vendas de Irmãos
Toros Ltda. — Av. Graça
Aranha, 174, s! 516 —
Tel. 32-5353. CRECI 442.

GLORIA --
lho n. 48, _.
2 quartos * dep. Alugado
contrato — Preço de 15 OCO fin.
— Aceito Caixa. Trntar Carmo
n. 6 - gr. 605 - Tel.
31-3194 - CRECI 92B.
SANTA TERESA - Vendo «ce-
lente palacete com 3 andares, c/
«lev:dor próprio, salão, duas sa-
lus, hatl, 3 amplos dormitórios,
dois banheiros nociais em côr,
dois banheiros de «mpr., 2 qts.
de empr., lavanderia, adega, gra
des na janela, telefone, or cond.,
lavatórios, escritório, bar em már*
more ,armários embutidos em tô
das as peças, todo ajardinada, ca
sa de caseiro, terreno com ....
12x90, garagem, ludo pintado .
óleo e fino acabamento. Negócio
de ocasião — NCr$ 95 000, com
50% à vista e o saldo a combi
nar. — Ver hoje dos 9,30 às 17h,
na Rua Almirante Alexandrino -
Tel. 22-6849 ou 2a.-f*ira na FRISA
S/A. Tels. 32-8803 - 22-0087. -
CRECI 205.
SANTA TERESA - Aarão Reis.
151 (esquina de Almte. Alexarv
drino). Somente NCrJ 6.250 de
entrada, restante somente presto
çõeR mensais como aluguel, sem
parcelas intermediárias. I sala, 3
quartos, banh., cozinha, área de
serv, e WC de empregadas. In
quilinos noMficsdcs — Preços de
NCrS 22.000,00. Vtr no local com
o corretor no ap. 203 (vazio).
Trator com Jaime Farbiar;*.- CRECI
255. Tels^31-2972e 31-0881.
SANTA" TERESA"-"Vendo" caía 2
p&vlmentot, terreno 20x60. Acei*
to Càfxa ízon. cj sinal .Tra. 7
de Setembro 88 sl 702. Tel.s
22-5507 c| 70 - lí» Reis. _
SANfÀ""TERESÃ 

'-'Ap.7'3", 
4, S

qts., vr.zics, r. partir de 22 millis.
o comb. — R. Almirante Alexan
drino, 54C. Ver, marcai- — Tels..-
5S.5408 a 52-0933 - NELLY MA-
CHADO - CRECI 171.

*# SANTA TERESA - Pro-

CENTRO - V. 2 ap», sl., qlo
se o., novos, Rus Riachuelo n
271 - aps. 315 t 410 - Chavei
c] perteiro, Cr$ 13 milhões .. ,
nane. Tel. 52-8379 - Av. Rio|CUra-Se CdSa OU Bp. C 3
Bronco n. 185, sl 507. '
EÍTACIO'-"Vende~te'taTr":n=.7'n»Cl*S*' deP- empreg
Rus São Francisco. Quase esquina
da Rua S.ío Carlos, entre os ns.

CENTRO — Ótimos apartam.ntos
•m construção b.m adiantada —
acabamento esmerido com a ga-rantia d* PIRES i SANTOS S.
Á. — Junto ta «ntr» comercial
todo. com .ala, quarto, banhei-
ro • cozinha americana, Escri-
tura pública tmadíata — Vur na
Av. Fr.sidente Vargas n. 1 723
dat I is 20 horas — Tr.lar na
PREDIAL AQUARELA - _. Má-
xico n. 11 - 12.o. Tels
32*3612 - 42-4872 - Primeira
classe no ram» imobiliário —
CRECI 258.

lô. Com 600 n>2
48-0353.
ESTÁCIO""-" Vando 2

CENTRO — Garoaem automática.
Pronta - Venda-se R. Benediti-
noc 25.'Preço 6 300 milh. Tralar
c| Luís Oliveira Imóveis. R. 7
Setembro 88 gr. 407, Iel.
52-0749. CRECI 198.
CENTRO — Vende-sa aparlcmsnto
de frente, na Run Sacadura Ca-bral. Tralar 2a.-fi.ira, paio tel. ..

e ga-
ragem. Dá-se preferen-

Tei. .. cia entre Curvelo e Lar-
icio tios ijuimarães ou

., *. „ps., um —' ..ji t i r
com 3 quartos, sala, banh., co:. proximidades. — TeletO-
e gde. área. NCrí 20 000. OutroL_„ _--_., _ ç, ç_,.,-,
com 2 quarlos, asla, copa, benh.Jnar P3™ O *-*¦• oOUZa

__íy. ia'í!r-.mNCr$ 22ÍP- Er"- 32-8383 - r. 440%, soldo 30 metet; Irav. Car-
neiro, 11 - 30-5363 - Sr. Sá._
ESTÁCIO - R. Joaquim PÕÍliáres,
293, ap., sala, 2 qt:., co:., banh.,
i. inv., deD. cnp., áreo cl tnq.,
frte. 70 rn.. Ent. 12 milh:., sido.
pre;l. 400 mil - Sr. Paulo -
43-1527. ,

FLAMENGO - Vende-se ólimo ap.
d« frente, decorado, parclalmen-
to mobiliado, móveis de astilo
pintado n óleo, 3 qta., saletn,
sala e dependências. Tel. 25-9400
- JUREMA.
FLAMENGO - R. Correia Dutra
29|804. V. bom ,ap. sala-quarto
separados, «tc. fte., vazio. Acei*
Ia-se Caixa c| sina! ou outra mo
dalidnde. Ver cl porteiro e tra
tar 42-1522 i 22-3692. CRECI
672.
FLAMENGO - Entrego vazio,
frenle, luxo, ap. 701, Av. Osval-
do Cruz, 101, c| 119 m2. CrS
70 milhões financ. Dr. Direeu
Abreu, Av. R. Branco, 120, af loja
- 22-3654 » 42-1330.
FLAMENGO - Rua Dois da De.
lambro n. 44 — «xcalente apar
Iam.nto do Edifício DOM LEO-
POLDO •m construção com a ga
rantia • segurança da CONSTRU-
TORA CANADA' - Confortável
sala - living, quarto tom arma-
rio ombutido, banheiro social da
luxo, copa, coxinha • dependen
cias da ampragada — Acabaman*
to da luxo — Grando facilidade
d* pagamento — Tratar direta-
menta «m nosso departamento
do vendas na Av. Rio Branco rt!
173 - 12.» andar ow paio ta-
lafona 22-5458.
FLAMENGO - Vendo. R. Buarque
Mticsdo; ap., 3ala, quarto separa*
do, coz., banh., c| peq. sinal, lon
go financ. '— MOACIR - Tel. ..
52-2620 - CRECI 1 061.
FLAMENGO - Vendo excelente
ap. de frente, salela, qunrto, co*
zinha a banheiro (separados) ata
pelado, vulca piso t armário!
embutidos. Preço NCr$ 16 000,
sendo 8 000 entrada a o resto
em 2 anos. Ver diàriamsnto na
Rua Pedro Américo, 196|301.
FLAMENGO - Vende-so alug.
contrato, Buarque de Macedo, 46,
ap. 506, qt., sl., separ., coz.,
banh. 7,5 milhões entrada, res*
tante em 36 meses. Ver na par-
te da manhã e iratar telefone:
52-2242v
FLAMENGO - Av. Osvaldo Cri.— Da fronte, sala • quarto se-
parados, cozinh. ospaçosa com
fogão dt qüitro bocas, area c|
tanquo • garagem. Obras «m fa*
sa da alvenaria. Praços • condi-
çóes excepcionais — Tratar com
C.L.C. - CRSCI 209. - Rua
do Carmo n. 17 — 2." andar
T.ls.: 31-2677 a 31-1546.
FIAMENGO -"Zoriâ Sul - Com
pro urgente* ap, conjugado ou de
peças sep., p\ cliente nosso. Pa-
gamento à vista. 7ratar na Imob.
Haionil, Av. Pres. Vargas. 590,
sl. 210. Tels.: 23-0459 t 23-5340.

FLAMENGO Rua Sil

Rua

ESTÁCIO - R. Tomaz Rabelo, 12
— Vdo apt. frte, qt, « saia sep-,
dÊp-.. c| qt. empreg. Alug. s]
conlr. Ótimo preço. Aceito Caixc
sem sinal. Tel. 22-7226 e 37-4794.

ESTÁCIO - CASA VAZIA - Ven-
do, 2 qt;., duos ste., cor., banh.
R. laurindo Rabelo, 94. Ver dai
8 jij 12 horas. Ttl. 32-9938.

.. .., ,..__  FÁTIMA — Vende-ae ap. caleis,
23-0591. _ob, 2 dormi, e dep. «mp. c;
CENTRO-,-'P-quono terreno. Rua Jf!*' P'"*-. óJf°,'._Aln,-c-°* M '"'•
Sacadura Cabral. Para loia ou peq.|'no£3- !_____ ?____?_: _industrio, depórito, etc. Apenas 16 FÁTIMA — Vendo ap. Rua Gui-

VENDO conj*jg3:lo vezio,
Taylor, 31, ap. 912. Sinal
6 000,00 mais 12 x 400,00. Trotar
Av. Rio Branco, 141, loja. Tel.
5166.

VENDO a~p. irea 120 
~m2. 

«m
prédio modarno. salão, 34 m2,
três quartos, armários ombuti-
doi, telefono, ar condicionado,
dapandancias completas. Ver o
Iratar Joaquim Murtinho 964302.
T.l.fon. 32-8963.

^lÊTÊ"7r~FLM_NGÕ"

milhõe;. Tel. 43-0638 — Andra-
das, 26, 2° — Imobiliário Alfa —
Nola: Facllita-re - CRECI 590. _CENTRO" - -R. "André" 

Cavalcante— V. ótimo ap. conjunado. Preço
barato. 9 500 Ô00. Pronta entretia.
Tels.: 49-8324 e 42-6688 - Sr.
Gilberto — R. Gonc-lves Dias, 89,
s| 802 - CRECI 950.
CENTRO"-"R. Riachueío; de 

"esq.
e frente, vista privilegiada. 22
milhões, facilito, ótimo, sp. de
2 qts., sl., área, varanda etc,
vario. T. R. Gonçalves Dia;, 89,
sl 802. Hoje 49-4252 e 42-6638-Sr. Gilberto - CRECI 950.
CASTELO - Vendo ap., 2 qts.,aala, qt. empr., Indep., peças am-
pias, construção de 1» — Dr. Fal-
cone - Av. R. Branco, 143, 4o,
jj 2 (Av. B. Mar).
CENTRO — Vende-se c ap. 907,
da Rua Carlos Sampaio, 364. Sale,
quarto, banh,. coz, — Tel.:
38-4613.
CENTRO - Vendo prídio c| Io,,
e sobr., de esquina, ocupado com
inqull. notific. Maiores inform:
pelo tel. 25-7296 - CRECI 197 ¦
Pode ser visto na Ru» da Améri-
efe 171. 
CENTRO - R. Washington Luiz,
58, ap. 5; al., qt. s«p„ coz., bBnh.
Frte. Ent. 6 milhs., saldo prest,230 mir: Ver hoie, de 10 às 12hTrat. Sr. Poulo - 43-1527.
CENTRO - Vendo vazio, ap. 305
da Rua Carloa Sampaio, 262. Fá-
çlilfo. Chaves com porteiro. Tra.
tar México, 158, sala 310 - Dr,
Valle.

CENTRO - Vendo, Washington
luis, 3, ap. cl sele, quarto, coz.,
banh., vor. Vazio. Aceito Caixa.
Tralar Sen. Dantas, 117, gr. 241- 22-9277._Arldio. CRECI 772.
CÈNÍRÒ - Vds."'R. Rezende, 99,
ops. 205 e S. L. 204. S| qt. sep.,
banh. comp., coz., etc. Ent. 6
milhões, saldo 30 meses. Ver das
12 as 17 hs. Tratsr R. Rosário,
148, sob. Tel. 52-7773. Wende-.
CENTRO - Ruo Washington Luis,
3, ap. 304. VAZIO. Qt. (3,5 jc
5 m); sl. (3,5 x 4 m); var. (1,10
x 5 m); vest. bsnh. comp., coz.,
Entr. 50%, resto finonc. Troco
por ap. em Botafogo. Tratar Pça.
Tiradentes, 9 s| 510 - Tais.
52-9586 e 29-3048. Dr. Nélion.

veira Martins — Entrega
mediata — Vendemos

ap. com sala, 3 quartos
e demais dependências.
CONTATO IMOBILIÁ-
RIO LTDA. Rua México,
111, gr. 301, tels
52-1898 e 22-3480 -
Creci 342.

lherme Marconi 117 a?. 812, con-
lugado, var o qualquer hora, Av.
Rio Branco 18 Gr. 602, 23-5407.
GRANDE APARIAMENTO VAZIO
— Vendo c[ salão, 3 qts. etc. 10

lh. de ent., 5 milh. em 90
dias) sj já financ. p| Caixa (prest,
nferiores a 200 mil), Av. N. S,

de Pítime, 22|504. Chaves c| c
porleiro. Tratar 52-2877 - CRECI
n. ÍÓ.J.
NÀ RUA WASHINGTON LUIZ,
III, AP. 406 - J. « Riachuelo,
como novo, 2 qls., 1 sl., bonh.
completo. Chaves no local com
Nivaldo porteiro. 6 000 000 • o
saldo 3 000 sem iuros. Tel
43-8658 - Ivan - N.B.r das 11
às 17 horos - CRECI 590^
NA RUA CARMO NETO, 159 -
Junto a São Martinho. 12 milhões.
4 de entrada a 300 pl mês. 2
pnvs., totol 10 qts., etc, ótimo
renda - Tel. 43-8658 - CRECI
590.

APARTAMENTO - Va-
zio, sala, 2 quartos,
banh., coz., área e dep.
empreg. Rua Bento Lis-
boa, 20. Preço e condi-
ções a combinar. Ver e
tratar dias úteis após 14
horas. Tel.: 42-6325.
APARTAMENTO - Do sala, jar-
dim de inverno, qusrto separado,
banh, com boxe e banheira, gran-
de cozinho, área de serv., WC

quarto de empregada. Preço
CrS 26 000. Ver na Rua Correia
Dutra, 166, op. 307.

CENTRO — Rua do Riachuelo,
119, ep. 216. Sala • quarto (se-
parados), banheiro e pequena
cozinha. Entrega imediata. Pre-
ço 13 000 000. Apenas 
Crí 3 900 000 de sinal e Cr$
305 980 mensais. Marcar visitas
fel. 52-4903. Ver hoie, domingo
até as 13 horas.
CENTRO — Pres. Vargas entre R.
Branco o Urug., sele varia
banh. privat. linda vista 15 mil
comb. 47-9730 - Batuira. CRECI
190.

PRAÇA CRUZ VERME-
LHA — Apartamentos re-
sidenciais numa rua
tranqüila bem pertinho
do Centro da Cidade.
Ampla sala, 2 quartos,
sendo 1 reversível, ba-
nheiro e cozinha comple-
tos, dependências de
empregada. WC, área de
serviço e tanque. Play-
ground e GARAGEM. -
Todas as peças amplas,
claras e de frente. PRE-
ÇO Cr$ 11 880 000, en-
trada única de Cr$ 400
mil e mensalidades SEM
JUROS de apenas Cr$
144 mil, na RUA CAR-
LOS DE CARVALHO,
52 - Inc. IRMÃOS TO
RÓS LTDA. - Informa-
ções diariamente no lo-
cal. RUA CARLOS DE
CARVALHO, 52, entre 8
e 20 horas, ou no Dep.
de Vendas Av. Graça
Aranha, 174, s| 516. —
Tel. 32-5353 - (CRECI
442).

APARTAMENTO - Gra-
ça Couto S.A. vende o
último ap. na Rua Pais-
sandu esq. M. Abrantes
com sala, 1 quarto,
banh. e cozinha, de fren-
te, em início de constru-
ção. Entr. 2 200, saldo
a combinar. Tratar tel.
32-7450 após 14 horas.

CENTRO — Vendemos ap. nâvo
— vazio — frenle, Rua Moncorvo
Filho, 95-97, saia, quarto lepa-
rados, eo2Ínha, banheiro, irea dè
serviço. Ver no local, tratar Av.
Rio Branco, 156, sala 1320 —
CRECI 210.

FLAMENGO - Vendo na Praia do
Flamengo, 284, ap. com 460 m2,
4 qls., 2 Balas, varanda, 3 banhs.,
copa-cozinha, 3 qts. «mp., gar. pl
2 carros, refrigeração central —
W. Weinschenck - 27-8473 -
CRECI 133.
FLAMENGO - Rua Senador Ver-
gueiro, 138, op. 1108, sala, dois
quartos. Entrega imediata, Pre-
ço: 37 milhões, Financiados em
24 meses. Tel. 52-4903 (incius!-
ve domingo ató às 13 h).
FRENTE 

~2 
rrua» 3 qt.., - ll. gde..

coz., banh., deps., gar. Cond.
ureco ocasião. ANA MORANDINI
IMÓVEIS - Tel. 42-3287 - Crecl
482.
FINAL CONSTRUÇÃO, sl. qt. sep,
coz., banh., entr. Dez. Tratar:
ANA MORANDINI IMÓVEIS
Tel. 42-3287 - CRECI 482.

APARTAMENTO - Flamengo -
Próximo ¦ Praia, sale, qt., se*
parado, banh., coz.. dep. com*
pletas, cm constr, p] entrega em
12 meses. Infs. Oceano Imóveis
- Av. Rio Branco, 108 gr. 903.
Tels.: 22-9690 e 42-7402 - CRE-
Cl 943.
APARTAMENTO - Flamengo _
Botafogo — Compro urgente, sala
e 2 ou 3 qts., e dep. completas.
Jralar_42-7o02 e_22-9690. _
APARTAMENTO 204, Ruo Santo
Amaro, 36. Vtndo, vazio, em es-
tado de novo, quarto e sala se-
parados, cozinha, banheiro e érea.
Chaves na portaria. Tratar tel
52-2877. _- CRECI 961._
BÜÃRQÚE" DE" MACEDO, 43, ap.
401. Vendo, como está, frente, 2
qts., sl., coz., banh., área, dep.
emp. Ent. 10 milh., s| 400 mil
mensais. Pronto em S meses. Ver
no local. Tratar 52-2877. CRECI
n. 961.

FLAMENGO - Aps. de
2 salas, 3 qts., 2 banhs.
copa, cozinha, deps. e
garagem. Prédio sôbre
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
a.é 20 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.

COMPRO URGENTE - Apartemen-
to. Sala, 2 quarlos, área e de-

Eendências. 
Máximo 6 meses ha*

ite-se. Tenho financiamento Cx.
dou sinal. Zona Sul. Telefont ..
37-4567, à tarde.

O melhor para
sua íamilia

APAETAMENTO
DE CATEGORIA

no ponto mais
desejado do Rio:
a 5 minutos de
Copacabana e do
centro da cidade.

AV. OSVALDO CRUZ, 106
.EÇSrlíSSSÍpfe;.;

EDIFÍCIO YERLAINE
em terreno ajardinado - pilotis - ga-
ragem ¦ 12 andares - play-ground
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3 quartos com armários embatidos - sala
- 2 banheiros sociais - quarto e banheiro
de empregada - area.de serviço

.'. <_.
_

FLAMENGO - V. ótimo ap.
de salão, 2 quartos etc. R. Se-
nador Varg. 200, ap. 503. -
fte. Ver no locol Crí 36 mi
lhoes — Aceito Caixa c! sinal
6 milhões - Tel. 52-8379. Av.
R. Bco. n. 185, sala 507.

CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO:

GOMES DE
ALMEIDA,
FERNANDES

CONSTRUÇÃOA
Projeto:
M. Roberto
Incorporação:
D. Branca de Mello Franco Alves

Incorporação registrada no 9.» Ofício do Registro ée

Imóveis sob o n.» 333, Livro ST fl. 40

Veadas no local ou aa

IMOBILIÁRIA

.NOVAyORKl.
UM SÍMBOLO BE CONFIANÇA

;. Av. Bio Branco, 131, - IV andar <¦ tel. 31-0060
Corretor _.esiio_B_YCi: JosS Sylvío Magalhães iCKECI rt." _)

\\\\\__\ *9

SI w.

ARANJEIRAS - Vende.
nos um ap. em andar
Ito, de sala, 3 qts., etc.

'agamento em 40 me*
;es. Informações no es*
critório da obra: Rua das
LARANJEIRAS, 478 até
às 16 horas inclusive do*
mingos e tratar pelo tel,
42-3615.
LARANJEIRAS - Sebastião U:=r-
cia, 31, ap. 705 - Vendo ep. -*
Sala, 2 qts. conj., coz., banh —
Transfiro fin. Cxs. Eco. Sinal *
combinar. Chaves c/ porteiro -»
Tel. 3&.2.9S.
LARGO DÓ MACHADO - Vando
ep. vazio, R. Laranjeira- 91, ej
1 sl., 2 qtr., banh. em cõr, C02,
ampla, grande áreo, cjt. e banh,
empr. Os 3 qts., c\ arm. embut.
Pintura óleo, sinteco, soalho par-
quer. Area 120 m. Preço NCrS
50 000. P| ver, lei. ^6-3633.
LARANJEIRAS - APAR-
TAMENTOS - Vende-
mos magníficos aparta-
mentos, de frente e de
finíssimo acabamento,
no mais luxuoso Edifício
das Laranjeiras, na Rus
Moura Brasil, 61, ao la-
do do Fluminense e »
dois passos do Palácio
Guanabara, constando
de 3 salas grandes, 4
espaçosos quartos, 3 ba-
nheiros em côr, ampla
área de serviço, grande
copa e cozinha, 2 quar-
tos para empregada e
garagem para 1 ou 2
automóveis. Área: 355
m2. Edifício com facha-
da de 31 m em pasti-
lhas, com esquadrias de
alumínio. Três elevado-
res Ótis. Pintura a óleo.
Farragens La Fonte. Ar-
mários embutidos. Par-
quet Paulista. Tudo de
primeira ordem e com
requintes de detalhes.
Visite um apartamento
com as características de
uma residência de gran-
de luxo, para familia do
mais alto tratamento. —
Aceitamos imóveis, mes-
mo alugados, como par-
te do pagamento, faci-
litando-se a entrada. Vi-
sitas diariamente com o
encarregado do prédio e
informações no Escrito-
rio de' MANOEL DE
SOUSA SANTOS - Rua
do Carmo, 9, 11.° andar
- Tels. 31-0367 ,
31-0314, 31-2372 - Se-
de própria — CRECI 134.
LARANJEiRÁS - Vendo ap. r-a^
vo, um por andar cj sala, 3 qta.,
2 banhe, «m côr, depender-*;.;:.
e garagem. Rua Ipiranga 27, 8.»
andar. Tel. 42-1796 - CRECI 334,
lARANJÉÍRAS - Frente c| 1 sl.
2 qts., dep, ocup, s| cont. Acei-
to Cx. ou Inst. NCr$ 25 000
det. 45-2023 - CRECI 330.

TODOS OS APARTAMENTOSDE FRENTE
PREÇO: NC*$ 37.275,00

terreno: NCr$ 9.100,00 • entrada: NO$ 1.583,40^
construção: NCr$ 28.175,00 

'. 
mensalidades:fNCr$ 422,60:

BOTAFOGO - URCA

FLAMENGO - Ap., ótimo talão, FLAMENGO
sl. jantar, ql., grande coz., dep.
emp. Entr. 15 m., rest. fin. 2 a.

Sen. Verg. - 45-1744 - Gil.
FLAMENGO - Vendo ap. 2 qts.,
2 »lt„ dep. ,tmp. Vazio tr. 7
de Setembro 88 s| 702. Tel.: ..
32-4941 c| 67 Santos. CRECI 70.

Vende-se ap. sal.,
qt. sep.. coz» 0 banh., dep. dc
empreg. Av. Oswaldo Cruz, 90.
Tratar Dept. de Vendas Tavares
& Bokel- Rua do Carmo, 27-602.
Tel. 31-2195. Crecl 18.

SANTO CRISTO - Vendem-se óti-
mos aps.. 2 quartos, sala e de-
pendências — Rua Sara, 72-A. —
ver no local — Sr. Ângelo —
25-4681.
VENDO — Ap. no Centro, motivo
viagem. S!., qt. sep., banh., coz.
2 entrada de 15 000 por 10000- Tel. 23-8910, como «stl.

CATETE — Vende-se ap. c| sala.
qt. sep., saleta, qt. banho com-

F>leto, 
cozinha, área e tanque azu-

e|ados, sinteco. 13 milhões
vlsta e 12 milhões em 4 anos,
Tabela Price. — Rua Pedro Amé-
rico, 151 — ap. 806.

FLAMENGO - Vendemos na Rua
Senador Vergueiro, 98, ap. 1 102;
com sala e quarto separado, c| ar-
mário embutido de luxo, sancas,
apliques, persianas, 2 aparelhos
ar refrigerado, telefone, cortinas,
banheiro em cores, cozinha .
área c| tanque azulejada até c
teto, armários, -fogão de luxo c)
exaustor t dep. de empregada.
Ver só domingo das 9 ás 14 ho-
ras. — Demais dias combinar na
PAR — Predial c Administradora
Resnikoff — Rua Ouvidor, 130,
ÇO andar - Tels.: 32-1675 *
22-9435 - CRECI 456.

FLAMENGO - Aps. de
salão, 2 ou 3 qts. e deps.
Q. prontos. Prédio sôbre
pilotis, apenas 4 aps. p|
andar. Preços a partir de
30 000 000. Pagamento
grande financiado. Ver
no local R. Correia Du
tra, 145, das 8 às 18 ho.
ras. Const. c| garantia
SERVENCO. - Vendas
PAN-IMÓVEIS - R. Mé-
xico, 119, Gr. 801 -
Tels. 52-5256 e 22-3032
- CRECI 704.

FLAMENGO - Vendo Rua Barão
Icaral, 16, ap. 103, c| sl., 2 qts.
dep. empr., ver p| manhã. Tratar
Sen. Dantas, 117, gr. 241 -
22-9277 - Aridio - CRECI 772.

CATETE — Almte. Tamandaré, es-
quina R. do Catete, sala com 36
m2, banheiro e kitch. Obra na
10.» laie. Preço Cr$ 6 741,300,
com sinal de CrS 1 700 000. Em
30-6-67 - Cr$ 231 300 e presta-
ções mensais de Cr$ 290 000
(sem outros pagamentos previs*
tos). Obra em alvenaria. Opi
tunidade única. Imobiliária Nova
York S. A. Av. Rio Branco, 131
14.» andar. Tel. 31-0060. (Inclu-
sive domingo ati a» 13 h)_ —
Creci 3.

FLAMENGO - Vendo
apartamento de sala, 2
quartos, deps. completas
e garagem. Preço 17
milhões, sinal de 3 mi
lhões e prestações de
250 mil, saldo facilitado
Obra na 1." laje. Ver e
tratar na RUA CORREIA
DUTRA, 158, diàriamen-
te até as 18 h. (CRECI
394).

FLAMENGO - Vende-se, magni-
fico ap. Rua Dois de Dezembro,
131, 2 salas, 3 qts., 2 banheiros,
coz., dep. completas de empre*
gada e serviço, garagem. Preço
e condições Rua México, 111, Gr.
1 501. Tel. 22-4451 - CRECI 312.

FLAMENGO - Vendo lateral an- PRAIA DO FLAMENGO
dar alto, junto praia, novo, pilo-
tis, sala, quarto, cozinha, banhei-

Visitas: Garcia. Tel. 52-1837
Creci 480.

FLAMENGO - Aps. de
sala, 2 qtos., deps. em-
pregada. Obra já em al-
venaria c| garantia SER-
VENÇO. Ver na R. Cân-
dido Mendes n. 236, das
8 às 20 horas. Tratar
PAN-IMÓVEIS - R. Mé-
xico, 119, Gr. 801 —
Tels. 52-5256 e 22-3032
- CRECI 704.

FLAMENGO - 2 QUAR-
TOS COM GARAGEM -
Vendemos ótimos apar-
tamentos com 1 sala, 2
quartos, copa-cozinha,
banheiro social, área de
serviço, dependências de
empregada. Garagem. R.
Senador Vergueiro, 93.
Quase esquina da Praia
do Flamengo. Preços a
partir de Cr$ 26 276 000
com prestações mensais
deCr$202 110. Entrada
de Cr$ 867 500. Garan-
tido pela nova Lei de In
corporações. — Constru-
ção de MARCHA ENGE-
NHARIA LTDA. 30 obras
concluídas na Guanaba-
ra. Vendas - JÚLIO BO-
GORICIN - CRECI 95 -
Av. Rio Branco, 156, s
801 - Tels. 52-8774 e
22-2793. — Informações
diariamente no local até
as 22 horas.

KAIC - KOSMOS -
RUA CORREIA DUTRA,
39, C-02 - VENDE-SE
AP. 2 salas, 2 qts., 2
banhs., coz., dep. em-
pregada, final de alve-
naria. Pergola, grande
terraço. Sinal 
20 000 000, saldo du-
rante a const. Plantas e
demais inf. na KAIC. —
Rua do Carmo, 27-A, s|
loja. Tels. 52-2995 e ..
22-1860 - Creci 283.

— Prata
do Flamengo, 180, ap. 1001. -
Frente. Ver c| Marinho — Va-
zio. Vendemos 170 m2 — 3 quar.
los. c/ arm., 2 salas, 2 banhs.
completos, copa . cozinha, deps.
p/ emp., irea c/ tanqus — Preço
e condições a combinar — H.
Martins & Molinari Ltda. — Sete
Setembro, 88, %l 604|6 — Tel.
22-3655 - CRECI 265

KAIC - KOSMOS -
PRAIA DO FLAMENGO,
70 — Ed. Cine Bruni —
Vende-se ap. lateral, 1
boa sala, banh. compl.,
cozinha c| fogão 3 bocas
e lugar para geladeira.
Tratar KAIC - Rua do
Carmo, 27-A, s |loja.
Tels. 52-2995 e 22-1860
- Creci 283.
LARGO MACHADO 29 - Edif.
Condor, Ia loc. ótimo pi renda,
sl., qt. Tratar s| 1 023 - 45-3983

CRECI 190.

RUA BENTO LISBOA, 73, ap. 502,
vende-se ep. de 2 qts., sala, co-
zinha e dep. completas pl empre-
gada. Ver por favor do inquilino
e tratar p| -tels. 22-2703 -
22-0716 e 32-0575.
RUA MACHADO DE ASSIS, 71,
aps. 601 e 602, vendo: sala e
quarto conjugado, coz., banheiro.
Podem ser anexados. Preço cada
16 milhões. Entr. 6 milhões. Tra-
tar Dr. Emilio: 22-6787 e 28-4822.
VENDE-5E ap. 502 - Rua Buar-
que de Macedo, 42, 2 salas, 2
qts., deps. Chaves portaria —
Tratar 52-3732-
VENDO ou troco luxuoso ap. R.
Marquês Abrantes, 158-704 c] 90
m2, sala, 2 qls., garagem. Iel.
45-1003.

KAIC - KOSMOS - LA-
RANJEIRAS - VENDE-
SE OU ALUGA-SE resi-
dência 2 pavtos. à Rua
Tobias Amaral, 42, Cos-
me Velho, tendo: 1 sala,
varanda, 2 qts. 2 banhs.,
copa, coz., dep. empre-
gada, jardim e telefone
— Entrega imediata, ter-
reno 11 m de frente. —
45 milhões c| parte fi-
nanciada. Ver das 15 às
18 hs., sábado e domin-
go — Tratar KAIC — Rua
do Carmo, 27-A, s| loja.
Tels. 52-2995 e 22-1860

Creci 283.

LARANJ. - C VELHO

APARTAMENTO - Ven-
do —,602 frente Laran-
jeiras - 122 — lado da
Gaúcha — Uma sala, dois
qtos. e dependências
completas, garagem. 20
milhões líquidos. Dr. Má-
rio. 26-6636, das 8 às 9
horas.

PRAIA DO FLAMENGO - Vendo
no ed. Conde de Nassau, ap. Ia*
teral, c| vista p| o mar c| 3
qts., 2 sis., 2 banhs. sociais, co*
pa, coz., área e dap. comp,, pj
55 m. c| finenc. Visitai nos teta.:
23-0459 * 23-5340.

APARTAMENTO - Prof. Ortiz
Monteiro, 15 esq. Gen. Glicério
Salão, 3 quartos, banheiro, cozi
nha, área, quarto e V/C empre-
gada. Preço e condições Rua 7
de Setembro, 66 gr. 406. Tel.:
52-0532 - 22-8392. Org. Rosa
Filler. CRECI 304,

LARANJEIRAS - V.nd.m-s. apl
sl., 2 qts. • deps. completas pa-
ra empr., e sale, qto. separados
e dependência para empregadas.
Inform.eóas ttl.: 52-8575. Rua
das laranjeiras, .22. -
LARANJEIRAS - Vindo étimo
apartamento vazio, pintado, sin<
teco, sala, dois quartos, banheiro,
d.p.ndénci.s d. ampragada. Var
com o porteiro na Rua das laran*
jeíras n. 391. Tratar com Odilon
pelos telefonas 31-0473, 31-0314
• 2W297.
LARANJEIRAS - Tramfere-s» con-
trato edifício em construção já
na la. laje, Construtora Canadá
Rua General Glicério 55. Salão, 3
quartos, 2 banheiros sociais, 2
quartos empregada, copa, cozinha,
garagem, 25 .576 a partir de se
gunda -feira. 11 _
LARANJEIRAS - Vende-se o ap,
303 da R. Laranjeiras, 210, dc 3
qts., salão, área, coz., banh.
dep. emp. Ver cl port. Tratar tel.
43-791 í- - CRECI 349. - ADM.
ORION.

LARANJEIRAS - Residência -
Vende-se, com facilidade de paga*
mento, na Rua Pedro Velho, 68,
ótima residência «m centro de
terreno, constante de 2 pavimen*
tos • 3 salas, 4 quartos, 2 be*
nheiros sociais, copa, coxinha, jar*
dim, dependências completas pa-*
ra empregada • garagem. A«i.
ta-i» apartamento de 3 quartos,
como parte de pagamento. Visi*
tes diariamente das 9 às 12 ho*
ras. Detalhes no escritório de
MANOEL DE SOUSA SANTOS -
Carmo, », 11.•. Tal». 31-0314 -
31-2372. - CRECI 134.
PARQUE GUINLE - R. General
Marienta — Terreno e) 15 m. fren-
le x 18 x 26, plano. NCrS 10 MO
ent., saldo combinar — 42-7397
-_CRECI_861.
RUA LARANJEIRAS - Vdo. sp.
c| 130 m2 do sl„ 3 qts., deps.
gar. Vazio, 46 mil novos, fin., 2
anos. lnf. 32-2493 - CRECI 409.

AVENIDA LAURO MULLER (BO-
TAFOGO! - Ap. frente. Vdo. r.1
2 qts., sala, dep. criada «Ic. i»
tem 50% fin. pela Cxa. Preço
30 mil cruzs. Tratar tel. 32-6004.
JOSEA ANT. 565. .

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. Tratar
diretamente com o pro-
prietário. — Avenida Rio
Branco, 131 - 15.° an-
dar. Fone: 32-1039.
APARTAMENTO - Praia de Bola-
fogo, frente, 3 salas. 3 qts. com
armários, 2 banhs.,| copa, co:.,
dep. empreg., atapetado. Aceito
troca por menor ou casa. Estudo
diferença - 34-5255. i
APARTAMENTO DE FRENTE, sa.

, 3 qts., dep. empreg. etc,
pint. a óleo. Tel. instalado, 20
entr. 22 comb. V. tratar c/ prop.
R. Humaitá, 66, c/ 1, «p. 201.
Tel. 26-4788. * 
ATENÇAO URCA - V. c| mara.
vilhoia vista suntuoso ap. de alto
luxo el 300' m2. NCrS 200 m.
Tel. 26-3456 - JOÃO GUALTER.
ATENÇÃO URCA - V. 2 aps.
novos de fte. c| 85 m2 de al..
2 qts., elev. etc. NCrí 40 m.
cada. Tel. 26-3456 - JOÃO
GUALTER.
ATENÇÃO URCA - V. em c/i
de 15 x 25 belíssima residência
apalacetada de luxo. NCrí 160
m. - Tei. 26-3456 - JOÃO
GUALTER.
ATENÇÃO URCA - Em terreno
de 12 x 15 v. casa da al., 3
qts., lugar pl carro etc. NCrS
80 m. - Tel. 26-34.56 - JOÃO
GUALTER.
ATENÇAO PRAIA DE BOTAFOGO
- Ed. Casa Alta, proieto S.rgia
Bernardes, Passo tp. 130 m2» -*
NCrí 20 m. - Tal. 26-3456 -«
JOÃO GUALTER.
ADMINISTRADORA IMOB. L. H.
— Botafogo, Rua São Clemente»
107, c| 14, cesa 2 salas, conj., 3
qls. e deo. Sinal 22 milhões, —
lnf._ 52-0982. CRECI 636.
ACEITÒ~CÀIXA - Vando ap. va.
zío, frente, qt., sala, co?. • dep,
emp. — R. da Passagem — Tel.
46-4698^- CRECl 534 - Santos Jr.
ACEITO CAIXA - Vendo ap., 3
qts. e dep., etc, ocup. R. Barão
de Macaúbss, 156. P. 30 milhs.
Tel. 46-4698 - CRECI 534.
APARTAMENTO - Rua São Cie-
mente. Frente, vazio, 3 quartos,
2 salas, cí tel., ar refrigerado. Vef
local, 371, ap. 702 - Tel
43-2205.

'.:Kí_ .l-'.-^'*<K'. í5Sj«#.?_Jã¥fi3??W^^
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UM GRANDE PONTO
PARA MORAR BEM!

: i UUA DR. SATAMINI, N. 39
Aqui, ótimos apartamentos, apenas 2 por andar — de sala, living, 2

ou 3 quartos, com armários embutidos, 2 banheiros sociais, dependências
completas de serviço e de empregada e garagem (todos os quartos dão

para..a tranqüila e bela Av. Heitor Beltrão). Prédio sobre pilotis. Ponto al-
tamente residencial. Preços-desde NCr$ 28.437,60 com entrada de NCr$

1 2.80,00 e, prestações de NCr$ 408,75. Projeto aprovado. Construção da
PRONIL — Construtora Ltda. Informações e vendas no local hoje e diária-
mente até às 22 horas, ou na PRONIL — Promoções- e Negócios Imobiliã-
rios Ltda. - Av. Rio Branco, 156 - Grupo 702, teis.: 42-6760 e 42-4966,

S CRECI OÓ7. (P

iroda 12 inillis., oaido prest. 100 BÜ
mil. Tr.it. Sr. Pr.u!o

v-oc-WAi-ANA - \t...tiz-_t cu COPACABANA - Vistíi p/ mar,
hiuga-ne a;j., 2 qts., sais, dsp.'3 cits., il., jar. inv., sl, de ?.!-

'empr., garagem, NC.-S 30 000 àin.òço, dap. emp. elc. 48 mil ri-
jvista — Aluguel NCrS 400,00 ndriçlarjo, R, Gustavo Sampaio,
, com rinâvets - Ver 5 de Julho,t Ü26'*Í01 — Cli.iv porl - lei
4T.W4, Cj psrl. 1r:.l_r Rep. P.r_.'__.__<.3 -- CRECI 1012.

i310303' - ICOPACABANA^- Vendo abs; 205
COPACABANA - R. RaimundoL 1109 - s. Min. Vlv. 'CMtroi
Correi.-,, 20, ap. 607, ti., ql. *.ep., 54; conlügodoi cl divs. inla -'
co;.. bani.., ..area ç| t"nslve, m--Umi, p/ Belford Roxo - 40%

,.,..,, j-'ntr. = fesln. lacllllado - Tel.l
íí:,-5íLJ52-164,8 ,. CRECI 365.

COPACABANA, 1141, ap. 701 - !rnn .>. . „ ,-. , '¦¦ ¦ ¦,",¦¦'¦¦'
qi„ ii. etc, todo èiápstsda - COPACABANA - Saleta,1
Ver no local. Iralar nd BrÍihon-;eaU nitàrtr. U-nU «'
te - Rui Hilário de Gouveia,lsala' quarto, banh. e
"'2086 " 

CRECI-^o 
37'5'87 Q- PrOnt0S' 0tim°i

^PACABANA - Vindo ap... ta-ine9ÓCÍ0- PrSÇ°S d partir
Paga-

I

19 000 000.qu;:rtc sep,, c! a/m. einb. d»>d£
iluxe, h;<nh. côr; c! boxe, área cl .... ,
iiónque, dep. emp., vn;:a de pimento grand. (inânciado.
irageiii, na escritura vale 35 mi-;wpr |nr,| A., M c <~_

1'ISes - Vendo por 27 miíhoi*;VSr l0Cal MV- |N|- ò- LO_
cm 20 müati alugado s| coniratojpacabana, 1137, das 8:-- Ver c perteiro Jorye — H. D.Uiv 10 r> lRibeira 672 - Traiar 22-2376 -,~* 18 tlOfaS. Const . C|
I49-7505-  jgarantia SERVENCO. -
COPACAR ANA - Rua Cellort Ro. . , n . - •• Vendas Pan-lmoveis —

Ri México, 119, Gr. 801.
Tels. 52-5250 e 22-3032

CRECI 704.

xo n. 417. Vendo o ap, 1202 c)
jfjar., Ia. cçupação. c1 sala para

?. d in!; I enl-;*;, 2 t|tF, •* depends.
[cóiíípl. Pintura moderna. Ver no
ilcc.il e tralor c| Linhares. Tel.
;28-2437 (exi.). _
COPACABANA - Vendo lo|a iia COPACABANA :- Comprámos

iAv. Ccpacabíria, com. 180 m2, sn-! aparfanianlos prontos - ióni»n-
jnilífic; erígarageni, Tel. 42-l796||* vgiíoa — pagamos i yhtê o

APARTAMENTOS FINANCIAÚ05. jHUMAITA 
- Vende-se casa R. ;ATENÇÃO COPACABANA - V.

— 15 anos T. P. .. Botafego — I Viúva Lactrdü, 11, Detalhes tels. nò P. 6 r belíssimo, ap. de luxo
Rua São Cl.rn.nl. — iala, quar.152-574? e 22-5827 - CRECI I 087. ic; 300 m2 e 2 vaçiaj na gar. ¦
to. Entrega am 1* .matei ^•\i/_Cth f r-, c a a r\C an, ! WCrS 150 m, ¦Tel. 26-3456 —
prorrogáveis - P.qam.ntoi sii&fM\- — NUiMUÒ — dU-jjoãO GUALTER.'

;?tSl"&...*-"'ti' 
Aã':iTAFOGÒ - RUA HU-(AVENIDA .ATLÂNTICA

j>,.nr..n. loa-w. |MAITÁ, 46, ap. 801 -y Vende-se apartamen-apartamento - boiafogo - ;pronla enlrega. Vende- lo ^ ,h0 |1JXO n,r-Vende-se c] aala, qf.-sup., banh., ò alio IUXO, pau.
co7„ área 'ei ianque, ç| «ncasejse, de frente, lendo 2:pj.onta entrecta, com 2ólima*.- conda. de,,,. rnnill_ n . n_<7._Z&__ J '.

- CRECI' 33< _
COPACABANA -'-"Frente, 10."
5-nd., ocupado si cont. 215 m2,
apenas NCr$ 80 000 fac. 2 anos.

(Del. 45-2023 - CRECI 330 c|
Caries.

.COPACABANA - Vende-se ap. de
COPACABANA - Verdo, Ruk .""? acabamelilo Çcnát. Coita Pe-
Pompeu Loureiro, 32 ap. 305, c]'*1;3 ,e=k'-'' 

2 SJ1,3»' '<!' »"« .83"
living, t quartoí, sala, co.'., banh/.["?'¦ 

' <lusMoi' 2 banheiros,, iar-
dep. empreg. Ver a qualquer ho-id"". He W{!í?SaCM 

' c0::in"a>
ra. Av. Rio Branca, 13 s| 6.¦>.•""]'"•% e,ft,-bMhdl'?: e, üaraaem.
leis.: 23-5407 e 23-2-195 tl'A''. P=lj!L oe, Vinda? Twardl

COPACABANA
Santa Clara 30B, ap. 706, sair

. Bokel - Rua do Carmo, 27-602
Vendo, Rua(„ Tei. 31-2195,

ÁREA INDUSTRIAL
Vende-se no Estado da Guanabara perto da Avenida

Brasil, terreno 14 000 m2. Área coberta 3 600 m2, sendo
2 000 m2 industriais com galpões para serviços e grande
prédio para administração.

Telefones e amplo abastecimento de água e força.
Resposta para a portaria deste Jornal/ sob o número

212 266.

iuslo valor - 1, 2 ou 3 quar.
tos — Timos urgtncia. Traiar
-na PKEDIAl AOUÃREIA - Rua
Míxico ... II - 12.o andar -!__. _._._-.-.., .Tels. 52-3612 . 42-6874 - Pr|.'COPACABANA
moiri cvlaavt no ramo imobiliã* Pini-Ji-w 1f\(~\ «-.O J-i ,,
rio - CRECI 258. UUpleX — OUU m_ dese c;m_ 3 quarto:
Copacabana - Vendan.oj oti.|área construída e 150
mo apartamanto «m final delm9 J» 4prrari-M: ^alãnconstrução - tidas as p.ças -\mÁ Qe 'ClTaÇOS. iaiSO,
recebendo lui e ventüação" dire. sala, quartOS c| arm.ias, totalmonta indevac^avtl com ¦ À i¦¦'¦ \sala, 2 empios dormitórios «om embut., 3 banheiros em

Ari ILEME - Onortunidad;" .tlantlca, 896, ap. 1002 - Vende-tguelredo Magalhães, 219
Av. A. VENDE-SE 1103 " BUTraFtar!lPANEMA

sala, CQzInha/jjocgl p^iti nnnliã. 
dspend$nclns, k vísiü Al iptthodsl i
ou a prazo a combinar - Tel.:;|pANEMA — LEBLON
57-2698. | . ¦
MAGNÍFICA cobertura. Avenida. ,TP.,,_-^ , A--A \. c
Atlànflca! SOO m2, ricamente da., ATE.iÇaO LAGOA - V. na Fon-

vende-se ur-janlemealo l0 9. Saudade em c/t de ].)3x35.COfelC*.-.,

COMPRO URGENTb D> Copa.
quarto coi., banh. Ver depois i b L b|ÒH tpa de fonM 19h Trat.-ti* Al» Rir- Rranrnl. . ¦das 12h. Tratar Av. Rio Bríinco
18, gr. 602, 23-5407 e 22-249:

Armários. , OTimas ¦ concie. ae... ^i _„ _:_«:it*-. o -.4,. n ' . mu \rt_ a_Ki_' \7; ^.
,>,io. Tratar: d oceano imév.ia sa|as con|ug., 3 qts., 2. jalêésS 4 - quartos, de- c°P4cbAaBn*N363" 

vrd0,

_£'¦ ^¦3&£'--°;A9t_banhs. em côr,- coz.,|mais dependências e 2 3 quartos, coz., m\. <
vagas de garagem. Edi-
fíció de duas frentes

1 ou 2 qt:.( Ijanh., cs?., risp.
Tratar p; tels.: 22-9690

903. Tels.: 22-9690 • 42-7602 .
creci 943. dep. empreg. CrS
BOTAFOGO - Vendo' vazio ao. 165 000 000, sinal-
peq. à viíio, -jòinenle. 6 800. Tc-1

N. Silo 42-7602..

quartos, coz., banh., dep. empilCÒPÃCÃBÀNA""-- 

"PÔStS

Chaves d porleiro, Cri AO mí- A
lhões - Av. Rio Branco 18 Gr,''
602, leis. 23-5407 e 23-2495: -

?h° S"c'i Vi-:'%A_^° 
00t00d0'. Swd° 

l Construção de Cavalcân-,^«;oTn,a-,-r,^.„;;n.^!fPar,^enl05 d
tc 

"mó J8-30j6!anos T. Price. Ver das,; junc,ueira SA Ven- *""' d* ki«i""»'- ¦«*» dlão) 3 quartos,
botÁfÓco¦¦-¦v.ndíí. ã-.p.."ji9 às 12 hs. Tratar KAIC1^, h*. InSr* <^iivfl ífre- SS? DonTi^ula"5' 

'*'' 4,f .,8|nheiros, demais (C«tuorto», -ala, e dependência-, ca.;_. f)ua Jj, CamiO,'27-A, L; 7J91 A» 11 Hpcm em fase niuiio adiantado. R. '. ' (Cl ihá) — nv. I J uc
Real Grandeza n.o 59 .«. íoi s! loja. Tels.. 52-2995 elM,io 23 10.° andar. -
56.9Ó42 ^'.hiíò. 

i|mw'1- Te'22-1860 -Creci 283. fel;i 42-8177.
BOTAFOGO — Rui Farani' "'i/«ip
V-ndo em construçáo — -4a. laaB.ÍAo.'v
7 sülási 2 quarlos, depenuínciui, í TAFOGO"crageni. Traiar nô Ru.i Eü/tcb,

KOSMOS - BO-íAPA'iTAME.lí.TO * Copacabana —
dtr frenle, J.ila

COPACADANA -
Campos — V. bom ap, sala-puar-
lo, co?.. banheiro, Frente», vazio.
AcéltB-se Gátxa c| sinsl uu aulrcí
modalidade. Tratar 42-1522 
22-36-92. CÜECI 672.
COPACABANA

RUA SENA-Uit., cor. e dep. completai p] em-[novo, d* franl», Posto 4, .alt-
I pregada, Preco: 26 milhões faci-j la, «ala, 1 quarto, 2 banheiros,

Vendem-se, em
construção, excelentes

e ] sa-
2 ba-

depen-
«. siqueiraldências e garagem, na

Rua Sá Ferreira, 123.
Corretores no local. —
Construção de Cavalcân-
li, Junqueira S.A. —

armários, banheiro complelo em:,,",. mm rminha rio ¦ • ."l 1. ihl i ¦
còr.s, boa coíinha, area .: tan.lCOr' COpa-COZinlia, de-, pec.e. Tal.: 47-6446 - Joaquim.

-  -- NTCMENT

Copa
qua, quario . w. c. de 'criada 

pend. de empreq. e 2!NECESSIT0 urgentemente
oarana-n - Ver na Rua Proles. Aps-, 1, 2, 3, A quarlos

Próximo ao
Caiçaras. Vendemos na
Av. Epitacio Pessoa 468,
c| deslumbrante vista
para a Lagoa, magnífi-
cos apartamentos em
prédio sj pilolis c! umIncetada de estilo c| 450 m2. —I,

!|ICr$ 135 rn. -' Tel. 26-3456 -í1
íjoão gualter. ;apto. por andar. Com-

or Gaitio Baiana n. 15Í/'ap".iVagas na garagem. 
— [cabana,' Ipanema é leblcn - 

'Só 
APARTAMíNIO •- 4°,andar (úl- posto de hall, VeSÍÍbu-

1 008 _ Tratar na PUEDIAll prnnte-, pnírpna PrpmV^° : n»s4clo - dl-ata,ment<! com tlmoJ.R. Redentor. Inicio .da cons-F
AOUÃREIA - Rua México n 11 rronTu emrega. freÇO| prcnriflárica. Dç 2a. à 6a. Tel, Irujoo, todo.o and,-r, area dr
-12.». Tels. 52-3612 .'.... NCrS 150CC0.O0 COm \*7yi6 

~. Jsaculm - de 10 à=, terrr.nn 220 n-2. Venda-..* ou.trr..
42.4874 - Primeira cla"se no ia. i^u^v/w,uv 

v-uiii])2 |1Qra5_ r...e paf ,p. rrc,n,„ ns T||ucs
mo imobiiiá.io - creci 258. jpagto. em 24 meses. -Iopòrtunidade -^ãninerca .ÚmL_1\' TeK 4S'35/,<}' Ace"a-;-;armários embutidos, 2

o, salão, sala de jantar,
toilette, 4 quartos com.

COPACABANA - Vende-se alug. Inf.
OPC"TUNIDADE - n3o perca

V*itd»-s* ap.

v/eniíjà- visconde "de-; ãLbO". banheiros sociais eme visiÍDS: NATAN ! Venc!e-se - Ccpac-bana, oerto tu-

Sb5?^'^-,;conlFcot'b^^;BERMAN - R. 7*^-^%^!^^ sala de almòco, co-'^trT£'.T_li_„'"tibr°> 66- 3-° - Tels. .,'-b!?^- SüE^Üíffií !':«•« '=.^i=J^"i.í^™'"rala.:pQ-Cozinha, qrande áréí
iMM^fMs^l52-228,1 e 32-6172 -^\___^,}l__£VSi.-V&lí\S_t^^'™1™^e serviço azuleVi», 2
fâffl^tâ^ãMB 8' !^ár"s^i,r ^' m\%^;Í.^{j'^%d^^ « WC ce em-
nica ótimo cem: hall, 2 sales, 2ÍCOPACABANA - Rua Bo'fort Ro-iPõSTO 5 - Vdo. ap. frento,' p1 rante Earrc;-, 90, rjr:. 517!519. Ipreqadü, CláraClèm AC3-
Muarlo: elc. Apenas de enirada xo, 231, apartamento 803. Ven-'entrega va-io, salão, 2 c;!r. etc' T-'-'  *¦¦.¦-. .. .. -ni . • -
CrS 13 000, o re3lante muito fa-id»»?» d* frtnta,< limpo • bem|Cr$ .?2 mllhõos financ. .Dr. Dir-
cilitjdo e flnánciàcla o coníbinar. <larn( vista p; o mar, constandajcsu Abreu, Av. R. Branco; 120,
Ver das 9 às 12 e das 14 ás lSlde hall, sali a 2 quarios, saneas-sl Icja, 22-3654 t 42-1330.
horas hoje, Rus 5 de Julíia, Uí, • pUfonltrs, sintteo, próprio pjj f.p. 102. - PREDIAL COLISEU -ei.nl. Entrada 22 ou 24 mill.õ.-. POSIO 6 - R. Joaquim Nabu-
Av. Rio Brsnco, 135, gr. 70Ü. _| aaldo em 40 ou 50 provações!",, II,. ap. 403 — Eíqulna Av.

Fontes - Rua Uruguaiana 30 -'DOR- VERGUEIRO, 238i'fitados, Ver na' Rüa Duvivier, ÍíUmxí; - Informações das 14 i, tCr ,r; 7,m
VFMDF.^F150!- diariamente das 9 às I3h. 18 horas na Rua Finueiredo Ma.i>v-recl /'4-'

Vendas de João Silva'22",;i62 ' 22-0306 - creci 44,:s«m iuros ou correção, v.r hoi.
I ,-s-.ni ^_'*._'_,-. .•;¦—: -.-—r— I -J».- 11 1. in _.

ap. 907
magnífico ap., lendo

Tels. 22-2311 e 52-I73Ó."BOIAFOGO 
-• Vendo Rua Assun-

cão, 493, apt. 302, al.. 4 qts-,
b.*nh., coz., 2 iard., tíepa comp.
emp., iodo pinlndo. 35 milliõe!..
Ver- g.' hòrav-a2.Q76); -.S2.Q665.|do atapetado, coz., área,
EÓTÀFÕGÒ — Vende-se casa àa
vila c| 2 cits-> 2 sls-, etc. Iralar
cl proprietário R. A3sunç60, 87,
c_20. Tel._46-7475._
BOTAFOGO — Vdo. virzio, Irên-
te, 120 ni2, ap. salão, 3 qts.,
etc. Crí 40' milhões financ. Dr.
Dirceu Abreu,. Av. R. Branco, 120,
sj Jojn^ 42-1330 e 22-3654.
BOTAFOGO . - Vende-se aparta:

j Infs. Oceano Imóveis Ltda. — Av.jgalhã«s n. 341
1 ! R. Brando, 108, gr. 903. Tels.:Ua aetilam Caixas

Av. 13 de
ap. 802. Nã.iMaio, 23 - 10.° andar.

sala - quarto (sep.), to-^^^^^^^P-^ICÕPACABANA 
' 

- R 'TeL 42"8177'
\ i /¦ IAPARTAMENTO --- Copacabana

banheiro de empreg.
Tratar KAIC — Rua do
Carmo, 27-A, si loja.
Tels. 52-2995 e 22-1860
- Creci 283.

BomPliAIA DE BOTAFOGO -
ap. entrada, 2 solas, 3 qt
zinha, êçéaj dep. Preco: Cr$
85 000 COO, parte em 3 anos
VOX - Iel. 22-4073 - CRECl! banheiro comp
524.

PRAIA DE BOTAFOGO
Ótima oportunidade

tnento na Rua.Marquês de Ab/àn*
lc:. Sala, .quarto separados, \.~-
nheíro e cozinha," *todo mobília-
cio e Atapetado' e telefone. Pre-
co: CrS 22 000'000 em..2 (doir.)
ano:. Tratai pelo faíeforie ....
22-0977. ¦ .
BÕTAFOG~Õ -""Rua ViluníãriVsj».,,.- ,._.,-,_. _,.¦„„¦_ I„
n.rto da praia. Apariámento delPara renda, emprego de
frenle, andar alto, con. sala, 3 capital OU moradia — A
quarlos • denta.i . dop-iirltiiici.lv , . , , ,compi.ias. Edifício sòb.. piioii*. mais confortável planta3 aps. por andar. Cede-se con.|rlp .-.I, p ni,fl.\n tonara.trato a preso . condições »xcí,u.|ae S''la e cluarI° Separa-
cion.is._ obra .m bom ritmo -idos. Vendem-se aparta-Preslaco.» .n.nsair d. NCrS ,-. i . i i r, o2io,on - Tr.tar ci.c - Rua:mentos c; sala de 19 m2,
do Carmo n. 17, 2.» andar, -iriiiarto rlp lá m0 ha.T.ls._31^2677 . 31.1546. j<-|uano qe 1-1 m^, oa-
S-TíTr^-TÃy-v - ,~ nheiro, cozinha c 6 m2,BOTAFOGO - Cobertu- área de serviço c| t&fura -Vendo com 2 quar- que e dep completas de
^•jAi35' 

etC NCr$ empregada. Entrada de
?A50c^0K.~T;a,iarx'a!430 mil e prestações
o^'^°N 

~ Telefoneimensais de 175 mil. Ve-
42-2184-CRECI 270. nha hoje mesmo ao ,0.

Sala, at. conjugada, banh. e kit. SOUZA LIMA, 51, AP.
de (rente. Preço: NCr$ 11 500, om VFMDn AA-^n
financiado. Inf. Oceano Imóveis. "u! ~ VtINUU — Mag-
Av. Rio Branco, 108 gr. 903. nífÍCO aD (UM POR AN-
Tele: 22-9690 e 42-7602 - CRE- 

" ' 
„, ^ l.U ' rWl^ MN

o_9_43. „JDAR) todo tapetado,
avaliação de imóveis . Não|Com móveis de luxo,
v«nda s»m unia axata. Arrudi
Failcão avalia • v-inde imóveis.

BOTAFOGO - Vendo na Praia de
Botafogo, ap. de qt-, sala (sepa-
rados), banh. e kitch. Aceita-se
Cx. Econômica — W. Weinschenck
- 27-8473 — CREGI 133.',-
BOTAFOGO"--" Vencio na' Pr. 

"de

Botafogo, 12-4, o ep. 17, com 2
boas salas, 2 c|ts., bani.., coz.,
clíp. empreejadõ. Preço:' Cr$
51 500 mil cj 26 500 mil à visla
e CrS 25 000 financ. 2 anos T. P.
Ver no local ho|e das 10 às 16h.
f trator na Av. Rio Branco, 133:pEI-A METADc do preço. Vencio
il 1705. Tels.: 52-6713 e ina R. Viúva Lacerda, 2 casos, 3
42-2820. Eerger. _ CRECI 530.{¦'-¦':)'['•¦ -*_ «ls., 2_banhs., copa-coii,-
BOTAFOGO -"Aps7"v'dír3~cíir

cal, à Praia de Botafogo,
324, ao lado do Cine Co-
ral, ou na VEPLAN IMO-
BILIARIA LTDA. Rua Mé-
xico, 148, 3.°. Tels. ..
22-0435 e 22-4861 -
J-107-CRECI 66.

nos sir.. com sala, 3 bons qis.,
dop. emp-, preço nunca visto CrS
30 milhões cada com 30% de ent.
Aceita-se Caixa. Ver por genli-
le:a dos inqs. na Rua Voluntário
da Pátria 160 aps. 304, 504 e
íM.Jnf. 23^6314.
BOTAFOGO - Vendemos apTde'rente. Senador Vergueiro, 167
a?. 102 - Varanda, sala dupla,
3 qls., banh. social, copa-coiinha,
dep. e garagem. Cr$ 50 000 000.
Chaves com porteiro. Tratar VOX
- 22-4073 - CRECI 524.
BOTAFOGO - Vende-se «timo ao.
na Rua Voluntários da Pátria, 230,
«p. 704, com sala, 2 quartes e
dfip*ndsncÍos de empregada, com
direito a garagem facilito. Ver
no Iccal depois das . horas. Tra-
tar na . 

"ADALMA", Av. Almte. i
Birr.-.so, 90, s| 610/12 - Tei
42-9367 - CRECI 1 008.

BOTAFC7c^~~"Wrde~-
se, à 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 (Cre-
ci 742) - Av; 13 de
Maio, 23, 10.° andar -
Tel. 42-8177.

nha. Tratar.- 27-1025.
URCA — Casa vuzia c[ quartot,,
2 salas, garagem elc. - 130 mi-
lhões c| 50% cie enirada. Tratar
com o proprietário — 46-7922.

URCA — Vendo na Av. Porlu-
gal, 838, os aps.,. 205 e 305 cj
sala, qt., conjug., kilch e banh.
Preço: Cr$ 8 670 mil c| apenas
CrS 3 670 míl ò vista e o rest.
em 2 anos. Ocupado t contrato.
Ver p| gentileza dos Inquilinos e
tratar na Av. Rio Branco 133 s|
1 705. Tels.: 52-6713 a 42-2820.
Berger. CRECI 530.
URCA — Vendo-se aportamento.
c/ sa!s, 2 quarlos, varanda çnvE-
cliaçada ./ quarto empregada —
Preco CrS 30 OCO 000, c/ £0%
entrada, ristante b combinar. Tel.
25*9788, na sey.-ísírc.

cortinas, 2 salas, 3 qts.,
2 banhs. sociais em côr,
arm. emb. em todos os
qts., copa-coz., dep.

WUIIIIBIIW bWIIIU.I UC|.-., I_ I II I .11.11.1 f_ '
óleo e, gar. Ver; parte da tarde.iemp. — Poderá ser ven-
R. " - '¦

NC

ins-into «lugados, solução rápida,
taxa mínima, 16 anot dé "írudi-
cão. Tol. 36-3788. CRECI 745.
APARTAMENTO~~-~C\ 2qls.7 sala"

dep., pinlodo

COPACABANA - R. Ba-
rão de Ipanema, 99. Pôs-
to 5. Entre.Barata Ribei-

rt^fóoo^Tccmb^r3"- ^plp s| os móveis. Visi- ro e Leopoldo Miguez,
lado da sombra. Apenas
2 apartamentos por an-

COPACABANA - Vdo. na Av.
- Ap. (rente, 95 m2, ci sl., 3
qts., deps. Inquilino notif. 45
mil, fin. 2 anos ou Cxa. {ime, an'
liga) c| 5 mil da alnal. 32-2493
-Z_CRECI_409.

COPACABANA - :¦:. Vend<f-se o
apartamento 901 da Rus Belfort
Roxo n.° 372, com quarto e sa*
la separados, cozinha, banheiro.
Chavss com o portsíro.

AiENÇÃp'. -"AçTnôve, fi.. p tas hoje das 10 às 12 e
n.a:, Iuko (pilot!s*mirm.) 65 m.!-|-_ ~ c ___* in U«^-e. ^i:-*,-aiap., „«,!., ! qts„ s,u, d.p. das 15as lohoras, dias
cçmp. 55 miihs. a comb. v»r diò.lúteis, marcar .visitas — l®''- Sala, o ótimos quar-ria mini» Domingos Firrsira 31
604. Hor.: 9;H • 17J20.
ACEITO CAIXA - Vendo ap.' ól,i-
nio conj. cj coz. peq., banh. eni
cór, de frente, vazio — Av. N.
S. Cop., P-2, tel. 46-4698 - CUE-
Cl 534 - Sanlos Jr.
APARTAMENTO - Troco ou ven-
do ò R. Scur.a Liina, de s| 2 qts.,
gar. pi 1 de 3 qts. e gaf. Dife-
renca em 12P dias. Traiar 45-1098

Malel.

APARTAMENTO""- Nãã anda em
vão! - Na loia da PLANEJA
Imobiliária voe» •ntontf.tr ¦ o
,ipart.im*nt« qua procura, — Rua
fitmé da Amoado n. 55, loja

Ipanema - 27-759* - CRECI
153.

Tel. 22-4279
652.

CRECI ros, dois banheiros so-
ciais, copa, cozinha, de-
pendências completos de
empregada e garagem.
Construção: H. MENDLO-
WICZ. Nào perca a opor-
tunidade de morar no
melhor ponto de Copa-
cabana. Ver no local dià-
riamente de 9 às 22 ho-
ras. Vendas: JULIO BO-

_ COPACABANA - Ven- GORICIN - CRECI 95 -
APARTAMENTO - Copacabana - do duplex COm 2 .i:\_r, ^W- "'° BrõnCO, 156, SJ
Vende-se ólimo, nôvo, de iala,U „,,,,•_, n l_.nU_.:rn. i801 — Tels 52-8774 6
qt., banh., cot., qt. empregada,M quartos, 3 banheiros, °" '?">• -"-O'"* e
podendo servir 2." social, dep.'e|C- NCr$ 95 000.00. -i"**!'"-
rnmnlÁtnt *» _il.r»_%mtn Pr^rn* 'J/st »¦¦*¦ hn

COPACABANA - Vendo ótimo
ap. com sala a quarto sep., co-
p.i-coz., dep. comp. emp., 1sr-
rcço. 15 milhões, sinal 6 milhos:,
Saído, 30 meies s/ j. Aceifo Cx.
Ver 

'Lcdeire 
dos Tobàraiát, áò2,

ep. 101. Tel. 57-7962.  _
COPACABANA - Rüa" lacãrcjã
Ceu* inho. Apartamento de saio,
3 quartos. Frente. Em revett!
mento. Eníreaa eni" 10 meses.
Sinal Cr$ 25 000 COO. Tratar:
52-4903. (Inclusive domingo até
às 13 h).

Ap. luxe, sin-
tato, óieo, si., qt. sep., banh.,

CRECI mí. 24 milh. fin; D.'. JESUS -
37-S378_- CfECI 424.
COPACABANA -'Ap. sala, 2'qtj'.";
éz~.. ccmpl., junto à praia. Van*
da cu treco por maior em Copa-
cabina. 37 milhões, 20 d* entr,
Tel. 56-0715.

completas e garagem. Preço: _0_. _,,,_^_, ICOPArABANA
milhões. Infc: Oceano Imóveis Traiar O. M. SIMON -- -"''ACAbANA

Ltda. Av. R. Branco, 108, gr. t . .n nij.
903. Tels.: 22-9690 • 42-7602 - lel- 4^"z ' °^
CRECI 943. 270

ê_ Jí«j^ V.nd..'. ./ 4V?i. »• Apartamento de sala, 3 quar-
_ _____{¦ banh íl bíi. .Md." lo!- aaragem. Frenle, 2 por an-

ar condicionado no 2 
"li" 

c •"",,enT,01''", if ,,n,^ 
,em iu"

.. s.m móvel, a l.lv.i cl t»i**!.ro** <Tra.,«rf-1el.;52;4W3.
fona. Preço: 65 milhõat. Av. COPACABANA - 2 salas, 3 dor-
Atlântica 2 440 ap. 405, entrada!mitóries. 2 banheiros sociais e
pata portaria n." 4, Edifício Ca-demais dependências, Ver na R.

particular nd t.\i, N, S. du Co-
pácõbanat 14. Edificio Rio Cepa.
Tel. 52-4903. (Inclusive domingo
alé J3 h)._
COPACABANA- troco" bom ap;
de 3 quartos em Niterói, vaiio,
140 m2, e outro menor em Te-
resépoiis c/ garagem, por 1 de

3 qts., na Zona' Sul ou em Sal-
vador, Estado da Bahia. Telefo*
ne 25-3779.

COPACABANA - Vende-se à-RUal*1" ,'3. ** ',' n.<"** "m • P'0,
Leopoldo Miguej, 29, o ap. C-02,
de 13 qt*;., salSo, banh., cg-., área
e dep. emp-, cl terraço. Ver cem
port. - Trdar te!. 43-7912." CRECI
349 - ADM. ORION.

COPACABANA - Venda-se a Sua
Domingos Ferreira, 125, o ap.
1017, conj., banh. e coz. Ver cj
port. Tratar tel. 43-7912. - CRECI
349 - ADM. OP.ION.

Al

prietário • durante i semana tra-
tar ni Av. Ria Branco, 185, sala
1 525. T.l. 42.7923 c| Abrahão
Co.'ho - CRECI 746.
FRENTE 

~3 
qts., e| a.-mr,., sl, ga-'.;

çopa> coz., ampla,' banh., gde,,
dep. emp., 2 p! and. cj ou a!
nar. ANA MOP.AND1NI IMÓVEIS

Tel. 42-3287 - Creci 432.
GUSTAVO SAMPAIO - QL; sa.
Ia iep., final conslr., fte. Ò mil

Sala comer. Catele, fine!
const. 3 mil. Urgente - Te!.
22-5893 - C-1012. ;

COPACABANA - Vendo, Rua
Mascarenhas de Morais, 129, óti-
mo apartamento de frente, andar
alto — 1 sala, 3 dormitórios, dop.
completas. Visitas no local com o KAIC  KOWiOÇ
porleiro. otimo preco, pagamento NUO/vlua
em 2 anes. — Tratar cem. Mário
Paiva. - CRECI 145. Telefones:
31-2972 e 31-0881';

COPACABANA - Obra

íõlsta, sala, 3 qts.-,
cbsnh. scc., arm. embutidos,
fjendêricias cctT>p|etaá> .marcvilhõ-

viita p/ roda CóisscjÜãna .—

Toiqfone*: 42-1230 e 42-5099
TAL ~- Taubaté Administradora
CRECI !¦•'.

íbamento cie luxo. Lons-
ItrüCaO de Melio ús

Vendo ia. lo-Araújo & Filhos bás. p\cajão de sl.r f;t., corinha, bann.; ai_ ri
APARTAMENTO

ioes cl 60°
Fre.--. 20 mi- entrega em 25 mi

Tel. 57-9973. —¦' inTormacoes no loca aíe
APARTAMENTO - Loblon - On-, „„ .- ,,
mo, de sala, qt. ccnju.-ndo, banh., aS 22 ll OU na AV. Al-

... . . . ¦ ,, [C02., na Rua Timóteo dnCy.l-t.L.;,..-!- P.,-rrn-^ A OI OVisite c/ perteiro Sr. Bamardlnc. |nt,' oceano Imóveis, Av. .RioirniranTe ü-rrOoO, O, _\\.
PHOXIMO ao Castalinho - Dü. Branco; 108 %• 90.. Te1.: 22-9690— S! 2100 9 — Telefone
plex c| 220 m2, salão, sala, S^c 42-760^. - CRECI 943._ i .- Tj-,

arm. emb., gde. copa, c:;., AVENIDA .AFRANIO DE 
"MEl!.Ò!7-."c"j00_l_ /¦

FRANCO, 149201 - Vencio ap.|-.p..-.,.,/ 
". 

„ . 
' 

, •
íte., c| 2 qts., sl., 2 bohhs., dép.fí,°íN-E!Í^ 

"..__- 
y....'"*" 

'As'

compl. e gararjem. Traísr: Tel. |
27-1025.

CO-

dep. ccmpl., vazio, p!nt;do
Marcar hora p/ lel. 57-7309 -
CRECI 1112.
POSTO" Y - SI.; 2 auartos, fren^
te c! varanda, 25 000 - Ent.
11 000 p| caixa - 9 000 combi-
nar — Aceito Volímvagen — Tel.
36-29l7._
PÓSÍÕ 6

Vende-üe ap., sala, quarta,! eío. Til
PACABANA — RUA Ml- ban.h« "'- final c=n!,r- - Tel

emp.; copa, vazio. Ver c!
poríélrò Geraldo. 47 milha, a

. comb. — R. Darão da Torre, 42,
AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS - NãoLp, 1102, fie. Trolar: NELLY
vonc'a sem uma «xata. Arruda'MACHADO -- Tels.: iS-5408 e „.
Fcltão avalia • venda Imóyelsj 52-0963 — ÇRECI 171.

.Ir.irmo alugadcS, solução rápida,j - - ... __-
R. Francicco Sá; 88jtaaa mínima, 16 anos de íradí-||p^\|S]5MA — JuPÍO à

36-37S8. CRECI 74S.

nidade de adquirir üm T" -TI °^ P' M\SÓ A ciuarto ( com ra Ti;^: ™-"*>-™*-
belíssimo -nJrt^monã admm- da Kosmos Eng. fa,à°>_ 

* .quarros u com CCI1L.-;U!,A N0VA _oenssimn „n,irt .,no„,„ . j 'armários), 2 banheiros Ur
sociais, cozinha, grande!.

NISTRO ALFREDO VA-
LADÃO (antiga travessa

iniciada! Incorporação de S,an,a Margarida) -Ven-

Miguel Benjó - Apro-j^f 01'mo.aP- c! "Ia,
veile a grande oportu-l?. q'% ~^ |a e'^,reves;

¦ • jfimento interno. Obra p
issiino apartamentoL <-• , r -

com 149m2, apenas 2l„ nnrTnnn t t. 
' 
i' 

'
„„ -.-a^. a~ i -< .1 *25 00° 00° facilitados,
por andar, do lado da c,u„ u- \,Saldo a combinar. Ver

no local cj o encarrega-
do. Tratar KAIC - Rua
do Carmo, 27-A, s| loja.
Tels. 52-2995 e 22-1860

Creci 283.
KAIC- KOSMOS-AV.
N. S. COPACABANA,
683 — Vende-se ap.
301, de frente, tendo sa-
ão, 2 qts. atapetados,

: 27-5278. APAT.TAMENTO Náo venda. ...j vciif.o -- ,
- nem compra antes d» visilar a 

'• 
rVOCVtiQ

Vendo olimo ap. «',0;-» da PLANEJA Imobiliária —¦:'

preço NCrí",,Ua F-^m» de Am?édo n. 55

prsia, vendem-se, na R.
de Morais',

1179, apartamentos de
Diàriaman-^ltO luXO COiTl 2 SülõSS,

sombra, na Rua Barata
Ribeiro, 52, constando
de: Salão, 3 ótimos quar-
tos, copa, cozinha, 2 ba-
nheiros sociais, armários
embutidos, demais de-
pendências e garagem.
Preço e condições de pa-
gamento de lançamento.
Sinsl 1 880 mil e 300
mil por mès. Vá hoie, .
mesmo no local das 9 àsibanh" em cor' 

50?/ 
deP",

22 horas »- i*r. ..m o, :emPreS-/ grande area ct£ noras e taça um ex-i. J ~_?_;-i_á_iil. rua santa clara, 84 202
ce ente'investimento de \è tq f' SF.ra-W,':^ Vendo- W* '\ «"»•: '&*. >U

AVENIDA ATLÂNTICA, 1136 -
1 por andar. 300 m2, 2 salões,
escritório, 4 quarlos, demais d«-
pandèneias, garagem. Preca 130
milhõas a combinar. Tratar - Sr.
Carlos, proprietária — Teli. .!,.
56.82Í4 - 42.2424- - Ver no
local.
APARTAMENTO 340 m2 supertu-
xo, último and. int. 1.° quadra
Prnia, vista mar, posto 3V2 ri
quiasimo benf. os 3 salões inte
ramenle atapetado. Mais Ou me-|<5
nes 100 m2 tapete de lã di '
Sta.
lias e arm-iric, d.irar.iiivmnanta] 

apartamento de frente,

BOTAFOGO - JUNTO A
PRAIA - GRANDE
OPORTUN IDADE!
— 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 de
frente. A mais conforta-

COPACABANA - Posto
Vende-se à Rua Raul

sta. Hciana feita c| m5o mobi-iPompeia, um excelente
lias e armários decorativamente ¦

.embutido, paredes revestida cj pe-, .
LEME — COPACABANA' <¦- iacarandá, banheiros c!:C0ITI 2 Salas, 4 OUartoS,

cristal estr. alé o teto, garagem] n ,
cil vaga. Preço NCrí 150 nill,W banheiros, Copa, COZI-ALDO MOURA LTDA - Vendt

essa 7. Rua Pontes Correia, 20.
Três qls., dep. 15 milhões, Inls.
seção de vendas. Av. Cop., 583,
jj. 810. Tal.: 37-9471. CRECI 353.'AVENIDA 

COPACABANA, 
"l'12,

ep. 810. — Vdo.,. ontreçja imedia-
ta, ótimo estado, sinteco de qt.
e sl. seps., coz., banh. Ver dià-
riamente de 8 às 10 horas com
proprietária. Infs. dias úteis ds
13 às 15 horas. Tel. 58-8392. -
Walter - CRECI 695. flj
APARTAMENTO" -'"2 qts'., íl~
co2., banh., clep. c| gar., A. M.
I. ANA MÒRANDINI IMÓVEIS -
rol. 42J287 -_CRECI_482. 

_
APARTAMENTO -" N. Si Copa-
cabana. 314|805, sala, quarto,
coíinha, banheiro,desocupação por
njeonta, plantas no escritório.
Aceita-se Caixa e IPEG. Preço e
condições no escritório. Rua 7
Setembro, 66 gr. *40ó. Te!.: ....
52-0532122-8392. Org. Rosa Fil-
ler. CRECI 304.

pr_op.'_ 37^2197. — Copacabana,

APARTAMENTO da lr.nl., com 1
sala, 3 quartos, banhtiro com
boxe, armário «mbutidos, cozinha,
dep. compl. «mpr*g. Ed. tom ga*
ragem. Vor R. Paul» Freitas, 100,
an. 202. Tratar t.l. 36-5)71.
ATENÇÃO - 

""SRS."-PRÒPR1ETA.

RIOS — Vendemos seu imóvel
nas melhores condiçõei. Oferece*
mos: compradores de real capa*
cidade financeira, planos de pa*
gamento vantajosos; assistência
jurídica permanente. Consulte-nos
sem compromisso. Das 9 âs 11
hs.; 14 as 20 hs. Pça. Tiraden-
les, 9, sl 510 - Tels. 52-9588 .
29-3048 - ENGEMOR - C.824.

ATENÇÃO - Vendo, 
"Barata 

Ri-
beiro, 105, aps. 701, 703, 808 -
Qt., sala coz., banh-, frente —
Outres c| 2, 3, A qts. Inf. Av.
Copac, 2091303 - Tél. 57-5239 -
CREÇI 590.
ÁVENFdA 

"AÍLANÍICA"-.le'me"-

Vendo sp., _ qts., sala . depsn-
dèncias, duts frentes - Av. A.
tlantica, 290, ap._55.
APARTAMENTO 

' 
c| 

'"viiTa 'p. ~mã'õ

Um por índar. pilotis, 2 salas
jconj-, sala almoço, 3 quarlos, cl

Vel e bem planejada ?™=-.,2 banhs-, coz., irea, quar-
residência da Zona Sul.
R. Marquês de Abrantes .„
17» Ki^À^Ki. APARTAMENTO 320 m2, • um p,l/O. LOndlÇOeS de pa- andar, pilctiS; posto 6. Saleta,

to e banh. emp. e garagem
B0 milhões ã vista — 37-4641
CRECI 971.

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 — Rua Marquês de
Abrantes. Vendo 2 p/ andar c/
240 m2 — 2 salões, saleta, 4
qts,, 2 banhs., 2 qls. emp.. co.,
pa, coz., dep. comp. e gara*! pacabana..;.

ül^aTTi-^-w' 
¦_ -.-„ , - IAPARTAMENTO - Ki;^ ItóHUMAITA - Vendo a Rua Joaoita, magnífica visla. S.-.I3, 1 quar-

living., saln jantar, 5 quartos, 3
banheirc:>, copa*cozinha, 2 quar*
tos e banh. emp., 2 vaoas, gara-
gem — 125 milhões — 37-4641 —
CRECI 97K
AVENIDA ÂflANTICA - Salelí
sala, quarlo coni., coz-, banheiro.
Acab. luxo - Base NCr$ 20 000
- Tel. 23-3053. _
APARTAMENTO comercial ho Ed.
Central Copacabana, em constru-
Ção na Av. N. 5. de Copacabana,
680. Vende-se - 36-2063.
APARTAMENTOS à venda de to-
dos os tamanhos. Aceito Iroca.
Ruas Sta. Ciara, Bolivar, Rainha
Eltesbeth, Siqueira Campos, N, S.
Copa., Barata Ribeiro, Princesa
Isabel e outras - 34-5255 - Co-

Afonso, 60 c| 11, ej 2 qls., sl.
* demais dep. comp. Ver r,o lo-
cal. 36 M financ. Tratar nos tels.
23-0459 e 23-5340.

LINDO ap. nôvo, 2 qts., talão,
2 iard. Inv., linteco, cop.-coz„
banh, compl., dep. emp., área
serv., çjar. 4 pl andar. Vol. Pá-
tria, 270 - Tels. 22-5893 -,
30.7696 - CRECI 1012.

novo à vista cu 112 mil de en- nU, Hpmaic; dpDendên
irada, e 75 mil pl 12 meses cj n.na' aemdl° aepenaen

cias e garagem. Acaba-
mento de luxo. Entrega
imediata. João Silva —
Creci 742 - Av. 13 de
Maio, 23, 10.° andar -
Tel.. 42-8177^
COPACABANA - Vendo 2:.aps
frente, 3 quartos, dependências,
garagem. Preços: 62 milhões •
50 milhões. Telefonar 52-4-124.
COPACABANA - Praça Eugênio
Jardim, 55 ap. 201 - Ap. c; 280
m2, living, sala jantar, sala* al*
moço, toilette, 3 qts.' c[ armários,
2 banheiros, copa-cozinha, dep.
empr. Preço: 135 milhões. Inf.
22-6526 - 52-4343 - Murilo ds
Souza — Crect 81.
COPACABANA"- Vende-se com
telefone am prédio de 4 por an-
dar, ap. de 2 quartos, sala, bc
nheiro, irea de serviço com tan'
que, dependências completas dô
empregada. Preço: trinta milhões
com 15 de entrada e o restante
em 2 anos. Entrega imediata. -
Negócio diretamente com o pro<
prietário. Ver e tratar na Rua Si-
queira Campos, 239 sp. 303*

COPACABANA - Compro à vista
até NCr? 80 mil, ap, cj snlâo,

BARATA RIBEIRO, 2C0 - Vdo. 3 a'i., 2 banhs. soei., copj-cc;
ap. coni. 1 218 (ocup.). — Onze ampla e garagam, frenle, na Rua
milh-, três ent. Mário — Tel. — |Dominçjos Ferreira. Tel. 31-2563.
23-8390 R. 3 ou 4 e 92-0365: COPACABANA"'-" Posto - S, Iukó
(Cetel).  300 m2, I pi an-!- 5 qls-, 2 «ls..

AVENIDA PRINCESA ISABEL -
Fino ap., frente, vazio, 2 qts.,
sala, banh., atapetado, no prédio
Hotel Plaza. 30 milhões, parte fi-
nanciada - Tel. 42-7397 - CRE-
Cl 861.
APENAS 5 MILHÕES ENTR. - Ap.
còni; (vazio, comb.). Copac. P| 3,
Visitem. R. Gal. Azevedo Pimen-
tel, 7, ap, 1 OOS - Tel. 52-8727

CRECI 375. __
APARTAMENTO - 3 qta.," aala)
de frente, todo em sancas, dep.
emp,, vazio. Posto 6. Rua Gas-
tão Baiana, 90. Preço porl. CLO-
SIGO 23-8688 - At. hoie.

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|

porteiro das 8 às 12
horas e ló às 20 horas.
Tratar c| o proprietário
na Av. Rio Branco, 13-1

15." and. — Telefone
32-1039.
COPACABANA - Vende-iéjo api
714 — Da Rua Raul Pompéia, 195
— Com sala, quarfo conjugado,
banheiro, cozinha. Pintado à óleo
e atapetado. Tratar na "ADALMA"

Av. Almte. Barroso, 90, s/614
Tel. 42-9367 - Chaves com o

porleiro, Sr. Antônio — CRECI
OOS.

BELÍSSIMO apartamento|s;0mi^[*7^0^™]c;i°''*-
de 2 quartos e uma sa-j^-ioíi - Creci 

"159.

la, cl todas as deoendên- Copacabana - Vendo dois
, .. wui ... u..|..^ii.uvm 

Brín(je, terrenos. Boa localização,
üutrea dois om Botafogo e Fio-
mengo, de 2 000 a 40 000 m2

Tratar Calete, 310J302 - CRECI
125.

COPACABANA - Vendo' vazio,
conjug. Ver.na Rua Sta. Clara,
86, ap. 305 - Tratar tel. 25-7296

Base 15 milh. ci 50% à visla,
saldo combinar — CRECI 197

to, 1 quarto rever:ível c;m ar-
ma*rto, banheiro em cór, cozinha
c/ armário e boxe p/ geladeira,
área c/ tanque e banheiro de
empregada. Preço 32 milhões,
sendo 16 à vista, 12 financiados
em 24 meies e 4 a combinar. Ver
local. Av. Princesa .Isabel, 300,
BI. A, ap. 901 e traiar telefone
52-9522 - Dr. Queirós. Aceito
oferta pagemenfo « vista.

cias azulejadas em cores,
vista para toda Av.
Atlântica. Vep com Dona
Martha na Rua Aires Sal-
danha, 104, ap. 1 201 —
Tel. 56-1311 - Preço:
Cr$ AA 000 000.;
COPACABANA - Vende-M ótimo
apartamento de frente, d«. sala
• quarto separado, coíinha, ba-
nheiro, irai da serviço com tan-
que, banheiro de empregada e
garagem, na Rua Barata Ribeiro,
105. Tratar pelos t.ls. 22-2637 «
374789, Sr. Moisés.
COMPRE seu Imóvel com assis*
tência gratuita de arquitetos, en*
genhelros e advogados para exa*
me da construção e da documen»
tação. PLANEJAMOS PAGAMEN.
TO DE ACORDO COM SUA
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.
Consulte-nos t ficara1 satisfeito.
ENGEMOR. Pça. Tiradentes, 9; s\
510. Tels. 52-9588 e 29-3048, das
9 às 11 hs!; U ls 20 hs. -
C.824.

COPACABANA - Vendo magnif.
ap. pi família aito tratamento,
300 m2; todo ricamente mobilia*
do. Excelente negócio — Para vi-
sitas, só pessoalmente na Rua do
Catele, 338, sobrelojas 19 26
CRECI 197 - Base Cr$ 200 ml-
lhões.

COPACABANA - Vendem-se
Posto 3 — Apartamentos conjuga-
dos, novos, preços a partir de
NCrS 9 500 - Tratar na Av. Cop.
n. 435 — Lo|a I.

capital ou Av. Pres. .Var-
gas, 446, grupo 1 206,
tels. 23-0216 e 23-1330.

(P
COPACABANA - V.ndo,' Av.
Copacabana, 897 sal. comerciai
31 m2 primeira locação; 17 milh.
8,5 de ent.^sajdo 2 anos 56-0338.

COPACABANA' - Vende-se ap.
novo, desocupado, luxo, sala, 3
qls., 2 banht., coz., copa; qt. e
banh. empregada. 75 000. Tratar
47-6392. Não atende intermedia-
no. s
COPACABANÀ~"""Vend(rrp.~
Av. Copacabana - c| 4 salas, 5
qls., frenle, 2 banhs., copa, cor.,
'iílY"-?i.^ V32i0' c' Pe<l. sinal - tpnrln -3 çal,-,» -3 „te rmoacir - 52-2620 - creci ,enao ' saias, O qTS. C

Entrada 30 000 000, sal-
do financ. 2 anos T. Pri-
çe. Ver à tarde no local
por gentileza do inqui-
lino (já notificado). Tra-
tar KAIC — Rua do Car-
mo, 27-A, s! loja. Tels.
52-2995 e 22-1860 -
Creci_283.
KAIC - 

"KOSMOS 
- CO-

PACABANA - RUA TO-
NELEROS, 200 - Vende-
se magnífico ap. nôvo

POSTO 2
Qf., e sl seperados, r . - ¦.-...,
15 C0u - Facllltadcs. Ver l»|e,' Panamá - 27.75?6
oulros dios telefonar 57-7920 - '• a!e 21 horss • sab. . dem.; ,  o |,-„L.;„_,
Rüa Barala Ribeiro, 2C0, ._-'' « n-,,as. - Cr-ci 153. ,4 CjUaitO.S, i ballheirOS,
H26. ¦ êaímo du jaguariês, 47 »p. demais dspendèncias e
-Xa-A— 1101, em c;n«lruÇ5o a-jianldda. .'
l-OolO 4 — Pronto — iVcntío cu imcs cor ap. pronto 2 vagas de gsragem. —

-r Facilidade de pagamen-
armários), 2 banheiros I rsã^dá' Tân* 

'-"praca 
d. Pa: -:io. — Obra bastante' 

De:!ur.,!jii.r,t. vi.la Í40 n.2 d
na tcr-ii.uita

área de serviço e de-:''»- i«í«"s?». 3
; òdiahtade

' íi;tib.,
l:,!^,-r

ss a t.e
, 2 bjn!l

mais 15» m.lfVia.iiiauxi. - Construção
;, c-m .rm-., de Cavalcànli, Junquei-
sdcj,. 2 toa-rii S.A. Corretores nopend. de empregada. S

pilotis, fachada em pas-j^/j"^-/"^ ?fcc3|loca.. Vendas deJoio
tilhas. Preço NCr$ \~'' •>" ««m 120 000 .. «in.i silva" (CRECI 742) - Av.
r.c /\r\r\ r\n SS.tio t.iur.t. Ae. ca;ro • ter-',- . .*, ... _„ ,«95 000,00 com paglo.jr.no na Zona¦ Sul ccn». pa.i. j 13 de Maio, 23 — 10.

T.l. 36.378» - ARRUDA ML andar_ Te|_ 42-S177.
, Llem 24 meses. Inf.

Sitas: NATAN BERMANJcasÃS—DÉ~ÍIÍX0" -""LnDl0N""-'|lpANEMA - Prüdenfe de Morais

R 7 de Setembro ó6iVd°; du"s' 4 i.'3-- ~ 5 p*vim,.|?85;?.qi. Uvin-j, . certos, doisi\, / uc ocicinuiu, üüIl. deps. — T») : 25-2275 .Jbanhaircs sociais; copo, cozinha'•__ 
3 o _ Je|s 52-2281 e CRECI ei3 - f.'l. SIÕbM. ; ciuarto e VI. C. de empregada,

«n . i -r^ ^-i*-^. ¦_ V—r"" ~~- lársíá cie serviço, l£â m2. Entre-
32-6172 — CRECI 8. IPANEMA-- Oporlunitlail. - oa c-m 14 meses. - Imoblllicla
DftÇrríT 

" 
\l_'_À.._ ,„ .,.7:- AP- ' 

ol'-' 1,0-i d,P- •nmre'|t.- Nova York S. A. Tel. 01-0060.
U . „;„!e7-:._T___'í l.n'\]""h- "~ "'¦ »*•'. ""'•i« «t*!Creci 3. (Inclusive dorninoo ate

704. Marcar vbitds hc-le e du-
rante a seniana. Tel.: 27-0343.

i°i.'-  arm., 2 banhs. em côr,
COPACABANA - Vendo ap., sa- 1 toll-n» _^-._ ,„,Ia, 2 qts. e dependências." Rua ! T°liette, copa( coz_t
Raimundo:-Correu.-.Tratar-57-1373. grande área de Serviço•COPACABANA - Vendem-se ex~ 

'

'ò 
qls.', 2 banht., dep. còmplí, ga-

racem. Trotar. 27-1025.
RUA" GUSTAVO 

~SA.MPAÍcT-' 
SÜ^

Ia dupla,- 2 Cjts., dep. compl. —
1." ander de frente ti 10* m2

Marcar hora p( íe!. 57-730Í —
CRECI 1112.
RÜA GUSTAVO"" SAMPAIO, :142:
Sala, qí. sep, c/ gde. arm. emb.,
coz. e bann. Próximo da praia

Vsr c/ zelador e tratar ...
57-7309 - CRECI 1112.
RUA PAULA FREITAS, 32 - Vdo.
ap. conjugado, alug., conlralo ter*
minado. Inf. horário de 13 às 15
horas, dias úleis. Tel. 58-8392. -
Walter - CRECI 695.

pletas de ompregada, em prádio
ae fino acabamento de pilotis e
çjatarjem no subsolo. CrS 60 mi-
lhões à vista e o soldo em 2
anos. Tratar na Rua México, 11,
Gr. 502 - Tel. 22-1055, c| D.
Alice (CRECI 373).,

COPACABANA - Vende-se" be-
lissiino apartamento na Av. Co-
pacobann, 759/402 cl 2 quartos,
sala e depend. Está vazio — Faci-
lita-se — Chaves c/ porleiro —
Trator tél, 22-2349.

COPACABANA - Últi-
mas unidades — Adqui-
ra sua residência na Rua
Santa Clara n. 335 —
Não perca esta oportunl-
dade de comprar seu
apartamento de sala, 1
e 2 quartos, todas as pe-
ças amplas, quarto de
empregada, boa cozi-
nha, grande área de ser-
viço, tanque e GARA-
GEM. Apenas 3 por an-
dar. Sinal de Cr$ ....
1 100 000 e prestações
mensais de Cr$ 280000

Construção-lncorpora-
çao da Imobiliária Ve-
nancio S.A. — Rua Teó-
rilo Otôni, 58, sj 100112

Tel. 43-9205 - Infor-
mações no local das 9 às
22 horas'ou em nossos
escritórios. CRECI 450.
COPACABANA - .Rua Bolivar,
150 — Vendemos aps. de 2 quar-
tos — aala — banh. — cozinha
— deps. empreg. — area c/ lan
qua — garagem — Preço CrS
28 000. Sinal a combinar. Saldo
em 2 anos, Aps. alugados iem
contratos. Ver plantas em H.
Martins i. Moiinari Ltda. — 7
Setembro, 88, ¦; 604'6 - Tel.
22-4858 - CRECI 265.

COPACABANA - Vende-se apar-
tamento de 2 quartos com arma'
rios embutidos e cofre, «ala, co-
ztnha e dependências, banheiro
em côr, edifício dè. luxo. Var
tratar com o proprietário na Rua
íontleiro), 13, ap. 801 — Telefone
36.5962.

garagem — Construção
ceientes aps-, acabados de cons-
truir. Av. Rainha Elizabeth, 499,
cl vestíbulo 2 saios, 3 quartos, ,- .... -¦¦¦sala de almoço, cozinha, 2 bonhei-de la. qualidade, 220ros sociais e dependências com- „o r-i: ton -IL-¦-• m2 — Cr§ 130 milhões

RUA FIGUEIREDO MA-
GALHÃES - Entre Av.
Copacabana e Barata Ri-
beiro — Ap. de frente,
vazio, 160 m2. Salão,

, - jvaranda, 3 quarlos, co-
cl tanque, dep. empreg., lpa e cozinha/ banheir0/

COPACABANA - Vendo urgea
le e barato, apartamento de sala
e quarto separados mesmo, ba-
nheiro e cozinha. Peças amplas a
claras, pintado de novo e vazio
para pronta entrega. Financiado
em 2 anos s| Juros com sinal a
combinar. Marcar visitas pelos
tels.. 22-2529 e 22-4562. - CRE-
Cl 511.
COPACABANA - Vendo ap. 712
Rua Fig. Magalhães 219, esq. Av.
Copa, c| salela, qt., sl„ coni-,
banh, comp., kit. Tratar pi tel.:
31-3015, 31-1101. - Brandão -
CRECI 792.
COPÁCAIÃNA - V.nd..*.
•pariam.nlo 304 da Rua Dicio
Vllar» n. 253 — Alugado, con*
trato t.rmimdo. Praio da NCrS
10 000,00 o. rf-stant» .m 33 ma-
aas s.m juros. Ver aot domin-
gos, das * ii 14 heras. Tra-
lar na Av. Rio Branco n. 195
sala 1 525 -lel. 42.7923 com
Abrahão Coalha - CRECI 74*

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.

c| 70 milhões de sinal.
Saldo financ. 12 meses.
T. Price. Tratar KAIC -
Rua do Carmo, 27-A, s|
loja. Tels. 52-2995 e ..
22-1860 -^Creci 283. _
KAIC - KOSMOS - CO-
PACABANA - COBER-
TURA - RUA POMPEU
LOUREIRO, 9, ap. 1 101
— Vende-se c| saleta, sa-
lão decorado, 3 qts. c|
arm., banh.. em côr, bar,
lareira, dep. empreg.,
grande terraço em cera-
mica c| plantas ornamen-
tais,garagem, grades de
ferro nas janelas dos
quartos e em volta do
terraço. Ver no local,
chaves c| porteiro. Tra-
tar KAIC— Rua do Car-
mo, 27-A, s| loja, tels.
52-2995 e 22-1860 -
Creci 283!
LEME

área de serviço e depen
dèncias de empreg. -
Apenas 2 p| andar. NA
TAN BERMAN - R. 7 de
Setembro, 66, 3.°, tels.
32-6172 e 52-2281 -
CRECI '8.

SEM INTERMEDIÁRIO comprorip
3 qts. sl.-gde. c| ou s| gar. en*
,and, só cf prepriefárins. Tel.
42-3287 - CRECI 482 - D. ANA,
TROCO — Ap. nõvo, Ite. pi mar,
luxo (pilotis-márm.) A5 m, atap.,
¦rm*,, 2 qts., sala, dtp. comp.
por menor ou siluxo (Umt-t*.
blon) ou easa regular (Mhai). Ver
diariamente domingos Ferreira
37;604. Horir!o!_»;i4 »_W>Mi._
VENDO - Ap.", 2 qts-, sl:, etc.
dep. emp., tipo Duplex, 11.°
and., piptado, 2 elevadores.
32 500 - Tel. 23-4256 - CRECI
1 116.^
VENDO excelente conj., I> lo-
cação p/ res. ou «sc. financ. 24
meses. 8. Ribeiro, 153/1 105. Tel.
32-5855 - Daniel.

¦Ü'IPANEMA
13 hl.

Junto è
ua Montenegro, ven-
erri-se na Rua Desen-

bitüçáa, nroximo da Praça
Pat — JC mi'hõet à viita
Ver na Rua B-,r5r* ds Torr» n. ¦ ¦">
360, >p. 310 - Tel. 26-4116. i"
IPAKü.V.A - V-ndo ap. 10;, íC;
y;.ccnd-c> r-rjá.^s, ç_ s::a,;;x,rg;dor Rénerò Tava-Ivinst, 3 qvart:r, cepanasnclaar .,,-.
nr,. cárasjm, luxo. chaves cVêí, ou, apartamentos

AMito0a'c.-,fx"?\e!fr'22"y37>'!:- de ó,im0 acabamento c1
creci Sí5. 1 salão, 3 quartos, 2
ipanev.a . - Em suniòso «alfí-Jbanheiros, demais de-
cio já em alvanarla. ólimo anar-: ia. ¦¦ --• _ a.[pendencias e area de
frenti
dorm
nhoíror. sedais, copa, coíinha
dependências complel» — Ver à
Rua fiarão da Torre, 100, ap.
206. Tratar na PREDIAL AQUA.
RELA - Rua México, 11, 12.°
andar. T.ls.: S2-36I2 < 42-6874
— Primeira classe no ramo imo-
billario - CRECI 258
IPANEMA- Vencio ap. na Rua
Visconde de Pirata; 2 qts., sl. e \^x~. Cilw- frozr. 7,t"»*
dop. Vazio. Goráne-m. Tr. 7 d« Joa-° SllVa (CRECI TAj-,
Setembro, 88. s! 702 - Tel. .. _ A v 13 r)e- Maio 

~3

32-1941 - CRECI 70 - Léa. | Mv" lo ue '"-.'"' 
.

IPANEMA - Vendo urgente atfcPT 10.c andar. — TeieiC-
con|., kitch. P. Morais, £69/403, np /I9.R177
vazio. NCr$ 15.000, SO_i à vista.\__L . ..
Chaves c| porteiro. - 47-7233 2||p^NcMA - LEBION - POSTO 6
nojie. I — Compro maia cu menor, 300' 

. ¦- Imí; nSo serve l.o nem coberíu-
IPANE.IA - Compramos apar- raj CDm _ .\,.r 3 qj,., 2 banh:.,
tam.nlos prontos - semente va.i;0i;;..ej cozinha, 2 qts. empr. e
lias - P.jumos i vist. justoUuas ntrs.-.fin, 100 vista e saido
valor - 1, 2 ou 3 qumios - Tj. canüinat; Iterntrle, do 9 às 11.
mos- u.-neiicta — Traiar na PREvf-i 14.4371
DIAL AQUARELA - Rui Méyicai--— -r
n. 11 - 12." -, T.l'.. .52.2612 IpAMFAAÀ '_ Prnia Na
ou 42.6S74 - Prlm.lra clasi.!IKAiNL'WA. ^ai3' 

f^f
no ramo imobiliário - CRECI n. Av. Vieira SoUtO, 620,

lamento, iôtls. as peça**, pilotis com haii siião, 3jp5rqUe3menío nos pilo-ilo..01 cem armários, 2 ba-;r; 1. , , ' ,tis. Edifício de 4 anda-
res com 2 unidades, por
pavimento, ambevs de'
frente. — Construção
de Cavalcanti, Junquai-
ra S.A. — Vendas de

VAZIO - 65 milh. Finando 1
pf end. Salio, 3 qts., copa*<or.
banh., dep. de empreg. 7 ar-
mar, larata Ribeiro — 37.M69.
VENDE-SE ¦ — Um ap. pequeno.
Trator lel. 57-4859.

25i- _
ÍPANÉMÁ" - AGORA:
Prudente Morais, 534.
Aps. de sl:, 3 qts., dois
banhs., 1 qt. e garagem.
NCr$ 115 mil financ.
em 18 meses. Entrega
set. 67. Veja hoje no lo-
cal. Tratar 37-4141. _
IPANEMA — Vende-se casa na
Rua Montenegro, 120, com 2 sa-
Ias, 3 quartot, dspendòncias de
empregada e terraço. Ver e trotar
naquele endereço da.t 10 às 1?
ou 16 às 18 horas. Preço: NCrS
70 000,00. FacNHa-se parjamenTo

IPANEMA - Rua Barão
de Jaguaribe, 204, pró-
ximo à Praça N. Sa. da;
Paz, Bob's e Caiçaras

VENDO ap. quarto e sala ispu-
rodo:, coz., ares c[ tanque, de-
psndências empregada, garagem.
Tratar no locol proprietário. En-
rota Ribeiro, 62, fs., ap. 305*

ao lado do Country Club,
vende-se o único aparta-
mento ali disponível, de
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. _
KAIC - KOSMOS --
IPANEMA - RUA JOA-
NA ANGÉLICA (próxi-

Edifício sl pilotis. Um|<ro.à Lagoa Rodrigo de

ap. por andar, comportas "- Vende-se .p

to de salão, 3 quartoside 
fundos; 2 _salas- 3.

c| armários embutidos, fjts-'. sendo 2 arm"'

 Vendi-se na Rua Gene-1 VENDO apartamentos vaiios, sa- _ banheiros em CÔr, Sô-,1330,"-' C0Z'' °ep' e"1Pre"

ral Ribeiro da Costa 178, 2 aps. I Ia, quarlo separado. Ver na Rua , . _. ,„„_ „„ ÍQada, Oaraoem — Entra-
(2 por andar-) em ccnslruçõ círrij Bolivar n. 27, ap.;. 204, 404, 401. Ia de alITIOÇO, COpo-CO-,- -LJ.,s~~r B = |j-i{*
3 qls., salão, 2 banhs. sdcíj!: e Preço: NCr$ 25 000,00. Chaves ,:n|,- arande área de!da 

J0 n1llhoeS< sald0 )$¦ ¦ ¦¦ com _ nortoiro. Tratar J6.Ç963. _ """"r S'»1 ue <slca uc" - .-..-.
serviço azulejada, quar-
to e WC de empregada.

demais dependências, cobí gara-
«em. Tratar. hoje no lecal com
Néison,' ou amanhã pe!o tele-
lone 27-7437.
LEME — Vende-so ap. com 3
qts., s., dep. e vaga garagem.
Preço CrS 50 000, pequena fácil.
Ver e Iratar Rua Gustavo Sampaio
n.o 112, ap. 203. Tel. 37-6419.

COPACABANA - Apar-
tamento de sl., sl. jan-
tar, 4 qtos., 2 banhs.,
toil., 2 q. e., garagem na
R. Assis Brasil, 118, ap.
201, com 280 m2. Cr$
140 sendo 50% à vista
e 50% 18 meses. Tratar
37-4141.

COPACABANA - Posto 6 -
Vende-se apartamento de frente,
150 m2, ocupado, 3 quartos, ta-
lão, grande jardim de inverno,
banheiro, copa e cozinha e gara-
gsm — Av. N. $,. Copncsbcna,
1 277, 11° andar - Tratar tel.
22-0977 - Precn de ocasião -
55 00 000 -_ Aceita-sa Caixa. _
CONJUGADO d. luxo, no m.lhor
ponto d* Copacabana. O melhor
do prádio. V«nde*s« com móveis
ou nao. Rua Ministro Viveiros dt
Castro n. 15, ao. 419. Telefon*
57-8375 - Sr. Andrade.

COPACABANA - Vendo ap. fr*.
c- 2 qts. Entr. 12 m rest. 16 m
em -40 meses T.P, Ver Av. Pra-
do Jr., 333 310. Demais dias,
des 19 às 22 hs.

LEME — Vendo ap., sala, 3 quar-
tos, dependências. Rua Gustavo
Sampaio, 662, ap. 404. Inf. tels.:
46-7146 e 27-9706.
LEME General- Ribeiro da Costa,
de fundos, 5.° andar, saleta, r.a Ia
ampla, 3 qts. arm, emb., banh.
social, boa cozinha, área, deo- e
garagem. Trêi aps. «r -.ondicio-
nado, lindas cortinas, todo ata-
pelado. CrS 70 000 000 - VOX

Tel. 22-4073 - CRECI 524.
ÍEME — Vende-ae ap. 803 3ã
Rua Gustavo Sampaio, 194, c] 4
qts., 2 salões, jardim etc, pró-
prio p{ familia de alto luxo —
ver no local e Iratar na CADIl

Av. Pres. V/ilson, 165, sl 1006
-Tel._42-1959 - CRECI 292.
POSTO SEIS - Ap. 

'grande, 
!.»

sobr» pilotis. Esquina, 140 finan<
ciados sem juros. Aceita** pr»'
poifl 1 vist». Tel.l 4M80Í.

com o porteiro. Tratar 26-9963. —
Luiz.
VENDO urgente, (motÍvo viagem,
apartamento e loja — Copacabana

Tratar R. Sá Ferreira, 96 ap.
502.
VENDÈ-SÊ na Ãv. Copacabana n,
363 ap. 301. Vazio, 3 qts., 2
banhs. socicis, copa e cozinha e
deps. Preço: 55 milhões. Chave*
com o porteiro.'.TéK 37-6876. _
VENDE-SE apartamento, 2 por an-
dar, de frente, 2 «alas, 3 quar-
tos, 2 banheiros sociais, varanda,
demais dependência*, todo pinta-
do- » óleo, 2 armários embutidos
de luxo. Ver Avenida Copaca-
bana, 959. ap. 802 cum o proprie-
tário, das 10 às 12h. Entrego em
30 dias. Quartos forrados de ta-
petes com oortinas, tudo de pri-
meira, pronto_para habitar.
VENPE.-SE precisando de alguns
reparos, étimo ap. de 3 quarto:
e demais dependências. Ver a

gartEr 
das 16 horas na R. Barata

ibelro, 646. ap. 401
VENDE-SE - Ap. c] 2 áreas, 2
qts., cj armt. emb., sala, coz.,
banh., dep. «mp. compl. Rua
Bulhões de Carvalho 537, ap. 104,
Cop. Tel. 32-3360 - Sr. Jorge.

meses. Tratar KAIC —
Rua do Carmo, 27-A, s|
loja. Tels. 52-2995 e...,
22-1860- Creci 283.
LEBLON — Ipanama — V-nde-ie
ap. R. Aníbal Mendonça, 16, ap.
220. Sala, quarto etc. Detalhes
tels. 52-5749 • 22-5827 - CRECI
1 087.

Garagem. Acabamento
de luxo. Construção de
Mello de Araújo & Fi-
lhos Ltda. para entrega
em 25 meses. Preços a
partir de Cr$ 
62 000 000. — Informa-
ções na Av. Epitacio
Pessoa, 468, até as 22
horas ou na Av. Almte.
Barroso, 6 - 21.° -- s|
2106;9j- Jel. _42-8885.
IPANEMA - Vende-:» quarto,
sala c/ 50 m2 — R. Naic. Silva,
vazio, frente, prédio 4 andares [local. VOX — Tol.: 22-4073
- Entrada 10000; restante Cxa. CRECI 524.

I LEBLON - Bart. Mitre, 980)40]

LEBLON — Compramos aparta**
mantos — s6manta vastos —
Pagamos à vista justa valer —
1, 2 ou 3 quartos — Tamos «ir-
gência. — Tratar na PREDIAL
AQUARELA - Rui M.xlco n.
11 - 12.» - T.ls. 52J612 .u
42^874 — Primeira dista n«
ramo' imobiliário — CRECI 358.
LEBLON - inicio V. Ãlb - Rua
Pdre. Leonel Franca, 90 . 146.
Quarto e satã e 2 qts. sala. —
Cri 20 e 35 milhões. Vsr no

Econômica — Te!. X4-7460.

LEBLON — Vende-M ap. sala, 2 Vdo. ap. sl., 2 qts-, banh-, caz-,
quartos e dependências — Rua área, WC emp.' Frente, vazio, 27
João- Lirs, 27, ap. 5 — Chnvesj mil novos, cl 10 mil'sinal, saldo
com o porleiro - NCrJ 32 000. fin. 32-2493 - CRECI 409.

Y.
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LEBLON — Aps. de sala,
1 ou 2 qts., deps. e ga-
ragem. Q. prontos. Aca-
bamento da luxo. Preços
a partir de 20 000 0Ò0.
Pagamento grandemen-
le financiado. Ver no lo-
cal Rua Bartolomeu Mi-
tre, junto do 1079 das 8
às 20 ri.. Construção cj
garantia SERVENCO. -
Vendas Pan-lmóveis. —
Rua México, 119, Gr.
801 - Tels. 52-5256 e
2-2;3032. CRECI 704. _
LÉBLÒN — Áv. Bartolomeu Mitre,
próximo à praia, ap. cj 2 qls.,
sl., dep. empr., garagem; frente.
Vendo urgente. Aceilo Caixa ou
IPEG. Tratar e marcar visitas p|
teli.; 3-1-6049 e .12-8335 - CRE-
Cl 304,

JARDIM BOTÂNICO .- Vendo ep.
de s!., 3 qts., coz., banh. e de-
mais depends. Preço 45 milhões
facilitados. Tratar tel. 42-0597 -
CRECI 523.
JARDIM BOTÂNICO - ÓMma
resid. centr. terr., 2 pav., va-
randões, 2 salões escrit. 3 dormi;.
arms., 2 banhs. nobres, dep.
compl. gar., 150 mil cemb, lnf.
47.9730126-3456 - Batuira. CRE-
Cl 190.

LEBLON - ACEITO 1
condômino para último
apartamento na Avenida
Delfim Moreira, 250, c|
340 m2, c[ sl., sl. jantar,
4- qtos., 2 banhs. Tratar
37-4141. ;
LEBLON -Sala, varanda, 2 qts.,
banh., cor., área serv,, depósito,

LAGOA — Vendo ap. em constr.
jnlão, 3 qts., 2 bnnh:., copa, co-
rinha, qt. dep. empreg. e gara-
gem. Obra em franco desenvol-

•', -:-' . -.. ¦ ., ,.- vimento. Maiores inform. e visi-
gar:, 1 lanço escada 25 mi'*'¦;,„, 

p«|0 tél. 25-7296 ou pessoal-nane. lnf. 47-9730 - Batuira.1,,,^-, „„, do C8tete 338/ ,,
-j 19)26 - CRECI 197.

JARDIM BOTÂNICO - Vendo ter-
reno 12x60 tr, 7 de Setembro
8B s] 702. Tel.: 22-5507 -...
32-4941 . CRECI 70 - Léa Reis

KAIC - KOSMOS - GÁ"
VEA - RUA MARQUÊS
DE SÃO VICENTE, 92-
96 — Vende-se o ap.
902, de frente, tendo: 1
sala, 3 qts., banh., toi-
lette, copa, coz., dep.
empreg. Entrada 
10 000 000, saldo du-
rante a const. Obra na
3.° laje. Tratar KAIC -
Rua do Carmo, 27-A, s
loja. Tels. 52-2995 e ..
22-1860 - Creci 283.

CRECI 190.

LAGOA - J. BOTÂNICO - Ven-
do nova e luxuosa casa c| 7
peças e piscina, 350 milhões.
Outras em Copacabana e. Bota
fogo, diversos tipos. Detalhes Ca

LEBLON — Quadra de
praia — Prédio de 4
pav. 1 ap. p| andar c|
150 m2 composto de - ¦ wm - t.i:,45.3509 .
ampla sala, 3 quartos, 25-1264 - creci 125.
cj armários embutidos, LAGOA '- Éntreg»-se^em' 10 ,me-
2 .banheiros sociais em^?agt''S,ã' S
côr ci piso de mármore, Tratar "aliança imóveis", Pca.
..- , „,;„u, O Pio X, 99, 3.0 and. Tel. 23-5911.otirna copa-cozinha, 2 CREC| ,4;

LAGOA — V.nd.-I* ap. A» t.
2 qts., banh. « cox, ds fren»
le — Ver na Rua Conselheiro
Macedo Soara. n. 78, ap. 102
- lnf». Hl. 32-8573.

LÃGOÃv— "Vendo:. ãp. àe\ fren-
te na Rua Almte. Guilhobel, de
fino acabamento; entrega enn
agosto» c| sala, 3 qts,, depen-

['d-fnetas r garagem. Tal. 42-1796

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 cj
Mello de Araújo & Fi
lhos Ltda. na Av. Almte. - CR;;cl 3-'4
Barroso, 6 — Grupo
210619. Tél. 42-8885. _
LEBLON - Timóteo da Costa, 135.

LAGOA - COBERTURA - Vendo
em final de construção — Entre-
ga em 4 me3_s op. de luxo com
470 m2 ¦"— 4 quartos — c| arma*

..... ; idos — sala dc Jantar — salão, 3
Obra na 5a l_ic. 1 .por andar, |banheiros _ „JrraÇ0i C0p3-02i.
saião, 4 qts,, 2 banhs., toilete,
2 qís. emp., dep. comp. e ç;_r„-
g.;m c| 3 vacas - Tel. 42-7874.
LEBLON-- Vendo c] saía, 3 quar-
toi eic, armários embutido:, ap.

1 003 da Av. Ataulfo de Paiva,
50 A-l - Tel. 57-3119.

nha — lavanderia —. 3 quartos de
empreg., garagem. Av. Epitácio

LAGOA — Apartamentos prontos. ICATUMBI — Santa Teresa. Casa.lRIO COMPRIDO — Vende-se ter-m MjrA  Rnn Tnnrlp rlpl TIJUCA - Vendo ao., sala, 3 qls,
Av. Epitácio Pessoa, 870, entre vende-se c| 2 qts., sala, na Rua reno, rua calçada, 8 v 15 Pela 

' 
,. , Ij, 

*-u"uc " __ «- J— —... 
o Corte do Cantapalo e a Rualpaula Matoj. Preto 13 mllhõe». I metad. do preco. 2B05C-!. IBontim, 17] — Vende-
Montenegro. Os últimos aparta-JTratsr tel. 22-6783. Creci 044 ' :...._•¦•-— .-¦---
mentes do Edifício Mat Isso. la-
dos de frente - 201 (212 m2) e
502 (196 rr>2). Ar condicionado,
água quente t exaustor super-
luxo — Construção e acabamen-
lo de Gomes de Almeida, Fer-
nandes — Av. Almirante 5_rro-
so, 90, qrupos 5171519 - Telefo-
nes 42-5099 e 42-1238 - TAL -
Taubaté Administradora — CRECI
84.

rtcl 844.-. ¦ RIO COMPRIDO -COM TELHO- mos para enrrega ime.
CASA (S) - Em avenida de só 4!NE - v»"«,° "' A"- p»ul° <•• ,. , 

m_-
casas. Vendem-se duas juntai ou' F'f "•'". "nfortível ap. da «ala, CliaTa, OS UltllTIOS apar
separadas, 2 qts., 2 sls., depend.
e peq. quintal. Perto dc S. Pena
e C. Militar. 27 mil cada, com
financ. Tratar c| o prop. na Rua
Visconde Itamarati, 152, c| 2.
CASA — Vdo. urgente, 2 pav,,
4 qts., 2 salas, copa, cor., banh.)
qaragem, etc. Serve p| incorporar.
Entr..- 40 mil. - Tels. 32-4675 o
38-2537 - NevesRÜA JARDIM BOTÂNICO, 91, «p.

201. Vendo com 90 m2„ sl., 3
qts., c dep. Ver até 12 h. c| in-
quilino. 30 milh. c! 50% financ.
Tél.'V|2-84p8 :- CRECI 1 018. _
SALA È QUARTO SEPARADOS -
Vende-se em fina! constr. — De
frente, andar aito — Ver Pca.
S. Dumont 66 (Jockey).
VÉNDE-SE magnífico ap. na Rua
Eurico Cruz, 64, ap. 105. Proço
AO 000 cruzeiros novos — Tel
27-4582.___
VENDO casa, magnífica localiza-
ção, muitos compa rti me ritos; ter-
reno 13,50x30 - 120 milhões —|CR$ 19OOÓ000 -.-C| 6 milhões
Te_ ._?_ V_ ... _ I ent., 'est. em 43 meses. Tiiuca.

SrOMP _ R Tl MITA Junto n Praça. Aproveite o último. _UNK. — B. il.U.A l„p- de 2 qt!., s|., dep. emp, R.
Barão de Pirasslnunga, 25, ep. 302

— Esti. pronto. Veja primeiro. T.
R. Gonçalves Dias, 89, sl 802 -
42-6688 - Sr. Gilberto - CRECI
950.

CASA — Tiiuca — R. Conde Bon-
fim. 2 pavs., pronta entrega.
6 qts., 4 sls., varanda, etc, 8x 40

Preço barato 70 milhões — T,
R. Gonçalves Dias, 89, s] 802 -
498324 c 42.6688 - Sr. Gilberto

CRECI 950.
CRS 25 000 000 - Tiiuca - Aceilo
Caixa. Plano longo, ólimo ap.,
vazio, de frente, um por andar.
3 qts., arca, ctc. 95 m2. R. Pc-
reira Soares. Hoie 49-4252 — T.
Gonçalves Dias, 89, sl 802 - Tel.
42-6688 - Sr. Gilberto - CRECI
950.

120 milhões — iCfiS 19 000 000."

BARRA DA TIJUCA -
"Cottages" — Vende-se
sala, quarto, banheiro,
kitchnete completamen-
te prontos. Entrega ime-
diata. No ato Cr$ ....
500 000. Av. Semambe-
tiba, 2 970, junto Parque
Barra Country Club, dis-
tante 300 m Boate Fia-
mingo. Sábados e do-
mingos no local c| pro-
prietário ou diàriamen-
te tel. 22-1421.
BARRA - Vdo. bela e mod. C3Sa,
3 qts., sala, 2 banhs,, dep. emp.,
gar. e ap. anexo, próx. viaduto
Rio-Santos - Araújo - 42-9081

CRECM055. _
RECREÍO DOS'BANDEIRANTES -
Vendo, barato, 2 lotes de esqui-
na, junto à praia. Trator 52-2877
- ÇR-CI_961.
SÃO CONRADO - Terreno plano
c| égua, luz t tel.: Vendo na R.' 

Niemeyer. Tratar: 266791.
TERRENOS - Barra di Tijuca. -
Vendem-se arborizados, os lotes
3 « 4 _• 2a. quadra da R. Aura-
liano Leni (Itanhangá Golf). Ár*„
2 000 m2. R. Conda da Bonfim,
426.
VENDE-SE apartamento na Bar-
ra da Tijuca. _Telefone 48-5937.
VENDE-SE terreno, frente porá o
BR-101 (Estrada Rio-Santos), en-
tre Barra da Tijuca e Recreio dor.
Bandeirantes — Area tó 000 m2

NCrí 18 000,00 facilitados ePessoa — S. Stockler — Av. Nilo
Peçanha, 155 - Si 220/22 - Tels.'NCr$ 12 000,00 em dois anos
32-9261 e 22.7221 -CRECI 117. Tel. 37-4145.

APARTAMENTOS PRON-
TOS - TIJUCA - Em

com entradas a partir de'[J *,';!• 
.fo, 

'?* ~ *?•- m r
NCr$ 3 000,00 e o saN&^SL

Vtndt-s» na R. Mou-
108 - jp. 402 -

nari* — Infs, tal.
LEBLON - Duplex com Z0NA N0RTE

325 m2 de alto luxo 2 pÇA DA BANDE|RA _
livings, sala, 4 quartos. CRÍSTOVAO
rOm ___"ÍT_ CmbUl.. CODc..' ___-_._ .,,, : vnyn, _iilh. -mtu, iwbiiiuu. r\.

• _ õ u u 'íatençao - são Cristóvão, edifício de apenas 4 pa- uros. Ver e tratar com Uruguai, 523 «P. 701 - 38-0775
COZinha, 3 banheiros em - V.nd. urgento ... .=m dois .„- .,Jl.„„r Í_JL„;^ , D... - Y?".. ou troco - 42 m. a

CASA 4 qts., 2 sb., 2 banhs.,
2 pavs. terr. Í0 x 36, gar., deps.,
quintal, fine. ANA MORANDINI
IMÓVEIS - Tel. 42-3287 - Crecl
482. ?r-:\\-
CASAS - Vdo. duas - 4 qts.,

tis., deps. — terrena de 14 x
30 e 14 x 24 na Rua Araújo
Pena • Rua Cascata — Peot. efe
95 e 100 milh. cada. 
25-2378 - CRECI SIS - Tel. ..
52.1092.
CASA TIJUCA - Vendo ótima c|

sls., 2 qts., ampla copa e co-
zinha ¦ toda ladrilhada, banheiro
em côr, 2 áreas, 2 frentes de
ruas, residencial e arborizada, va-
randa linda trabalhada etn pe-
dras britadas, laje pronla para
transf. em tríplex, sinteco, pint.
óleo, livre de enchente». 56 mi-
Ihões cl 26 entrada, saldo muito
fac. s| juros. R. Visconde de Ita-
marati, 157, tels. 43-0002 e ..
42-2324.
COBERTURA - TIJUCA - 

'..tl-

ma localização. Próximo n Praça
Saenz Pena. Sala, doic quartos,
dependências. Enorme { terraço
privativo. Vaga para «itacionar.
Rua Gonzaga Ba3tc3, 23. Ver
no local e tratar pelo telefone
29-7004. líder - Engenharia e
Comércio Ltda. Rua Lucídio La-
00,96, sl 409^
INÉDITO — Ã preco fixo vende-
_e apartamentos com sala e 3
quartos. Estrutura pronla, facilita-
se. Irctar Rua Alfândega, 85, 2.°
— fe\'ix.

KAIC .-".KOSAAOS—
VENDE nas proximida-
des da Praça Saens Pe-
na, em local plano, ca-
sas de vários tamanhos,

trás quartos, banheira «m côr,
copa-cozinha « grande Irai, Na<
gócio urgente, para «ntraga ime*
diata. 34-1632. - CRECI 398

RÜA 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 -
CRECI8.
RÍÓ COMPRIDO - Paulo de
Frontin n. 647-A — No maJhor
local, melhor «difício desta rua
apartamento da 1 quartos, sale
gda., dependancias, garagem —
Pintado de novo * cínteco. Oti.
mo preço _ viita ou a longo
praio com 50% cie entrada. —
Ver com o porteiro.
RUA URUGUAI - Sala, 2 qts.
dep. emp. Pronto em 3 meses.
13 milhs. mais prest. - 37-1889

Cop. 3741202.
RIO COMPRIDO"- Casa, de Íren
te, 3 qts., sl., dep. empr,, copa,
coz., qulnla! em cerâmico. Muito
confortável e barata. Vendo ur-
gente ou lroco por aps. Aceito
Caixa, no local c[ o proprietário

Tels.: 34-6049 ou 28-9465 -
CRECI 304.
SAENS PENA - Sala comercial c|
banheiro. Ed. nôvo à visla ou
financiado. Ver R. Conde^de
Bonfim, 375 sl 707. Tratar" na
Av. N. S. da Penha, 68 i| 203.
Tel. 30-0474.
SAENZ PENA - Vendo casa vazii
cl' 3 o,ls. .ala, quintal, ele. Tra-
tar 2.a-felra c| Joaquim 54-2759.
Creci 744.
SAENS PESA - Vendo ap., sala,
2 quartos. Preco 23 milhõ.s. Rua
Guapiara n° 32.

SAENS PENA - Vendo resid. con.
forr. vazia, centro terreno, 3
andares, perf. estado conserv. R.
Guapiara 37. Chave no 33, ba3e
130 000. Trata 48-5.79.
SALÃO, . qts., 2 banhs. novo
na Av. Maracanã, 1 351, ap. ,
401 - V. por Sl 5.D. FRANCIS-

tamentos com salão, 3
quartos c| armários em
butidos, 2 banheiros so-
ciais em côr, copa, cozi-
nha azulejada até o te-
to, dependências e ga>
ragem. Informações até
as 20 horas. CRECI 213
TIJUCA - Vendo ap. 2 qts., sl.,
salt., coz., cor., dep. — Rua Depu-
.ado Soares Filho n._22, ap. 101.
TIJUCA — Vende-se casa vazia
cj 2 salas, 3 qts., copa-cozinha,
banheiro, dependência empregada
jardim e quintal, op. ar. condi
cionàdc. Pus Benevenuto Berna
Informações na IMOVEX. Av
Pres. Vargas n. 590, s| 502. Tel.:
43-8544 - CRECI n. 1 007.

TIJUCA - OBRA JA 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
mil mensais, com garan-
tia do INCORPORADOR
JAYME GORBERG e a
segurança na construção
de MÊSON ENGENHA-
RIA 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).

CO TORRES
26

52-4133. CRECI

TIJUCA « Terrenos — Vendo com
18 por 30. Preço: 15 milhões.
Outro com 24 por 30. Preço:
18 milhões. Tcl. 38-6987.
TERRENO - Rua São Pco. Xavier,
vendo, entrego vezío, totalmente
financiado. Maiores informações e
visitas pelo Tel. 25-7296 ou Rua
do Catete, 338 sl. 19]26 - Creci
197.

TIJUCA

do em 65 prestações c|lTIJUCA ~, Snl!' 3 «n«;. .«fept.,<_u wil u.- f^i -.i-y,..-., >-i|vag,( jmplo claro, arejado. R.

mi.mn,.p j.. j- em-1""" sl- ««•' "»"£• 
"nV0.,vimentos, vendemos óti-|nossos corretores na Rua mnhín!,r.

precr deStó g_S-!r^m^^^-^S&:l'"0Sl 
aPs": saia' 2 qts., Ribeiro Guimarães, 90,

gem." Ar 
P 

refrigerado, 2r'^i8_iÍ' S„ *§ ii .,'„ 
b,anb" C0Z" area ^rv.-ou na filial Rua Silva Ra-

nintura a óIpo etc Vista 
~ ORG- DAN,EL N*™"* -dep- COmP- emPreg- Sl-.belo, 10, S 314, tel.

pintura a oleo etc Vista ,_ d# ,_.. fa-29-5801 -Creci 283oara a oraia e a Laqoa.1- To1'. 32.638 « 42-0975 — •'• 
n' Yf 4- imnnnnniC,KI 22í- jClIltada, Saldo em quatro MARIZ E BARROS - Vende-se
Preço NCr$ 150000,00--  - ¦¦¦-. M -  ......... ..,.
financiados. Infs. e visi-
tas: NATAN BERMAN -
Rua 7 de Setembro, 6ó,
3.° - Tels. 32-6172 e
52-2281 -CRECI 8.

-K v.„dPR^\±lanos' sem juros. - õ.\^; t^^Y^SZ^-
Vaiio. Dando fronte p| 2 ruas ma

d. are. «nstrulda! Facilita.» 
'. 

R " a PfofeSSOr GabiZO,
— Vários cômodos,

t. pi, «i 200 mlr

TERRENO - Vendo 1 lotes con-
iugados pl cata 15 x 30 cada —
Preco baratíssimo, R. Leoi-tol
frança — Av. Viscond* Albu-
quarque. Tel. 36-3788, FAICÃO
- CRECI n. 745.
VENDE-SE apartamento' de cober-
tura. Melhor ponto do Leblon.
Rua João Lira, 103-C-01. Area
acima de 600 m2, tjrandc terraço,
jardim, 5 quartos, 6 banheiros,
grandes salões, garagem, — Paro
pessoas de fino trato. Tratar com
a IGAB. R. Tefilo Oloni, 72 -
Tel. 23-1915 - Creci 183.

?««'._„0,"_ -,°5GeD.AN'EL!343 (próx. Rua Moraisí-fcr-KE.KA — Rua 7 da Setembro! -.. ' _sa - 1.0 - Tels. 32.638 e Silva). — Corretores
na portaria, diariamente,
das 14 às 17 h. Contra-
tos terminados, sendo a
desocupação feita por
conta nossa firma, sem
qualquer despesa para
o comprador. Tratar na

•_42:0975_-_CRECI 236.
CASA VAZIA - Trõs~"qts," sal_7
varanda. c[ cozinha, 2 banheiros.
36 milhões. Enlrada 10, o restan-
te a combinar ern 4 anos. Rua
General Argoio n. 83 — Tel.
2B-00S4.

GÁVEA

PRAÇA DA BANDEIRA - Vendo
casa c| 2 qls., 2 salas, banheiro,
cozinha ts grande área. Ver no
local, Run Hilário Ribeiro, 110,
c| 14 (Perto do Corpo de Bom-
beiros).
SSO CRISTÓVÃO.'-..Rua Ama.o-
nas — Terreno industrio! plano,
20x55, vende-se 30 milhões de

J. BOTÂNICO °"s'ão, direto. 32-8574.

Oportunidade. 'nheiro, cozinha, grande varanda,
dep. de empregada e gorogem
para ver e marcar hora peio lel.
34-5928.
WÀRÃCANÁ — tijuca" - Ap.
grande c] sala, 2 qts., banheiro
compl. copa-cor, e área azule]., t
dep. empreg. Aceilo IPEG cj 6
milhões tíe sinal e propostas.
R. S. Francisco Xavier 860J102.
NCRS 120 MIL - Vendo ampla
re.id., cenlro terreno com ap. ci-
rna garagem. Ver Av.. Paulo de
Frontin,_ 361 _-_Tij_ca-_48-9ó25.
PRAÇA 

" 
SAENS PENA -""Dois

ótimos .parlamento., vazios,
compostos de saia, 2 quartos e

SEI — Sociedade Empre- demais dependências na Ru
_„_: *-. UM:..: I™"! Roça, 377 casa V,

APARTAMENTO - Jardim Bota-
nico — Vendo, saia, 2 qts., banh.
cot., dep. completas. Entrada \4
milhSes. Saldo facilitado, lnf.
Oceano Imóveis. Av. Rio Bran-
co, 108 gr. 903. Tel.: 22-9690 o
42-7ó02__- CR_CI_ 943._
AMÓRA IMÓVEIS 

"vonde 
bonit.,'iSAO CRISTÓVÃO 

- Vendemos
confortável e sólida casa em uma,"1" cl 3 °.'s-' "'a, dera. com-
rias melhores ruas planas do J. iP^taspo^ 15^ milhões a combinar
Botânico, per .60 milhões. De-

SAO CRISTÓVÃO - R. Senador
Bernardo Monteiro, vendo vasa
tipo ap., 2 qls., sl., coz., banh.,
garagem, 24 000 c| 4 000 sinol
saldo oc. cxa. ou 50% sinal —
said. comb. — Tel. 42.5772 —

| CRECI 480. ,

Rua Ge-
j. , .(. ," . norvi kc.>..>, ».// c..:'.b V, aps.

encimemos Imobiliários 102 e 202, serão vendidos em
-Av. Nilo Peçanha, 155|leil3o,.Pel? .,£:l°e,iro1 Píul° ?j-

s* _-._-.t__ f t me' terça-feira, 21 de março de
Grs. 612|14 — Tels.:!l967, s ló horas, no local. Fi-

í.0 f.00 _ __. IO 7i7r. Inanciadot corn 50% de entrs-
0_-U__ I e ÒÁ-/J.I. — 

dil „ re5ian)e em 24 meies. -

talhes 26-3196 e 32-3115 ¦
178.

CRECI

CASA ALTO LUXO - Vendo ur-
ciente Lagoa iunto a Igreia R.
Frei Solano. lnf. 22-6917 -
42-6748 e 46-9718 - CRECI 643.
CASA DE LUXO - 2 pavimen
tos *— 4 qts., 3 sls., 3 banhs,
soe.,, garagens, iardim na Rua
Curit: Cruz - Tel. 25-2378 -
CRECI_813 - Tel. 52-1892.
FINAL CONSTRUÇÃO 2 qts. ll.
dep, comp. fte. 8 milh. sinal
r:st. Cx. ANA MORANDINI IMO-
VEIS - Tel. 42-3287 - CREC!
432.
GÁVEA — Ap. p| entrega em
20 meses. Obra em ritmo acete-,
rado - si., 3 cits., 2 banhs. e em 30 meses s| juros.
...g..;!- 

" lnf' 57-290S 
ÍACEITA-SE CAIXA ECO-

cáv.a"- Ária cf i _òon_ -NÔMICA. Estão aluga-
ctimo pj incorporar ou residên-!r|n- c| r~n4r-t_ Tr_t_^
da luxo. Zona residencial - R.laos s| contrato. íratar

na Rua Licinio Cardoso, 235 ca-
sa 26.
SAO CRISTÓVÃO - Quarto e
sala separados, com dependén-
cia de empregada. Obra em fi-
nal de alvenaria. Proço 
CrS 7 474 860, facilitados e fi-
nanciados. — Imobiliária Nova
York S. A. Tel. 31-0060. - Cre-
ci 3.

SAO CRISTÓVÃO -
Vendemos à Rua Fonse-
ca Teles, ótimos aps. c|
sala, 3 qts., dep. compl.
de serv. Sinal a partir
de 5 400 mil e o saldo

MaPfiuês S. Vicente 45] — lnf.
57-2905'- CRECI 629,
GAVEÁ - Palacele — 2 pav. sa~-
l.o, j. de Inverno, copa-cozinha,
3 banhs. côr, 7 qts., etc. Junto
às embaixadas. Preço CrÇ 160 000

Tel. 52-2809 . 52-8251 -

ÇRECI: 577 - JMC •_
GÁVEA — Vendo na Rua das
Acácias, 141, casa 5, ap. 101, com
sala, 2 qts,, banh., coz., dep.
emp., Tratar Tel.: 57-0638. Olim-
pio - CRECI 374.
GÁVEA -" NEGÓCIO DE OCA-
SIÃO - ENTREGA IMEDIATA -
Vendo magnífica residência ei-
tilo colonial alemã de 3 pavts.
cj piscina. Entrada -40 milhões an-
tigos e os restantes facilitado»
Ver na Rua Jequitiba n. 44 (fim
da Rúa Ma|or Rubens Vaz) « tra
tar c;m J. C. MONTEIRO - L,
S. NETO, Administração de Bens

Av. Franklin Roosevelt 39. sj
505— Tel. 52-2596.
JARDIAÍ BOTÂNICO - Rua Oton
Bezerra de Melo. Vendo magnlfl-
ca residência com 1 000m2, es-
tando a obra com alvenaria pron-
ta a comprados os materiais para
piso-(Bienal e Parquet Paulista) e
louças sanitárias. Tudo somente
por NCrJ 120 000,00, facilitados,
aceitando apartamentos prontos
cm troca. URGENTE - Telefone:
52-4903 (inclusive domingo até
as 13 horas).

JARDIM BOTÂNICO -
Vendemos excelentes
apartamentos de sala-li-
Ving, 3 quartOS, 2 ba-;sas na R. Guaraci 575, Parque

ver plantas em CUNHA
MELLO IMÓVEIS - Mé-
xico, 148, s| 1 105, tels.
32-5555 e 42-3347 -
CRECI 866.
SÃO CRISTÓVÃO - Vende-se
casa, na Rua São _uís Gonzaga,

(CRECI 604),
APARTAMENTOS - tifrcíT^in- PRAÇA SAENS PENIA —
."níT ]/Y°r"£0' fron'°' ,al3o'!ótimos aps. prontos, no-Z qts., dep. comp. e garagem r r
Ver R. Bom Pastor, 43 - Tratar VOS, COITI apenas 30% de
Av. Graça Aranha, 226, s/ 304„„i.„J, J„ ,-|, o „,,,_Tel. 42_656_-_creci_ io2«. entrada, de sala, 3 quar-
apartamento grande-"2"qt_ tos, cozinha, banheiro
etc. - Haddock Lobo, 2031304. — -.-.v,-.!-»-, «„, /.A. ir__
Excelente oportunidade. Urgente. COITipletO em COT, area
Ver e traiar tei. 48-3549. ;azulejada, dependências
apartamento - Vendo c| te- de empregada e gara-lefone, si., 2 qts., j. inv., área t j _j £ _
cj tanque, dep. emp. cjaragem, Q^ITI. TodOS de trente,
sinteco e pint nova, à Rua Vde. peça5 amplas Confor-Itamarati, 32/308. Preço 30 r.,i- í »'• »/ < r, 

_- 
i

ihões cj 17 m. ent. ou ac. Caixa taveis. Ver a Rua Carlos

Trs.oT.MCMf1"'76'- 4S-52íi:': dé Vasconcelos, 142,
APARTAMENTO sala, 2 quartos'. . i p, D
etc, depend. emprea. Prédio pi-^UntO à Praça SaePS Pe-
lotis. Ver Rua Barão de Mesqui-! „= WATAN RFRMAI. —
ta, 502,_ap. 204.-Tralar 28-2417. "a- l;Mlttl; DCKmMIN

Administradora imob. il hlT Rua 7 de Setembro, 66,
Ap. Mariz t Barros n. 933-303, Q o 4p|_ 30.A172 psalão; 3 qts. e dep. completas ~_'_IA,' 

YYÍ-Í „Sinal 18, rest. 2 anos. lnf. te;.j52-2281 — CRECI 8.
52-0932 - CRECI 636.

_| PRAÇA SAENZ PENA - Vendo
ATENÇÃO - TIJÜCÀ — Jto. Pe íou ,ro<:0 Por terreno ou peq. sítio
S. Pena - A. Ant. Basilio - Ed.l1-'"' «P- cnl ci>nI,r-'^"i",l°,.,t0'"
pilotis lado sombra, 2.0 and., fte.
Vdo. ap. luxo — gde. living,
tlormit. c| arm_. emb., 2 bnnlis.
soes., sl. almoço, co?., demais
depend. 50% ent., saldo 24 m.
31-0547 - CRECI 953.
ATENÇÃO Tiiuca e Graiaú - Te-
nho pj vender aps. e casos cj
3 e 4 qts. e sls. comerc. — Pça.
S. Pena. lnf. 31-0547 - CRECI
953.
APARTAMENTO na Tijuca cu Rio
Comprido. Compro, dou como

644; 3 qts., 2 solas, quinta! e entrada casa no Valqueire com 2
demais dependências. Tratar pele quartos, sala etc. Restanto formade 

aluguol. Tratar Estrada Inten-!clefone_25-1338.
SÃO CRISTÓVÃO - Vende-se pre-
d]o assobradado, vazio, constru-
çlo recente, c| salão, 5 quartos,
banheiro nobre, área coberta, ter-
reno 115 m2, ótimo p( pequena
indústria ou escritório. Entrevis-
ta 29-2367 _ Cesta.

dente Magalhães 724, c|
Valquelre.

XI

APARTAMENTOS - Próximos à
Prç. S. Hena — Vende-se de sa-
lão, 3 qts., banh. coz., dep.
completas pj empregada e ga-

__ ragem, em -final de construção.
BOTAFOGO - Ap. 200 m2 cj 2 Preo. fixo a partlf de NCrS ....
sl. 4 qts., 2 banh., varandas, co- 45 000,00. Ver diariamente na
pa, coz, deps., empreg., etc. 70 «• Conde de Bonfim, 543 das 91'lh. 

fin. Dr. Jesus 37-3378 Cre-!»5 t°n. Tratar Oceano Imóveis

e garagem. Pr.: 6 000. fácil.
V. obra Cario- Vasconcelos, 1 .8.
Tr. Alzira Brandão, 191 -Antônio
¦r Urgente.
PRAÇA SÀ.N.REÃÃ"- Vende-se
ap. fte., 5o andar, Ia locação,
de sl. e 3 qts. — Rua Barão de
Mesquita, 218. Prop. Sr, Israel —
Tel. 48.7101;
PRAÇA SAENZ PENA - Vende-se
confortável apartamento no me-
lhor ponto da praça, vista magní-
fica, de frente, para pessoas de
fino trato, na Rua General Roca,
675 ap. 702. Entreca-se vazio.
Base: 50 milhões. Visitas hoje
das 9 às 12 horas. Finaciadcs.

TIJUCA — Vende-se apartamento
de frente, para a Praça Afonso
Pena, com três quartos, todos com
armários embutidos, salão, demais
dependências e garagem, acaba-
mento de luxo. Ver e íratar na
Rua Campos Sales, 88 np. 201

ccm_o proprietário. ,
TIJUCA,/- . CASÃV 

~Í.XÒ 
-

Vendo-s», 300 m2 dn ír«i com-
truídn, na Rti_ Visconde d» Fi
jusirtflo, nova, magnífica, con- 
ortivcl, para família da alto fr«* ti n tr*A
íimtnto, ar condicionado «te. — ' IJUL.A

banh., coz., dep. empr., com pe-
queno sinal. Entrega vazio e acei-
to Caixa - MOACIR - Tel.:
52-2620_-_CRECI 1061.
TÍJUCA - Vendo «p. luxo. ...
vo, ótima saia, 2 bens qti., banh.
e coi. côr, dep. empreg. e gara-
gem — Rua Radmacker, 48, ap.
302, lei. 28-9550 - Sr. Noronha.
TIJUCA — R. Alzira Brandão,; np.
3 quartos, sl., dep., garagem, 4o
ondar, vazio — R. da Carioca, 32,
s| 901 - CRECI 712 - 32-9669
e 46-2537 - 50% fin.
TIJUCA — Ap. de luxo. Frente,
vazio. Ver na R. Campos Sotes,
160, »p. 201. lnf. 57-2905 -
CRECI 629.
TIJUCA — Vdo. ap. novo cj 3
qts., um reversível t dep. c) di*
reito vaga garagem. — Rua São
Francisco Xavier, 212 ap. 201, de
frente. Chaves no ap. 803, onde
se trata. Preço: 33 milhões, Ac.
Cx. c| sinal.
TIJUCA — ótima oportunidade.
Vende-ss o ap_rt_mento 704 da
Rua Uruguai n.° 471, d. aala, sa-
leta, 3 grandes quartos, banheiro
social, toilete, copa-cozinha, de-
pendências completas garagem.
Acabamento de luxo com enlre*
ga para 6 me3es. Preço fixo. Tra*
tar diretamenffe com o proprietá*
rio pelo_telefone_34-1228.
TiJUCÃ - Rua STfcõ.' Xavier,
aps. 301 e 302. Prç. S. Pena, aps.
103 e 806. Prof. Gabizo, ap. 101.
Silva Teles, ap. 104. Antônio Ba-
sflio, ap. 402. Mariz e Barros, ops.
301 e 504. Gonçalves Crespo, ap.
101 e em outras ruas, c| 1, 2 e
3 qt--, dep. empr., garagem, fren-
te, vazios e ocupado:. Aceito Caí-
xa ou IPEG. Preços de 18 a 60
milhs., c| peq. sinal. Tratar na
Ruo Conde de Bonfim, 377, s
608 - Tel. 34-6049 - CRECI 304.
TIJUCA - Obra na 6°""loja, em
edif. de 8 pavs., ap. 2 quartos
e dependências. Sinal Cr$ 2 500,
mensalidades s| Juros 470. — Ver
diariamente, entre 8 • I7h — Rua
Costa Pereira, 33.
TIJUCA - Alto luxo. Frente pa-
ra duai ruas. Living, jardim de
inverno, sala de jantar, 3 quar*
tos, 3 banheiros sociais, copa-co-
zinha, 2 quartes do empregada.
Area 270 m2. Esquadrias de alu-
minio, 2 vagas na garagem. FÍ-
nal de revestimento. Entrega
em 8 meses. Tel. 52-4903. (In-
ciusive domingo alé be 13 h).
TIJUCA - Vendo ap. 301 da
Rua Maria e Barros, 1 025 — blo-
co C, cl sl. e qt. sep., cozf.
banh., érea e dep. emp. Ver c]
o port. Aceito Cx. Ec. Tratar na
Av. Pres. Vargas, 590, sl. 210
- Tel.: 23-0459 e 23-5340.
TIJUCA - Vendo-se ò Av. Maraca-
nã, 1556, o ap. 105, ed. s| pilo-
tis, 2 qt3., sala, coz., banh., área
e dep. emp. Ver com port. Tra-
lar tel. 43-7912 - CRECI 349, -
AOM. ORION.

PRONTO DEtnmtnto, ar condicionado «te.
Outros detalhes só no local. Tfa^CpCMTC  *í"-.|a Q _*.7iar
tar com o Sr. Hor.cio p.lo. I.I.- VKtN ' C ~ òala< J ^Uar'
fone. 28-7379 e 23.650. |tos, armários embutidos.
TIJUCA - Ocasião - Aparta- Garaaem Nôvo Prpro
mento de cobertura, sala, quar.ff^ 9 .„*_INÜVO< 

rrec.°
to, banheiro, cozinha e grande 45 milhões, pagáveiSterraço. Ótimas condiçõas. r- _,_. .n „„,.„,. D,,* „._,_..
Trator com Dcna AURANI. Tel. em JU meses. Kara OpOT-
23-2874 - creci n. 647. tunidade. Tratar pelos

tels. 32-3813 e 52-7494
Júlio Bogoricin — Cre-

TIJUCA - Vende-se R. Almte.
CocVrane, 143 ap. 302, 2 qts.,
sl., coz., banh., área e dep. de
empregados, amplo sólido, ur-
aenle, de frenle. Preço total:
21 000 (sendo 5 000 pela C. Eco-
nernica cm 160 000 mensais). A
diferença 15 000 à vista e a comb.
O inquilino não deixa ver. Tra^
lar: R. Pele. Ildef.inso Penalba,
70_-_Meier.
TIJUCA - Vende-se na Rua Ba-
ráo de Itapagipe, 263, medindo
o terreno 11,40 x 44,50 - Preço: CRECI 313
30 mllhõe» com facilidade de po-jf|jucA vende-se ap. vazio,""2
Samento. Tratar Tel. 22-1314 c |qts-/ ,n|,( 2 varandas, dep.. quar-

TIJUCA — Vende-se ótima casa,
na Ruo Gal. Canabarro, 784, c]
2 pavs., 3 qts., 2 salas, dep. emp.,
área, jardim, etc. Preço NCr$ ..
70 000 00 e tralar tel. ,42-8900, ci 95 — Av. RÍO BranCO,

TUUCA ^ VerPde-se .tim. ca,a,i156> Sl 803 (Edif. Ave-
na Rua Alfredo Pinto, 45, i| 5; nida Central).
com 3 pavs., 4 qts., sala, copa-
coz., dep. emp., terraço, etc. —
Preço NCrS 60 000 00 e tratar tel.
42-8906, depois das_14 horas.
TIJUCA - SAENS PENA - R.
Santo Afonso n. 143, ap. 103,
vendo 1 a. locação, com sala, 3
qts., dep. compt. e garag., acab.
de la. 36 milhões financiados.
Ver no local e trat. tcl. 23-2859
- CRECI 1 025.
TIJUCA — Vendo prédio — Apar-
tamento. Tratar c| Alfredo —

Tel. 31-0800

Nilton Gonçalves Vieira — Creci
503 - 

Jt. Região.
TERRENO para construir. Precisa-
se Tijuca (zona 8 pavimentos),
Zona Sul (gabarito 6 andares), da-
rnos parte ern dinheiro t restante
apartamentos no tocai (não for-
mantos condomínio, constufmo*
por conta própria). Tratar Rua da
Alrândetia, 300 — Sr. Adolpho.

to empreg., sinteco, armário em
butido. condução a comércio à
porta. Ver c trater, segunda-fei-
rn na Rua dos Araújos n. 11, ap.
304 e todos os dias marcar hora
tel. 38-2469.

TIJUCA — Vende-se ótima resi-
dencia, 2 pavimentos, 3 quartos,
armários embutidos, living, sa-
Ia de almoço, banheiros em côr,
aàragém etc. Entrada NCr$ 25 000
— Aceita-se troca por ep. ou ss-
Ias - Rua São Miguel, 109. Tcl.
38-9536.

TIJUCA — Urgente — Vende-se
casa c| 9,5x54 - 70 000 000 -
50% financiados. Rua Aguiar 54,
TIJUCA — Vende-se Bp. com 3alc,
quarto, cozinha, dep. d* empre-
gada, todo pintado, com ou sem
telefone, no melhor ponto da
Tiiuca. Tel. 38-9026.

TIJUCA - Usina - Vendo casa
vazia fino gesto, 3 qts., 2 sis.
conj., banh. soe. compl., grande
cozinhe, dep. compl. de empre-
gada, lavanderia, garagem 2 au-
tos, cisterna com bomba, pintu-
ra a óleo, sinteco, sancas, fio-
rões, luz indireta, grades de fer-
ro em tôdas Janelas, ferraqens
LA FONTE. Preço 55 000 000. Entr.
25 000000, saldo combinar, para
visitas trat. proprietário telefone
58.66o.

TIJUCA - Casa, R. Aguiar, 57,
5 qts., duas salas, 1 banhs. soes.,
copa. etc. Vendo melhor oferta.
28-3232.

TIJUCA - Ap. luxo 3 qts., ar-
múricx ctc. Rua São Francisco
Xavier 39|602 - Tel. 487603^
TIJUCA - ANDARAI - V. ótí-
mo ap. um por andar, salão, 2
qts. etc. — R. Barão de Itai-
pu n. 250, ap. 101, 2." blo.
co. Ver no local, Cr$ 30 mi-
Ihões financ. Tel. 52-8379. Av.
R. Bco. n. 185, s| 507.

TIJUCA - OBRAS EM
RITMO ACELERADO! -
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
13 às 19 horas ou du-
rante a semana na NO-

PRÀÇÃ~_ÃÉNJ; PENA - Ru» Ba. &*£ S.A. — Av. RÍO

ráo de Mesquita n.» 218 ap. 503 Branco, 131, 12.° andar
— V.nde-w de sala, dou quartos, _ . ._ ,1co roci-t
coiinha, ... WC . dep. d. .m.|— Tel. 52-4153 - CRECI
pregada. Ver • tralar no local, 7fY7
•p. 802, dat 9 it I2h.  

/u/-

ci_424._
S. CRISTÓVÃO - Ap. 3 qts., lér-
reo, área. 17 milh. vista. Euelides
Cunha,_270.101-F. Tel. 36-3590.
TERRENO 500 m2, c| 2 bons prc"
dios, galpão e boa entrada p|
autos. Entrega imediata. Rua
Costa Lobo, 146.
TERRENO - Vende-se, 10 x 20
à Rua S. Luiz Gonzaga, 1 453,
junto & casa IX. Informações te-
lefone 28-3493.
VENDE-SE su aluga-se casa, c/
3 quarlos, sala, copa-cozinha, ba-
nheiro completo « outras depen*
dências. Ver • tratar no local.
Rua S. luis Coniaga, 1 124.
VêNDE-SE um terreno com 3 ca

6 000. À prazo 8 000. Prest a
combinar. Tratar na R. Amazo-
nas 98, fundos. São Cristóvão c|
o Sr. Wadil.
VENDO -Casa de 2 pavs. inde*-
pendentes, cada um com 1 sl.
gde., 2 amplos qts., 2 coz., 2 ap. 101.

anhs. soes., gds. áreas serv. -|aPARTÃMENTO PEQUENO

Lida. — Av. Rio Branco, 108, gr.
903. Tels.: 22-9690 e 42-7602 -
CRECI 943.

RUA BARÃO DE MESQUITA, 595, ti ii ica _ •
ap. 206 - Vdo. c| 2 qls., sl., ¦ UUl-A C,n ru8 resl
banh. de luxo e amplas deps.
Tr. no local. Aceito Çxa.
RUA MARIZ E BARROS - Junto
ao Inst. Eriuc. — Vendo aps. sala
e 3 qts., etc; sala ft 2 qts., etc.
Achánt-se alugados a| contrato.
Grande oportunidade. Aceito Cx.
Tel. 23-3053.
RUA DES. ISIDRO - Vdo. ap.
fina! constr., pilotis, 2 qt_., sala,
deps., garagem," pint. óleo. Preço
excepcional. Motivo viagem. Tel.
22-7226 e 37-4794.

AMOR A Imóveis vende grande
casa, próxima à Rua José Higi-
no, melhor local da Tiiuca, por
50 milhSes. Detalhes 26-3196 t
_^_U____PeçL___.

APARTAMENTO - Perto p7a"S"
Saenz Pena. 3 qts., sala, banh.,
dep. emp., gar. frente. Adolfo
Mota, 99 - Vendo urg. financ.
Atendohoje 23-8688.
APARTAMENTO-nôvo quasa"pron-
to Tiiuca para entrega em 4 rne-
ses mais ou menos, vende-se  -
quarto e sala, na Rua Mariz o^RIO COMPRIDO - Vende-se va-
Barros. Tratar para ver c/ Fernan-1 2'°/ frente, op. 201 c_ 3 qts., sala
des — CRECI 400, Rua da Qui-|e'c - Rua Campoí da Paz, 89.
landa, 30. 2." andar, sala 209 —! Enlr.: NCrS 10 000,00. Tratar local
Tel. 52-2899. iSr. Paulo - Tel. 37-1300.nheiros sociais, copa-co- Gui™b!,ri'' c=:<i3r- ;- visia NCr5

zinha. Edifício de 11 pa-
vimentos, em CENTRO
DE TERRENO, c| 4 500
m2. Tôdas as peças de

_-..£_.!_. :_!¦!_'_?' 
P'ay" Trav."MÍre7h'arÃgui-r7'l6:"Vazia.|^^rp^..''v.nrJ.>... ótimo, co-l 505"' Tei • 

"''.4325 
-'CRECl' 455ground, .ard.ns e gar_a-|TIJUCA.RIO COMPRIDO * ,Z^.S 7Z «^^

21.8797 _ <ir G„r<-i„ _ rr»_ trução. R. da Estrela, 54 e 56.
ÁS 

Sr- bíc,a crec' Ent. 8 milhões facilitados prest.' '200 
mil. sl| 2 qts., copa-coz., ba-

AMPLO ap. la. locação" Ed. s/j RIO COMPRIDO - Vende-se ap.
pilotis, lado da sombra. Salão,!1*. Tcnen,e Vieira Sampaio, 120
3 qts., copa-cozinha e dependén-1 ^ 302, cl sala, 3 quartos, coz.,
cias 35 000 c/ 50% - Av. Ma-!!'anl1" °eP- compl. empregada,
racanã, 515 - Jorge Bastos nolír" cl ,»«nq"«; Acelta.se Caixa.

[Ver no local p| gentileza do Ín-
¦r—J quilino. Tratar: Predial Palermo
Pr5-|Ltda. R. Senador Dantas 117 s]

Sf_?" £_,n„.r.U...._de 
GQy APARTAMENTO - Luxo la. loc.

MES DE ALMEIDA, FER- Vendo na Rua Dr. Satamini, c/
MANinp . Prom. 07 ,v_ sí,!>' 2 flfl. «te. Imob. BritânicaINANUtò. Preço: _/ mi- Lida. - J. 223 - C. 66 - Tel.
Ihões, cl 960 mil de en-320058 - 52-3445.
. -1 .ori ' lAlT0 DA B0A VISTA - Vende-se
trada e 330 mil mensais. Cr$ so ooo ooo, residência 2 pav.,
Vehha hni#» mptmn sn 3 quartos, 2 salas, etc. Terr. 20x60venna no|e mesmo ao _ Luiz Hack _ Te,5- 3,5.4222 ou
local, a Praça Santos Du- ________Cretí 260.

mont, 138, de 9 às 22 
apartamento;.tjp~_ «sa com 2

w, __ . _. __ q|J ^ dependências empregada,
horas, OU na VEPLAN duas grandes áreas etc. 18 m. -

IMOBILIÁRIA LTDA. - ^gjaSJgg4g% 
395 '"•302

Rua México, 148, 3.°. — A 
"VENDA 

3~qts., cfams., ja-

teierones: __-U4.o e flnC; 3 qtl-i s].r fteii )5 sinaLj
22-4861 — J-107 — CRE- «W- 4 anos, s| juros, todos cj

Cl 66. "" "" ""

BARÃO DE MESQUITA n. 796 nheiro comp., dep. emp., gara-- 501 - Ft». em la. loc. «•¦ nem. Tratar 52-7773. Mendes. !

dèncial 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

ruacõnde de Bonfim, 589-Branco, 131, 12.°, tel.
Vdo. 2 aps., lado sombra, c sl., __ .„ ' J.**.*. -,*-,
2 qts., dop. compl., sendo 1 c| 52-4153 — CRECI 707.
garagem. Tratar: 27-1025. .,'„.-. n "_Ai" 

TIJUCA — Rua Almiran-
te Cochrane n.° 72 —
Vendemos aps. c| 170
m2, compostos de salão
cj 45 m2, 3 ótimos qts.
cj arm. embutidos, c|
SINTECO, 2 banhs. so-
ciais em côr, copa e co-
zinha, dep. para empre-
gada e garagem. Visitas
no local diariamente. —
lnf. tel. 43-2070 - Cre-
ci 213.

la, 2 qls., lodo • olaèj binh. p,^ rpMPPIDO •
em côr, dep. .mp., gar. Cond.!RIU u-m ™Ü{J Vendo aparta-

Frcntin, 655. Ver diariamente das
9 às 12 hs. lnf. Tels. 52-1838 e
32-0052. - Creci 1 090. TIJUCA - 180 m2 - 3

grandes quartos, 1 sa
r l 11 - íl _i. 1C1IB — V UIIUV «w f4t..- y^ *. .".imuto 

na Tijuca t Zona Sul. Jar-||aO, 2 banheiros SOCiaiS,

RESIDÊNCIA DUPLEX - Pr6xima

TIJUCA - Vende-se o ap. 704
da Rua Conde de Bonfim, 519,
c| 3 quartos e duas salai. Ver s
partir das 15 horas.

TIJUCA — Magnífico terreno, de
esquina na Rua Gonçalves Crês-
po, -.50 (antiga Rua. Darão de
Igualem!, 131), esquina da Tra-
vessa da Soledade, será vendi-
do em leilão Judicial, autorizado
pelo Dr. Juiz da 2.a. Vara de
órfãos, pelo leiloeiro Faulo
Brame, quarta-feira, 5 de abril
de 1967, às 16 horas, no local.
Mais inf. tel, 31-0228.
TIJUCA - Vende-se ap. de q.,
s., c, b. e garagem em final de
con.t. na Rua Uruguai, 300 ap.
207, melhor oferta a viste. Tel.
47-0799.

TIJUCA — Ap. cobertura de fren-
te, terraço com 60 m2, saleta,
sala, 1 qt., írea pi conitruir
mai* 1 qt., írea de serviço, ga-
ragem. Aceita-se Caixa. Ver na
Rua Deputado Soares Filho n.
7ó. Tratar Av. N. S. da Penha,
68 s| 205. Tel. 30-0474.
TIJUCA - Comp. qt. e sala c'
dep. Tel. 22-6783 - CRECI 844.

TIJUCA - Ap. luxo 2 qls., dep..
Só vendo parçi crer, garagem, 35  
milh. vista ou pr. comb. Volpo- Gen. Roca, 144-F, ap. 202 — Cha-
raiso 40-303. Tel. 36-3590. ves no 101.

TIJUCA - Vende-ss ap. sala, 2
qt3., banh., cozinha, irea e ba-
nheiro de empreg. 18 milhões, C
10 milhões de entrada, ou 16
milhões à Vista. Desocupado. Rua

TIJUCA — Vendo ap, próxirno âjTIJUCA — Apartamento n.° 302,
Praça Lamartine Babo, c| 3 qt_.,|de frente, com garagem. Sala, 3
sala., etc. de frente, 25 mÍlhões|quartos e demais dependências, à
fins._ Tratar 2.a-feíra c| Joaquin^Rua Barão de Pirassinunga, 48,

SEU APARTAMENTO
está quase

M$r nas ^1|||

[EDIFÍCIO BAURU]
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 TODA A OBRA

JÂ EXECUTADA, A PREÇO FIXO.

|k preço a partir de M

_B__jJ_r$ S0.768J^^H

Incorporação

Ul¥_l_fiS.A.

Travessa Ouvidor, 17 (Divisão de Vendas

2.» andar) - Tel.t 52-8166 - de 8,30

às 18 horas • CRECI 131

Informações no local das 9 às 13 horas e das 14 às 18 horas.
Estacionamento na Rua Moura Brasil, muilo próximo ao Edificio.

mimiH_vm__wm_MÈÊmÈmmMm

54-2759 - Creci 744.

TIJUCA - R. Conde Bonfim, 177
— V. amplo ap. de salão/3 qtj.
depend. ccmplts. 2 banh., sociais ...  _ ,-.-_.
etc etc. frente. Tratar 42-1522 e da. final de construção. Tcl.: ,
22.692. CRECI 672. 158.0205, D. Adelaide,

será vendido em ieÜSo judicial
pelo Leiloeiro ARLINDO, segun-
da-feire, 20 de morço de 1967,
às 17,00 horas, no local. Mais
inf._Te!._52-3745.
TIJUCA - Usina - Rua Conde
de Bonfim. Vende-se ótimo ap.
2 qt_.r sl., coz., dep. emprega-

TIJUCA — Terreno. Vende-se na rrr:—^ _ . . . _ j.—rx'.'_
R. Dilermando Crui, de 13 x 30. UM GRANDE PON-
Facilita-se pagamento — Tel. ...
-16-3383 - CRECI 818.
TIJUCA - Ap. 201 - Haddock
Lobo, 278. Vendo ou alugo. 4
quartos, sale, 2 banheiros, um
por andar. Chavei com porteiro. UpartamPntns — apenasTiinrA __ ti._j. __ 7m d..,' . r"

TO... PARA MORAR
BEM - Rua Dr. Satami-
ni, 39 — Aqui, ótimos

VENDE-SE magnífico ap.
em construção adianta-
da à Rua Araújo Lima,
32 com sala, 2 quartos,
cozinha, banheiro, de-
pendências de empre-
gada e garagem. Ótimas
condições de pagamen-
to. (Tratar pelo telefone
52-7573 com José Joa-
quim).

Barão de Mesquita. Sala, 3 qts.,
varanda, banh. Iuxo, copa-cozinha,
área envidraçada, deps. de empre-
gada, vaga garagem. Informações
28-7443.

TIJUCA - Vendo np. 702. Rua'0 „„ !__¦_-.
S. Franc. Xavier, 313, esquina c| 4 por andar — de Saia

living, 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 sóbre "pilotis".

Ponto altamente resi-
dencial. Preços, desde

TUUCA — Vendo ou troco por
pronto, belíssimo apartamento iá
em alvenaria, c| granda salão, 3
quartos, 2 banheiros, cozinha,
área, dep. de empregada, duas
vagas de garagem, elevador, in-
terfones, play-ground e salão de
festas. Tratar com Alfredo, pelos
tels. ros.: 28-8650; trab. 45-3810.

TIJUCA — Vende-se ap.
com sala, 2 quartos, co-
zinha, banheiro, depen-
dencia para empregada |NCr$ 28 437,60, com
e garagem, entrega em entrada de NCr$ ....
24 meses. Preço: NCr$]l 280,00 e prestações
23 500 novos, pagamen-de NCr$ 408,75. Proje-
to em 30 meses. Ver à to aprovado. Constru-
Rua Conde de Bonfim,'ção da PRONIL — Cons-
28 ou na NOBRE S.A.Itrutora Ltda. Informa-
— Av. Rio Branco, 131, ções e vendas: no local,
12.°, tel. 52-4153 -,'hoje e diariamente, até

VENDE-SE ap. duplex, 450 m2,
decoração alto luxo, garagem p|
3 carros, 6 qts., 3 banheiros so*
ciais, lavanderia, salão, coz., co-
pa etc. Tratar propriet. — Telefo*
ne 28-0365.'Base NCr$ 150 000,000
— Tijuca. ______________
VENDE-SE ótima esquina ideal
para pôsío gasolina com 15x45
rnts. projeto aprovado para 4 lo-
jas e 40 apartamentos. Trator Rua
Alfândega, 85, 2.° andar. Felix.
VENDE-SE ou troca-se por menor
op. com 2 qts., 1 sl., dep. de
emp. - 34-6498 atí 11 1|2 -
Tijuca.

VENDO ap. desocupado, 2 quar-
tos e dependências completos
com um quarto reversível, ent.
NCrS 11 000. Rua Ten. Vieira
Sampaio, 88, ap, 303 — Chaves
no ap. 102. .

ANDARAÍ - GRAJAU -
VILA ISABEL
ANDARAI - Rua Paula Brito, ven.
demos um apartamento do sala, 3
qts. e dependências. Aceita-se
Caixa. Tratar na SEC1L com o Sr.
Barreto. Tela. 23-5000 e 23-0175.
Crê-I'5â7.
ANDARA! — Ernesto Souza, 32 -
Vendo ap. sala, 3 qts., 120 m2.
Vazio - CRECI 773 - 31-3103.
— Vittorio — Assembléia, 341504.

GRAJAU - Ap. 3 qts., salão, co-
pa, fte., var. 120 m2. (Alug.
5/ contr. • Ac. Caixa, dep. anti-
go. R. Rosa e Silva — 38 mil a
comb. 58-5408 - 52-0953 - Nelly
Machado. CRECI 171.
GRAJAÚ — Vendo ap. nôvo pron*
to pj habitar, grande oportunida-
de. Preço ocasião. Ver Rua Co*
mendador Martineli, 185, ap. 206,
2 qts., 1 st., qt. empreg., gara-
ciem. Tratar tel. 22-4880 — l.
GARCIA.

GRAJAU - 26 mil novos pl Co!
xa — Vdo. ap. frenle, vazio, <.
106 m2, 3 qts., salão, deps. Rua
Seb. de Paulo (tnsc. 66). Telefone
32-2493 - CRECI 409.
GRAJAÚ - Ap., 3 qts., sala, co-
pa, coz., vazio. 32 milhs. a comb.
Ac. Caixa cj sinal. Ver, marcar -
NELLY MACHADO - 58-5408 t
52-0953 - CRECI 171 - R. Ca-
ruaru, 6751102. 
GRAJAÚ - Terreno 12 x 65. Va-
zio. 2 frentes. 42 milhs. - NELY
MACHADO - 58-5408 e 52-0953
- CRECI 171.

GRAJAU - Praça Verdun - Rua
Barão de Mesquita, 950. Aparta-
mento, sala 2 quartos e depen-
dências. Frente, 7.° andar. En-
trega em setembro. Preço fixo.
Garagem, CrS 26 000 000, com
sinal de Cr$ 9 100 000. Telefo-
ne 52-4903. (inclusive domingo,
até às 13 h).

CRECI 707.
TIJUCA - Terreno 11x52 è R.
Uruguai, 72 c| Sr. Francisco na
construção eo lado. Tr. cj Oli*
var a R. Romeiros, 192-A s| 202.
Penha. CRECI 422. Tcl. 30-7494.

TIJUCA -^ Vendo o" últi-
mo ap. de alto luxo, com
sala, 1 quarto, banheiro,
cozinha em côr, dep.
compl. e garagem, todo
pintado a óleo. Rua Dr

as 22 horas, e PRONIL
Promoções e Negócios
Imobiliários Ltda. — Av.
Rio Branco, 156, gr.
702, tels. 42-4966 e ..
42-6760 - CRECI 667.
VENDÉ-SE ap. com 3 quartos,
sala e dependências na R. Afon-
so Pena. Preço NCr$ 30 000, a
combinar. Informações pelo tel.
28-8063. Também se eluga.
VENDE-SE ep. composto de 2
salas, 3 quartos, demais dep,

ANDARAI — Casa, Agenor Mo-
reira, 55. Vendo, 2 salas, 2 qts.,
dependências, 30 milhões, 15 en-
trada, resto financ. Ver part. 12h'
— Não tem telefone.

ATENÇÃO - MARACANÃ - Ca.
sa — Vend. com 2 qts., 2 sls.
cox., banh. area Cem tanque.
Part. facilitada l| iuros. R. Vise.
de Itamarati n. 104 - CV. -
ORG. DANIEL FERREIRA - Rua
7 d. í.tembro n. 88 - 2.«. -
Tels.: 32-3638 • «.975.
CRECI 236.

Çaiamin! 90R Tratar nn|Sír«-«n'. Ver na Rua Felisberto.atamini, _.ya. iraiar noide MenMM/ 3) ,p< 504 ((!lqui.
local. (Pina d* Mariz 0 Barros). Preço Cr$
-rr-ri-v"—«f—; ,;-145 000 000 eom 20 000 000 em
TIÍUCA _~ ventle-se terreno 450 2 anos. Chaves com o porteiro
m2 ~.,RV! Ar'?-,d" Lobo,' pri-j. tratar com Enir Ltda. na Rua
ximo Haddock lobo - Telefonar, Ouvidor, 86, 5.» ondar. Tel.: ..
52-5289 ate 12 horas. 131-2332 - Crecl 273.
TIJUCA - Vazio, vdo. ep. 310,1

CREC[_76.
CASA c/ 2 pavimentos Tiiuca —
Vende-se c/ 5 quartes, salas, va-
randas, quintal/frente ajardina-1«t=_._._r.^,« _-ur-_j^-. - r.»,™,

da, copa" cozinha, banh. de lu-:Pr«?a S- P=.n«; 7. V,0^0,?,? p,"-
xo em cores, dependências com-!m.u,° na-T,l" a * 

.Zons fe 
J"; __. 

 .. „ ,.,„   .
pletas, grande oaragem. NCr$ ;-. Sn.ffí 4H_Rfln 

iServiçO 
e qaraqem. Pin-lTIJUCA - Av. Maracanã, 1470U, ]3 j,,. n, Av. Maracanã, .29]

80 000, entrada a combinar, res- 3->-A'67 * 4.-4.V0. - - ...|_ „.___,. _.„„;_,-„ ,„ _. __!_,.

iuu.a — vazio, vao. ep. •""' wcMnf çc „ - „ _(X:-_
R. Major Avila, 455, sala, 2 qts.,| V_IN_>_-__ mag nitlCO
etc. Cr$ 25 milhões financ. Dr.apartamento em COnS-
Dirceu Abreu, Av. R. Branco, 120,' r .... . _s) loja, 22-3454 « 42-1330. itruçao adiantada, a Rua
TIJUCA — Oportunida-;Antônio Basilio, 112, de
de. Vendo por preço de frente, com 3 quartos,
lançamento, ap. de dois salão, banheiro, cozinha,
quartos, sala, dependén- área e dependências de
cias completas e gara-^empregada, ótimas con-
gem, com 60% de obra dições de pagamento. —

já executada. Prest. men-Tratar pelo telefone ..
sal 260 000. Rua Dr. Sa- 52-7573 — c| José Joa-
tamini, 292. lnf. no 298 qujm.__ y
da mesma rua. (p vendo aP. 2 sai.., 2 qts. 30000

•a combinar. Ver e tratar, das 9

APARTAMENTO - R. Teodoro da
Silva, sala, 3 qts., banh., dep.
compls., pj empregada, área serv.
e 2 vagas na garagem, ar condi-
cionado, sancas, flores, persianas
e sinteco. Ac. Caixa e BNDE.
Infs. Oceano Imóveis Ltda. Av.
R. Branco, 108 gr. 903. Tels.:
22-9690 e 42-7602. - CRECI 943.
ATENÇÃO Graiaú - R. Caruaru

Amplo ap. frte., 2.° and., sa-
la, 3 qts., var., banh. cór, copa-
coz., dep. emp. « gar. — Vdo.
cl 50% e saldo 24 m. ou 10 mil.
sinal e soldo Caixa - 31-0547

CRECI 953.

AV. ENGENHEIRO RICHARD, 183
— Vendo casa, vazia, em terr. de
11x40 c| gar. Visitas hoie das
10 ás 12. Tratar cl Joaquim ..
54-2759 - Creci 744,
ANDARAI - Vendo ap. 201, blo-
co B, de frente para Rua Leo-
poldo 549, sola, 2 quartos, dep.
empregada. Ver hoje no local, ou
marcar hora 2a.-feira, vazio. Tels.
23-5407 e_23-2495.  
ÃNÕÃRÃ1 — Vende-se uma easa
na Rua Ferreira Pontes, 753 cf
7 quartos, sala, cozinha e banhei-
ro e quintal. Preço 10 000,00 à
vista ou a combinar.

tanta em 3 anos. Ver a Rua Uru- RUA URUGUAI, 471 - Vende-se
guai, 488-A, casa 14 (entr. parti-:o ap. 602, de frente, c| 3 qts.,
cular, entrar junto ao 468). Trotar:2 :is., 2 banhs., copa-coz., dep.

 _,e| Fernandes, CRECI 400 na Rua'emp. e gar. Ent. 24 m„ 3 em
Bar. ANA MOSANDINI IMÓVEIS da Quitanda, 30, 2.» andar, sala 3.meses 1,5 m. e 24 x 500 mll.
- Tcl. 42-3287 - CRECI 482. '209 - Tel. 52-2899. 'Total 48 m. Tel. 38-9601.

,' ,i i • _j_J— Vende-se magnífico ap. de co-Uno
tura a Óleo e aZUle|0 Cobertura, de salão, escritório, 3ff,.tK,.. —,,.¦ -.¦¦-.- 

, ,
»r l . w _•< ni, 1 banhi sociais deo com-lVENDE-SE ap. 60 da Rua Conde

cor ate o teto. Ver diàrffi&f,™^ "fl,,.B^! 
níS d. Bonfim 2.9, d. 2 qt., 2

riamente na Rua Uruquaije «ndar alto.NCrS lOOOOO cl salas J dependências, área 98 m2

a m. rôcn 011 »*/= de entrada - Tels. 46-3383 -Chave com porlc.ro. Tratar
n.° 506. CRECI 213. e 23-0818 - CRECI 818. 43-9933..

APARTAMENTO — Construção ace-
lerada, cj 2 qls., etc, 1 laje p!
mês. Boa. condições pg. — Pça.
Barão Drumond - Tel. 52-8727 -
CRECI 375.
CASA DE LUXO x ap. ou ven-
de-se p| melhor oferta hoje R.
Araxi, 646 (Godói) 38-4031 - R.
Mig. Couto, 27 s 403 - CRECI
743.

GRAJAU - RUA CO
MENDADOR MARTINE-
LI, 239 — Vendo resi-
dencia moderníssima, c|

pavtos. Sobre pilotis
(ESTILO AMERICANO) cj
maravilhoso living, sala
de estar, sala de jantar,
4 qts., 3 banhs. sociais
em côr, sendo um c| du-
cha, arm. emb. em to-
dos qts., copa-coz. c|
pias aço inox., lavand.,
aquec. central, 2 qts. p
emp. comp., garagem p

carros, grande quintal.
Financiada em 30 meses
— Visitas hoje das 10 às
13 e das 15 às 19 ho-
ras. Dias úteis das 15 às
19 horas. Maiores deta-
lhes tel. 22-4279 - CRE-
Sl_652.
GRAJAÚ iivJ.UA ALFRE-
DO PUJOL, 10 (ESTA R.
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 construída 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, tel.
22-4279 -_CRECI_65_2.

KÃJC - KOSMOS - Vf-
LA ISABEL - Magnífico
ap. 3 qts., dep. empreg.
Entrega vazio — Tratar
tel. 29-5801 - Creci
283.

GRAJAÚ — Vende-se à vista ei»
a prazo apartamentes entrega em
Janeiro 68, sala, quarto, cope-
cozinha, grande área e armários.
Tel. 22-1474 - Nelson.
MARACANÃ - Vende-se cose
grande com bom terreno. Ver •
tratar_à Rua Artur Menezes, 17.
VILA ISABEL — Vende-se uma ca?
sa ccm varanda, 3 quartos, 2 sa*
las, copa, cezinha, banheiro ccm*
pleto, garagem e dep, de empre-
gado, situada em terreno plano ds
12x54 m. R. Visconde de Santa
Isabel, 147 - Tel.: 38-0628. Ho.
rário para visitas; 14 às 17 horas.
VILA ISABEL - Vendo ap! nã
Rua Mcndis Tavoris 22, ip. 206,
Preço 6 000 Acb. Tel. 52-1922
C670.

VILA ISABEL - Vende-se por 15
milhões, casa em lerreno de 15
per 30, na Rua Conselheiro Cor-
reia, 72. Ver no local. Tratar con»
Dr. Francisco, pelo lel. 37-0307.
VILA ISABEL - Vonde-se um lin-
do apartamento todo de frente,
com 1 quartos, sala e mais de*
pendências. — Rua Maxwell, 42,
ap. 201. Para ver entrar na mes-
ma rua n. 43-A, dt legundi à
sexta-feira.

VILA ISABEL - Caixa Econômi-
ca — Depósito antigo — Vende-
sa apartamento, na Rua Cons*.
Iheiro Otaviano, 56, op. 202, com
sala, dois quartos e dependén-
cias. Entrega vazio — Preço NCr$
18 000,00. Ver no local.
VILA ISA3EL - Vd. terr. 10x28.
Ent. 4 milhões prest. 200 mil.
R. Conselheiro Otaviano, 72 —
Lote 6. Tel. 52-7773.

UNS pJB0ÇA:Pp MATO
ADMINISTRADORA IMOB. L. rt
— Ap. 2 sls., 2 qts., dep. •tomp.,
garagem {boxe privativo), 3 va-
randas, Rua Lins de Vasconcelos,
197-101. Financ. 30 meses. Acei-
to Caixa. lnf. 52-0982 - CRECl
n. 636.

CASA — Vendo, na Rua Aquida.
bã, 710, casa 10. Ver no local.
Tratar à tarde 52-9074.

KAIC - KOSMOS -
LINS VASCONCELOS -
RUA CONSELHEIRO FER-
RAZ, 65, c| 31 - VEN-
DE-SE, em lindo bairro
particular casa de 2
pavtos., sala, saleta, 4
qts., var., dep. compl.
garagem, 280 m2 de
const. Ver no local. Tra-
tar KAIC — Rua do Car-
mo, 27-A, s| loja. Tels.
52-2995 e 22-1860 -
Creci 283.
LIN5 — Vendo ap. grande, do!»
qts., sala, j. inverno, dep. ccm-
pleta e garagem — Ver na Rua
Ernestina n. 79 — ap. 404 —
Tratar tel. 43-2409.

LINS — Vendo ap. tipo casa de
3 qts., sala, coz. etc, na Ruar
Tompscn Flores. Tratar cl Alfredo
- CRECI 313 - Tel. 314)800.
LINS - Vendo ap. 302. Rua Joa.
quim Méier 891 c| 3 qts., t dep.
Tratar p| tel.: 31-3015 - 31-1101.
- Brandáo. CRECI 792.

LINS DE VASCONCELOS
— Rua Caiapó, 85, c| 5,
lap. 201 — Vendo exce-
: lente ap. frente, todo
¦pintado a óleo, sala, 2
quartos, banheiro, cozi-
'nha, área de serviço c|
|tanque e dep. comple-
[tas de empregada. Ver
e tratar hoje ç| a pro-
prietária, no local.

V ¦-'¦^¦¦%'^-ftrCi_M_i.-..:



A - 2.° Cad., CLAS5IFICAD0S, Jornal do Brasil, domin_o, 12, e 2."-feira, 13-3-67
O IMÓVEIS COMPRA E VENDA

2 qts.. sala, varanda etel APARTAMENTO - Méi.r - Opor-jMARECHAL HERMES - Vende-ie
* H." * . ' i * ._!__.*_ __..___j.__j_. ..i-, _-,_ k>nla rr.T t.i.. cir.-iiíG. entrada Dará carro.LINS • , , .,.

7 milhõos de entrada, 1 milhão
am 1 «no a mensolidodc!, ele CrS
160 000, sem juros, como aluguel
_ Rua 20 de Março, 22, ap. 202,
fie. — Sábado e domingo das 13
às 17 horas: _

UNS — Vendo cnsa em cenlro cie
terreno cj varanda, 3 qts., sala,
cor., banh. compl. em còr, dep.
empreg. Ver Rua Pedro de Car-
valho 786 cj 3, não. i vila —

Enlr CrS 14 000 000, soldo em 5
anos. OFIL - Av. Rio Branco 183
gr. 503. Tel.i 52-5850.

JACAREPAGUÁ

tunidade, snla, ql., banh., coz., ap. grande, enlrada para carro,

dep. e nomeiem, em alvenaria, quintal, R. Mario Barbedo, 101,

próximo ão Cine Imperator. Preço! ap. 103 esquino Inlcnd. Maga-

total NCrí 6 778. lnf. Oceano IhSet. 4 000 prest. 166. Tratarei

Imóveis. Av. Rio Branco, 103 gr.!port. Pedro. _ ..
903. Tél.: 22-9690 a 427602 - MARECHAL HERMES - Junto es.
CRECI 943). Ilação, al., 2 qt-., b„ coz., dopl.,

na R. Marapendi, 27, ap.

VENDE-SE uma cas
Carvalho, 218, c/l. 3 quartos, 2

ATENÇÃO ap. nôvo frente, 3
quartos, sala etc. em Todos os
Santos, vendo ólimo preço. Acei-
to carro nacional entrada. To!.
26-7514.

ATENÇÃO - JACAREPAGUA'
Freguesia - Vend. c| 500 000
de sinal. P| na escritura. Ótimas
casas c| var., jard., sl., salão
2 qts., garag., laje e taqueadas

Saldo 48 meses — Ver diirle-
mente na Estr. Jacarepaguá n

554 - Fte. e fds. Das 9 à
12 h. ORG. DANIEL FERREIRA

R. 7 de Setembro n. 98, 2.°
Tels. 32-3638 e 42-0975. -

CRECI 236^. __
atenção - Jacarepaguá -
No Inicio da R. Cândido Benício.
Vend. urgente. Casa vaiia, c| 3
qta., salío, copa*cox., banh. com-

fileto, 
grandt irea c[ Ianque axu-

ajads, deps. empr., garag. pl 2
carros. Mais uma casa de catei-l
ro. Terr. 11x99, cj planta apro-
vada para mais 5 lotes de vila —
V.nd. tudo por 45 000 000, com
antr. d. 28 000 000, saldo 17
prest, de 1 000 000. Marcar visitas
com a Org. Daniel Ferreira. Rua

d. Sotombro 88, 2.°. Telefones
35-3638 . 42-0975 ._CRECI_23Í.
CAMPINHO ap. 3 qts. 

'sl. 
fio.

coz. dep. R. Carlos Xavier 476/
101. Chaves c] port. peq. sinal,
rest. Cx. ou IPEG. Tratar Av.
Calógeras 18|702 - Tel. 42-3287

CRECI 482.

APARtAMENTO - Vila part., 2
qt»., sl., capo, dep; comp. em-
prog., quintal. R. Cruz e Sousa.
Muito comércio, conduçSo. 16 mil.
a combinar. Tal. 49-0990¦

vazios
303. Preço 16 800 mil (chave no
ap. 304) e outro na R. Saravatá,
125, ap. 103 vazios (chave casa
ao lado). Preço 17 500 mil Tol.
25-2378 - CRECI 813 T. 52-1892.

ATENÇÃO - Piedade - Vendo
final ônibus Água Santa — Ti
radenles lado CLUB - Varza, -
ótimo ap. tipo casa c| iard. in>
verno, entr. carro, saião, 2 qts,
copa-coz. c] fogão e banh. com-
pleto, gás de rua. Entrego
zio em 30 dias — Ver na R. Tôr-
res de Oliveira n. 295, ap. 202

Aceito Coixa ou IPEG c| si-
nal — Ver local. Trat. 2a.-fei-
ra — Rua Iguapé n. 10, $\ 404

Largo Cascadura — C-201."ATENÇÃO 
- REALENGO. B

ro Carioca — Vend. lote plano
10 x 21 c] água, luz otc. Ver
na R. Gal. Americano Freire, lo-
te 5 — quadra A, 2a. planta —
ORG. DANIEL FERREIRA - Ru»
7 dc Setembro n. 88, 2.°. -
Tels. 32-3638 e 42-0975 - CRECI
n. 236.

solas. ''

ÇIFÍDO 3 Casai vazias c| grande
terreno na R. Lúcio Tavares. Mi-
lópolií. Trotar 45_-100_3_ -_Rlo._

VENDO urníi caso nova sl., 2 qtr.
e dcpendÊncias. CrS 10 OCO. Con-
dições' o combinar. Trat. R. Ar-
qulas Cordeiro, 316 i\ 501 —

AAeier.

Vor-r-om (TERESOPOLIS - Vendo caias no- NOVA IGUACU - J. Cabuçu. -
veiiuciu Uns. Ruo 1, lote 14. Vidlguei-lVende-se casa ci 2 qts., s., c, b.,Pedro deUARDiMi AMERIC/. vou. eaialDEL CASTILHO - Vendo cosa ei CASA de Iala em acabamento. ipEJRÓpOLIS

w&nàt&a sdsfs aftrT4A-^**^b-Tr?' T.eiro e'^ ^!^
L do BIcSÒ -Vitalino Av. Sio Branco 18 Gr. *02 -'lo. - Waldomlro, ikltcl.ne.e e duplos, qua-TERESOPOLIS 

- PARQUE INGA {

JARDIM AMERICA - Vdo., c.«.Fff°7 ?; 
23;24y5- GALO BRWÍCO.- T.rr. 300 míU 

prontos, e outros pl 
-mV^.olí^Club 

% G^N^
bio, 2 n.o., ,'«..,-_COZ,|EPEN r:V?_".d0._!;.»_.V«'_^;-,!!-|f?0US'__í,?Í!.-^-^e.!S.f 

C°LÜLfíL. 
.„..„« ,an nnl"u To0!.P22.226°2. -^ \™_A 

^GUAÇU 
-^"d.-..^ 2

de-sa ótimo: n'0"'600 m'_. Base 6 000, com 50
comercial, na por cenlu. Run Maurício de Na-

í-;,, m ___ 7 = l,_i-...- _*o ni.fi

milhões. Facifita.se, !íu_i Petrot.-
, na, CN 17. Tel. 30-2272, dia-

úleis d,-,_ 8 òs 12 e das 14 is 17.

LEOPOLDINA

BOA CASA — Engenheiro Pedrei-
ra. Barotissima. CrS 3 000 000 à
vista, com 2 qts., sala e depen-
dências, taqueada e laje de ci-
mento armado, terreno 12 por 30,
pertinho da estação, conservada.
Urgento. Sr. Porto tel. 23-9372 -
Rua Sacadura Cabral 45 — Praça
Mauá.

JACAREPAGUA - Vendo terrono
na esquina do tado ímpar da Es.
trada Rodrigues Caldas e impar
da Rua Projetada "P" c| 519 m2.
Tratar _pelo_Tclofone_29.0357_.
JACAREPAGUA- Vendo EsVr. dca
Três Rios 238, cl 8, casa centro
terreno de 500 m2, sl., 2 qts.,
coz., banh. Vinte mllh., 50%
¦financiado; ou troco per ap. Gló-
ria. Flamengo, acertando diferen-

ça. Ver local — Chave c| 6 ao
ledo. Tratar c. Dr. Leopoldo. Av.
Nilo Peçanha 155, sl 621 - Tel.
22-3970 à_ tardo. _
JACAREPAGUA -Vende-se, para
entrega imediata, residência em
rua particular c! 2 salas, 4 qts.,
2 banheiros, copa, cozinha, dep.
p[ emp. e garagem. Ver à Rua
Florianópolis, 630 c' 8. Chaves
na casa 10. PREDIAL ANDORI-
NHA LTDA. Rua Álvaro Alvim,
48 s| 1 009. Tol. 52-1433.
JACAREPAGUÁ - Vende-se «nia
confortável ca:a cem 5 cômodo:

banheiros, 1 com box. Rua
Crísantemej 46, Vila Valqueire.
Preço 25 milhões -financiados, lt
vista 20 milhões. Ver todos os
dias na parte da manhã.
JACAREPAGUA - Taquara. Ved.
Estrada da Boiuna, 1 860, terr.
20x100, com 2 residências. En
tregue varias. Ent. 50%, saldo
36 meses. Tcl. 52-7/73. Mendes,
JACAREPAGUA - 

""Freguesia. 
R

Edgard Werneck 493, vendo casa
qts., c| arm. emb., copa, co-

zinha, varanda etc. Base — NCr$
30 000,00. Aceito Caixa Económi
ca pj tolal cj peq. sinal.

JACAREPAGUA - Compro casa
da Taquara ao Pechincha Fregue-
sia, que tenha 3 quartos, em rua
calçada, lnf. 29-4029 à noite,
ou troco ap. nôvo, vazio t cem
teleíone, no Uns do Vasconcelos.
JACAREPAGUA :-'FREGUESIA-.-
Vendo terreno de 12x52 mts. Iodo
murado, com as seguintes ben-
feitorias: casa de laje «/ saleta,
quarto, banheiro social, copa-co*
xinha, irea coberta </ tanque,
galpão de 48 m2., piscina na
frent* do terreno. Ficou irea p./
construção de uma casa sobre pi
lotis, da salão d. 35 mi., tres
quartos, sala de almoço, copa-co-
linha, dep. de empregada, ga*
rasem etc. Var na Rua Ituverava
n. 679. Preço: NCrS 18 000,00
isndo NCrS 8 000,00 de entrada
• o restant. em NCrS 300,00
mentais ou NCrS 14 000.00 à
visla.

MÉIER — Vendo ap. Rua Cora-
ção de Maria, 222, ap. 102, sa-
Ia, 3 quortos, coz., banh., _reo
cl tanque. Aceito Caixa -- Av.
Rio Branco, 18, Gr. 602, 23-5407
c_23-2495.
MêlER - Vendo de trente, va-
zio c] 2 qts. etc, ap. 101 da
Ruo Joaquim Méier, ¦426. Aceito
Caixa. Chaves no ap. 405. Tratar
México, 158,_sola 310 — Pr. Valia

MEIER - Rua Jos. Ortiz n.o 6
esq. Dona Claudina, Junto • an*
tas 215, vcndonvse aps. de sala,
dois quartos, com ou sem dtp.
de empregada. Ver e tratnr no
local das 9h àl 12h. c| proprie-
tSrio. .

MéIER — Vondo' prédio moder-
no Rua Borão de Santo Ângelo,
127, cl salão, saleta, 4 quartos,
4 varanda:, 2 banhs, copa, coz.,
garagem, quintal c[ mil m2 —

Àv. Rio Branco, 18, pr. 602, tel.
49-9649, 23,-5407 e 23-2495.

MÉIER - Vende-se 1 ap. na Rua
Getúlio n.° 272, íundos, c| .1 qt.,
sala e d] dependências. Ver e
tratar no local até 15 hs. ou pelo
tel. 23-1128. Antônio.

vazia laie. _i nts., saut, coz,, cueii — v?nau •.«. n voraiiwo, »o-i «_!««, >«i v-^ b _.».__. . -_«-..«,, , -. „„,„
bnnh quintal á Iardim, condu.. Ia, 4 quartot, cozinha, banheiro, 149 - 3 mll. - Sr. luis - Tel. entrega eiTV um ano, 1.0!??-. ,c'-...-.-<_._i_____

,i porto. Sinal 2 OCO 000, p?e»t. terreno lodo murado, medindo 20:34-1203. nai-riíifl fin Hntel Sítio; 
IC,P 

.SoPOllS 
~_ Ven'

120000, ali. Ver R. Pedro da metros de frent» por 50 metros ICARAI - Av. Estácio de S4"n.°;ParClUe , 
n°'el 

. 
" 

Ç,M,2 „n.° 5fn,r? 
c0,

"de fundon, 3 milhões d* antrada.Ugg _ Ca_a 2 pvti., terreno 10 xlTaquara, da AsSOCiacaO;'''''. D""'" ""'•'gi le"eno B17 Uju,
Tratar duramente na Run Déllo Sn 2 sis 4 r,t_ _l almoce cor , 

' ~ 
'-. 

, r- • " 
I m2' construção 2CO m2, frentekanto

Guaraná, 264 - Ujl. &* 
'fe 

\%\*" ^Inff ftrdffifedoS Servidores ClVIS clo;.4,75 entrega vazio Tratar na •

mÃi« 
~rr.icíSTn ~r_». 

„,,_.! v_r,,i_.._ -„ ..„.¦.¦..... ^.. rn„. r> :i _1: :»  _. tA. Av. Daltim. moraira, JU4 — Ka-,_,,__

Veias, Lete 9. Tralar R. dos Ro-
Irot, 100, -I 401. Sr. Simões
CRECI 1 132.

JARDIM AMÉRICA - Vdo. linda
resd. de aito luxo. Ver R. Pro

— Amilcar em Brat dn Pinn.

AVENIDA BRASIL - Vende-so ter-
reno industrial - 881 m2. Pre-

ço NCr$ 9 000,00 50% sinal e
50% a comoinar. Tratar Dept.
de Vendas de Tavares A Bokel

_..2.9a5.dcr.cMÍ?.' 
27-002' 7el'|KAIC - KOSMOS -

ÀTÉNCÃO^-.v, da Panha;"va^TERRENO - Vende-se a
do terreno. 12x40. Pteço *500,200 m da Av. Brasil
entr. 2 milhões, prestações 150 000! .
- Tcl. 30-7706. Mouriiio. [area 73 I m2 — RUA JA-

v. j. do pV-íPEGOA - BRAZ DE Pl-

Delfim Moreira, terreno 817Uju, 27 - Telefon! 49-9096

IRAJA — COLÉGIO — Aps. qua-jVende-se ou troca-se íp. copa,
ae pronto! com: iala, 2 quartos,] leblon, Ipanema. Tel.t 2-8921

Brasil, com direito a tô-;
MOVA IGUAÇU - Ca.™ ótima, em

-,, . - ¦ .,.,¦ iterreno de 12 x 30. 5 minutos *
... m^. ou_reK32-1296. -pé. Preço NCr$ 33 000,00. EnlrJ

das as piscinas, hípica, teresõpolis - vonde-se oP. d» ner? isocooo - av. Nilo pe-
tênis etc. Tratar na Av. ?'?•''" -*'- ™-.b"."hs 1° Ah...|H!As_no_Mí 3o..nd.r,_.ai...a3.
,_, , ... „„ ,l'i!Smiti!í. í1 í^r^ivi^TNOVA IGUAÇU - J. B. Espera
13 de MaiO, 23-D —12076. Tratar Imob. .Góes Alcindo L, ,_ j. 3 .Teodoro'Guanabara, 2-t, çj' ' ,iA

Creci 202

. ,. . „ . ;¦• .-- j. ... icuuum, — R. Jcquitifl,
'¦"*¦ lcl-|loto 2, Quadra 12. Vendere 1cr:

APARTAMENTO

BENTO RIBEIRO - Vendo-se casn
2 qts., I sala, terreno 8x20 -
Rua Sapopemba 970 c| 16.
UENTO RIBEIRO - Tarreni R.
Divisória, 30, Lote 23. 22-0885
(2.a leira) Decio Leal - CRECI
958.

MADUREIRA - Rua Operário Sa.
dock de Sá n. 126, ap. de quar
to, sala e cozinha. Vende-se fi
nancia-se com 4 000 d» entrada,
restante a combinar. Domingo no
local de 8 horas otó 17 horas cl o
proprietário no local de seç<un*
da em dionto pelo tol. 54-3295

Maria.

Creci 283.

KAIC - 
•' KOSMOS"

nho. Nôvo, 2 qls., sala, copa-jM. T . og.ccini
cozinhn, banheiro cores. Facilito MA — 161. /V OOUI

entrada, aceito Caixo. Tratar Rua
José Maurieio, 339, sala 202. fe-
nha. Tel. 30-5681. Armando.

ÃVÉNÍDA BRASIL - Bohsuc9sso|vpN,np cc „„ 9 Davj,- Terreno cl 2 frentes, írea dei V CINUn-OC casa J. pavi
900 m2. Preço NCr$ 65 coo.co.[mentos 3 cits. Av. Meri-
Sinal NCr$ 35 000,00, saldo a com- r _ ¦ _i
binar. Tratar; Av. Rio _Branco/J31, tl, 464 — Entrada para

carro.' Terreno 7 x 40 —

fessor França Amaral, 361. Tratar bnhh. completo, grande cozinna,I |CARÃI - Quadra praia. Vendo
R. Ic.ipo, 45, Gr. 201. Tel. 30-0731 i área c| tanque. Local modernizo-U,ima ,esij. A qtJ._ j lq|0!/ j' "' do com tpdo-recurso, conforto o banheiros, vorandão, dep. compl.

muil» conduroo na poria. Sinal gsr, 45 mii;,. comb. |nf. )e|,.
Cr- 1403 000, 3 porceias de Cr?U7.97-10 — B-.tuirí CRECI 150 i c _J t t t _.: _i«u«'""""
512000 e o restante em firma Q^\,Ç__ „¦ 

"«=!.,'-^V .. SubsOlO - E d I f í C I O 22-7812 - .wraci ^u_. I,ano, '314 
m2. Crí 1200 000 ,.

de oluouel, em 77 prestaçBes de ITACOATIARA - Vando 2 terr». r,Ap|/p TERESOPOLIS - Vende se terreno vista. Tralar com o proprietário
Crí 128 000. Nio perca esta uran- nos na praia luntos oui «eparados UMKM.._ _^\ 

^^ c|ub> |nformnc5ei c| _ r. Zeferino Costn n° 323 -
de oportunidade para sua íam!-|Çom benfeitoria», 14 000 e _4 '-^•.pETRóHOLIS - Vendo ap. Ec!.lJo-^ Pilu|0. Tel. 2076. Tratnr Cavalcante - Qualquer dia.
lio. Ver na Estrada do Barro Ver- Jel. ;36:0847 

- Pr., eeorfle, ,pio xü _ Rua m_ Deodoro, 119 |mcb. Góes. Tel.: 22-7J12. CRECI NÕVÁ IGUACU - Bairro Sta. Rita
r!-1'',?' ' "7-,c" PR!5'A,L^C0"MÇARA' - Vondo 2 apartamento-:- Saleta, qt., sala, sep.,. coz., 202. |_ Terreno- a 15 m. do contro
LISEU — 22-4562 e 22-0^06. — ,_!ug_.dos som entrai, com tr«;qt. banho compl. CrS lf. milhões!-;
CfJECI 44. quartos, dep. emp. térreo e l.°.jà viita — Chaves port. Onofro.

iÍRAJA""- Vende-ie Av. Automi.-[B,ari»,'«j."1?. .,8..e „'„4 
'V1'^'!*5 à|Trolar tel. 2703 (Pét.) - 46-2399.

802. Tel. 42-0998 CRECI

CACHAMBI - Vd. lindo ap. 2
qts., sl., dep., sancas e -florões,

dep. emp. vaga pi carro, está
vazio, vst. ücgunda-felra em dian.
a qualquer hora — Rua Honório,
935-302. lnf. Pinto, 23-5466 e
30-2550.
CASAS — Vendo, com sinal de
6 000 milhões • o resto a com*
binar, em Jacaropaguá, Madurei*
ra . Piedad.. Tol. 49-3218. D.
Isaura.
COMPRO p/ ciixa .p. rio sl., 2
qts., coz., banh., dep. emp. imad.
Inst. Educação. T.l. 34-5805, 5r.
Jomllto-
CASA -- Compro financ. do IP^-
SE. Só com 330 dias de habite-se
no máximo — 32-0928 — Brotja
CASCADURA - Vendo ótimo ca-
sa, va7ia, 2 qts., saia, cozinha,
copa, banheiro, área, mais 1 co-
modo 5x3, iardim. NCrí 18 000.
Facilitados, combinar p. ver pelo
lel. 47-3291 com o proprietário.
CASA - Vdo. urgente, 4 qts., 2
salas, cot., bonh., entr. pj car*
ro. Rua 2 de Maio. Entr. 15
milhões 32-4675 . 38-2537. Neves.

MARECHAL HERMES - Venda ur-
gente. Casa cirande com todo
conforto. Sinal Crí 1 000. Tratar
R'-_C3___-?_Eir-LV-8J___-_---?il-5-0-.
MÉIER ~ Vdo. - Ap. 3 qls. sa-
la, coz, banh. dep. emp. de fren-
te. Ver Pedro de Carvalho, 410
c(5, ap. 201. Trotar tal. 49-6507
ou Rua Golulio, 207-F das 9 às
11. Sr. Nelson,

MEIER - Vende-se op. s., ql, c
banh., arca. Ver aos domingos
das 7 00 às 14 00 horas ou quar
ta-feiras das 15 às 19 horas. Rua
Getúlio, 483, ap._102. _

MEIER — Vende-se desocupado ap.
tipo casn, entrada e qrande área
independente:, varandas, 2 qts.,
Snla e demais dependências. Rua
Arlstides Caire 274, ap; 102, das
8 às_12 horas.

MEIER — Prédio mod.,'2 qts., 2
, etc, otc. Alugo. Ver hoie,

domingo. Rua Odilon_ Araújo 96

MEÍER -CACHAMBI --Vende-se
ou aluga-se ap. 2 qts., sl., b.
coz., nrca. Sõo Gabriel, 327, c/4
ap. 201.

ACEITA-SE CAIXA - Pequeno ai-
noi, sola, 2 quírtos, cozinhn, bo-
nheiro, ir«G, quarto, W.C. emp.,
quintal. Ruo Tts. Pimentel, 75.
Tratar Rua 7 de Setembro, 66, gr.
406. Tel. 520532 - 22-8392. ORG.
ROSA_ FJU.E!^ -CRECI 304.

APARTAMENTO P. DO CARMO
do frente, 2 qts, 1 s, dep. empr.
Trator cl Jorge. Eng. Moreira Li-
ma, 79, ap._15.l_r P-Garmo.
AP. TÉRREO com 

"2'qts. 
V etc.

e mais um quarto de fundo!
Aceito carro. 22 000 NCrí. Rua
Peçànhi ¦ Povoas, .40.

APARTAMENTOS -""2 t 3 qt!-,
etc, entr. e partir de 6 milhões.
Mental de 100 mil. lnf., hoje,
Av. Democráticos, 792, sl 203.

ATENÇÃO - J. Vista Alegre -

Vdo. apt. de qt., sl., coz., bnnh.,
varanda. Ent. 1 500, p. 120, trnt
hoie o dia todo. Trav. Bronduro
516. L. do Bicão — Vitalino.

ATENÇÃO - V. da Penha
Vdo. cnsa c| 3 qtr.., solõo, copo,
coz.', banh., em côr, varanda, ga-
r.oem, dep. de emprepada. Ent.
12000, p. 300. Trat. hoie o dia
todo. Trav. Brandura, 5ló, l. do
Bicõo — Vitalino.

CASA — Vdo. urgente, 3 qts.,
2 salas, coz., banh., dep. em
ótime vila na R. Ucínio Cardoso.
Entr. 8 milhões 32-4675 e 38-2537
— Neves. •' _¦
CAMPINHO - Terreno"! Vendo-se
cl 14x30, ótimo para boa resi-
aência. Tratar Miguel Ângelo, 637
ou óló.

MÉIER — Vende-se casa c| ótimo
1err. 11 x 70 m, na Rua Tcnento
Costa, 187, c| 3 qts., snln, _ coz.,
bnnh., 3 peças separadas, próximo
Jardim Méier. Base Crí 30 000 000
— Ver sábado e dom. dai 9 às
12h e trotar tel. 42-8906.

CASA -- outacap. 3 talas, 3 quer-
tos, WC social, copa-cozinha, den.
emp. salão de festas, quintal,
garagem. Ver e tratar no locar
Rua Teófilo Guimarães,, 522 ou
42-4508_-_Acai!o Caixa.
CENTRAL compro casa ou ap. pre-
feréncia no Méier. ,Av. Rio Bran-
co 185, s| 602 - Tel. 52-1922
C.670_Ari.
CASCADURA - V.ndo casa dõ
frente, am centro de terreno, va*
zie, na Rua Fetício, com 40% do
entrada. Tratar ni Rui Cerqueira
Daltr. n. 408 - Tel. 29-9469 -
CRECI 1 109.

CASCADURA - Vende-s. caia
com 2 qis., sala, coxinha, gis
de rua. Ver na Av. Suburbana,
9 297, c/11. Tratar no local.

MEIER - Volorix. s.u dinh.iro
— Vendenvso eps. d» sala —

quarto e demais deps. outros
de sala, 2 quartos, dep. empre<
god. .tc. Rua Jost Ortiz n. -
nq. D. Claudina n. 215. Tra-
tar no lotai.
MEIER — Vendo coso vozio, na
Rua Capitão Jesus, 43, cosa 8,
com stila, 2 quartos, copa, cozi
nha, banheiro completo, ..rea

Tratar KAIC - Tel.: .
29-5801 - Creci 283^_
MILITAR transferido vende urgen-
te confortável residên. nova, fino
acab. centro de terreno, c| 3 qls.,
copfi, va. 2 b. Estudo propojtos,
Ver c| o próprio na R. Arquime
dos Memória, 297. Vila Jardim
da Penha. 
NÚCLEO DA PINHA - Vendo 1
terreno 10x45 com 1 barraco,
égua, luz, das 8 às 22 hora3 no
local, Valdelice. R. Ferreira Cha-
ves,ji.°_629. Preso 3 80000.

Õ-ARIÃ — Òlivor vonde 2 casas
vazias c| 2 qts., etc. Preço de
tudoi 16 cl 5 de ent. Romos, ito.
Av. Brasil, np. c! 2 qts., dep.
emp. Proço: 20 c| 5' de ent. —
Cordovll — 3 casas, uma vazia.
Preço de tudo: 13 cl 4,5 de ent.
Ver à R\ José Lopes, 47 c| Dona
Conceição, fica jto. à estação
Tr. nn Run Romeiros, 192-A —
SoIb 202. Penha. CRECI 422 -
Tel;-30-7494
ÓLÃRÍA

TFRF^ÓPOLIS — Vende.sn cr,-- fil ^e N. Iguaçu — Décio Leal --

, Ina Fazenda da Pa, com 
'^jj 

2MWB5 6a^.l,a) - CRECI 958:

.... ,„,. . ,,,-"« .,i..i, r™..;,:, oo ,1 706 -l."y—-.*-"——' ¦' " .' qts., 2 banhiiros, corlnh,-., qt. eÍNILÚPOLIS - Vende-se área de
vol Clube,.? 816. Casa vazla.e 2™': «n.e çao, yv, »l wa 

ppjnApQiie _ Vendo b»"h- ,,e empresada - Fone ..25x100, Run Cel. fiança Soares,
api. alugado» s| contrato. Entra-!Coelho 7 N»"01, ->"^' W , rLIj^UrULIO VC;.U'27-6791 - D. Mira. !c| uma cosa. 12 milhóes. Tcloío-
dn 6 milhões e. restante .am 1, irtAR-M - Vendia 

f*™'™ 
OÜ troCO por ap., SÍtlO TERESOPOLIS - Ingá - Vendo De-J-__".3-

domingo E-ll horas, no locol. lap. 2C4, com 2 qt».' sala,' et' -In.r.V.ili.-irl,. na <.<_rra de!loie 8. quadra K, com 14x74 m.INOVA IGUACU - Vendo

LARGO' PILARES - Ap., 2 qts., «&* 20000.00, entrada de
sl., copa, banh., vazio. 23 ml.ht.l2,000.00' s=ldo_ em 22 moser.

¦mese... Ver síbado 14-17 horos e'Rua Moreira 
~Cé::,r,., 

IÕ1, _ praia,!"" . V,"^ '""' "K'' ¦"""IJERÉSÔpOlIS -Ingá - Vando L

ap. 204, com 2 qt»„ sala, etc. - mobi lado na Serra de;l°« 8/T5"°°'" K> c°in Ux7i m. NOVA IGUAÇU - Verde.se uma
WÇr$í"n _t li !Te'- 57-7874.  casa. Rus Triunfo, 672 — Bairro

PelropoIlS, COm plSÇina|TÉRESÔPOLlS - Vondo np.,'»aln,'c»llfim'a- Tra,íir '6 60» domin-

a comb» — Av. Suburbana' lins.pwit na portaria. .interna, 3 quartos COm 2 1|»j • dependências, de frenle, |!?:- \/.„_4_.™«r «,___.«((!-. i Ina Ván«t. Tret.ir 57-13/3. NOVA GUAÇU — Vonde-se n^- V.nd.mot ma9nlfiM.-uU_t.-_ __?- .-,., _4__l- '-JARDIM CABUÇU, o Lote 25,
Quadra 86, com casa de n.eía-
água. Tratar no loc..l com o en-
carregado do loteamento, ou pc-

cnsa I, ap. 102. Ver, marcar. -iJURUJUBA - Vendemos maonífi- i._,„i.,.l,„ _.f^ ,-_,-_, Aa\'~ 
-"¦'*—,¦¦¦¦•  d,.banheiro, etc,, casa aenel!ESÓp0L|SNELLY MACHADO -- 5.8-5408 e'ts p,cprl<id_d<, »in t.rr.no ...

52-0953 - CRECI 171. _! 100 m. d. front. com cais d. d..;CaseÍrO Completa. ÁCJU
• 4. i csmliginila nrÁnrin ri nilãfs 91 __ . _PAVUNA — Vende-te uma cata. Uemborque próprio e| o.lão. 3; _ nrin

Run Saraento Benevides Monte! quartos, 2 hanh.iros, «tc. Ban- própria. I errenO O UUU
n. 260 çj 20. !_alô com sal

ROCHA MIRANDA
jooiõ com.s.1. . 2 quarta. p«. 2 totalmente arboriza-E?

, - Otimo nono-\""t°>- «• "J__\°*''t_'_'.-_1,}I?__ 
jL T-... n. Í_T„ C. S

Vênde-ie ns vãr-
zoa 1 casa nova eeml-moblllada cl
2 qts. e dsmfiii d?ps. NCrJ '
16 000.00 - 50í'o financiado -' , ,,..,,.
R, Frnnc. Sá, 162. Tels.: 2 B70i'° WL 37-9/1 u

NILOPOLIS Vendo casa vazí.
quin-

3cio o' construtor v.nd. ruVã_c>'"1"1" um doldc'- Pr,ç8: NC's'clo. Tratar 2a.-feira — Sr. fER__S?5PÒLiS - Trocou:1'; qt0-v '?'*' .jn'V'. coz;'
- - PAA 

hni. .... rl .,|.P i|70 000,00 a combinar. Tralar na n . T, ,, Mto i'KDU 
l-UUo — ! TOCO to, com luz de laje, tacos

?t.: .M'mab!la4r 
'• 

dl ! 2 "ONU. avy río b,,»» 
ji»^sr.Raul 

-Tel. 46-9262._ magnífica residência de ^".o» 
1. «t=5ao. 3 000 000 ve

qts., em construçõo. Base 40 ml-JM-M». 4M9Í* . 42-Í760 - 
pETRCp0LIS - Sem entrada, scm:| |x mp|Un, |0-feV.V. ,At, .^ ., _, 'd

Ihôé». Estudo troca per unidndolCRECI ___J ll'""' -™ ti »_,. V_n<i_m.M lo.:lu"°' no d"°r "IBinor I0-]H0VA IGUAÇU - Vendo Rua

lr;âá, 10 x 45 à Rua Sorcjento
cüátnio Gcudim. Trfttnr Est. Vi-
cenfe _Carvfllho, 1 5ó8, aob.
VICENTE"DE. CARVALHO - Vendo
casa íinal construção — Laje —
3 qts., sj varando, dep., quintal.
22 milhões, 50% entrada. Cha-
ves na Rua Aiera, Ó13. 
VENDE-SE --Uma casa. Rua Liei"
nio Barcelo» n° 842 — Tel
32-2691. _
VICENTE CARVALHO - Vd. terr.
420. m2. Tendo 3 frentes. Rua
Agrário de Meneres esq. R. Va

muel pelo tèl'. 23-Í263.

 _  ds
pronta. - Trnlar Sin. Dantas, 117JOPORTUNIDADE - 5 loies todos les no Vala Bonsucesso. E»lfada çal, CaSCôfa doS AmÔreS. Balaio, 171, cosa do 2 qts., sola,
or. 241. 22-9277. Arídio - CRECl'de frente no contro cie AlcSr.ta- Contorno, com ógua própria. In-..,. . ¦• -i„a jeoz., dep. empr. e varanda. Pr.
772. ra - Sâo Gor.çnlo. Proço d- opor-formoçcoí Uruguaiana n. 55, sulaíLIVing, sala ae aimoç0,.i4 mllhoei o combinar, ônibus

TERRENO" 
"Vende"». ' 

cenWdi tunidade. Tratar eom. o Sr. Sa- n.o 924. Tel. 23-2927. CRECI 141. <j 
qts 2 Vard., déafe8-1. Couto-Praçn Mauá. Tratar

'"'"' "-,ln ¦'¦ -'«¦¦-'•' PSTROPOLIS - Junto Av. XV, ap. 
4 

• • l \íh°ilh
de fronte, c/ terraço, varanda en-lCOn.pl., TOÜO Original- SARACURUNA - Vendo casa. Per-
vidratada, 3 qts., si., 2 banhs., mente mobiliado e de- W*? -e;,a^°; *nib"!, *J$£i
2 qts. empr. ,copa, coz., pintado í .ratar Dr. Gaspar, tal. 30-BíOj
e vazio. 32 mll financ. - lnf. COrado, por ap. VaZIO em!e_30-9561J
47-9730 - Batuira. - CRECI n.o 

|panema OU Le- URGENTE - Vendo no Jardim
Iv0._^ I .",",- 0 "ova Atlantld«,_ Nova Iguaçu, 2
petrópolis - Rara oportunidn-Iblon, de salao, 3 qts., 2
de. Vendem.se.no Loteamento 

banhS/ J^ comp.ç .ga.

VENDE-SE uma casa fcm Niterói
cu troca-ae por outra no Rio.
Ver e tratnr no domingo na Rua
Paulo Lnroux n. 1834. Pnrnlso.
Niterói. Tcl. 30-9129 — Joaquim.

Ap. vdo. s., 2 qts
C,nP' Ç° 

1 líllí V.,P-_• B,m libo. Ent. 50% saldo prest. 3C0
40.me es aem juros. Ver 

J 
Rua, Mende»;

João Silva, 33 op. 101. Inr. tel. 
23-6314.__

ATENÇÃO — Pca. do Ctrmo e|ÕLARIA — Vondo apaitamento

ICARAI — Apartamento de fren-
te novíssimo o uma quadra da
praia, com living, sala, quarto ie-
parado com armário embutido,
cortinas, sinteco, cozinha, , írea
c\ tanque, banheiro social e de
empregada. Decoração moderna.
Ver Moreira Cernr, 101, ap. 802,
CrS 20 000 OCO. à vista
NITERÓI

ILHAS
.nnsucesso — Vdo. cnsa da nt.,
I„ cor., banh., varanda. Ent.

; 500, p. 150, Irat. hoi*. o dia to-
do, Trav. Brandura, 516, I.. do

cSo — Vitalino.

ATENÇÃO - V. dõ P"e'nha - Vdo.
ap. de frente vazio c! 2 qts., sl.,
coz., varanda, banh., ent. 6 000,
p. 200, trat. hoje o dia todo
Trav. Brandura, 51Ó, L. do Bicão

Vitalino»

em pilotis, com 2 quartos, sala,i
cozinhai banheiro completo, £*ia
ampla. Vaga para carro e amplo
salão de festa no terraço, Rua
Filomena Nunes n.o 763, op. 207.

ATENÇÃO - V. da Penho, vdo.
2 casas em terreno 10x34, jto.
da Av. Brai de Pina, 1 de 2
qts., si., coz., bnnh., varanda,
outra de qt., sl.; coz., banh,, ent.
7 000, p. 250 trnt. hoie o dia
todo. T>«v. Brandura, 516, L. do
Bicão — Vitalino.

ATENÇÃO - V. dn Penhn, vdo
casa de 2 qts., tI„ coz., banh.,
ent. 1 500, p. E0, Irot. hoie o
dia todo, Trav. Brandura, 516, L.
do Bicão — Vitalino.

OLARIA — Vendo 3 casai, 2 va-
xiat, qt., sl., co;.. e quintal. Jun-
taa 20 milhões, com 50% entrada
ou 2eporadíiS a combinar. Ver e
tratar na Ru. Conselheiro Paulino
n° 417.
OLARIA - Vendo np., 2 qt»., sl.,
coz., área, dep. empreg. — R,
Bnriri, 156|101. Tratar c| proprie
tário, das 8 às 12h.

ATENÇÃO — V,*nd* ou troco CE-
sa na V. da PínhE, c| 3 qt...,

 quintal s telef., por caía ou ap.
tanq. Ver hoje das 8 òs 11 ho-;ds 2 qls. ou qt. e qt. de emp.,

Ino Méier o" próximo. Infor.

MÒTIVO"DE~VIAGEM - Urgente|__J__l__gZ (CETel-)- c*- °u lp£G.
- Vendo 29 lotes muito barato. I ATENÇÃO - Cordovil - Ver.do
Aceito carro como parte de piina-iap., 2 qls., s!., vazio. Ent. 3 000
mento. Trat. R. Arquias Cordeiro,!mil., prest. 150 - Rua Bnlduino
316 saln 501 - Meier. ide Aguiar. Trot. R. Romeiros, 145,

il» - 30-1548 e 30-3823.

PRAÇA DO CARMO, vdo. casa de
2 pav., 7 qta., 2 salas, copa, coz.,
banh., varanda, garagem, trat. ho-
je o dia todo, Trav. Brandura,
5J6,_L._do Bicão - Vitnlino.
PENHA - Rua Aimoré, 129, apar-
tamento?. Vencle-ie c| 2 quartot,
sala, coz., banh. e dep. pj «mp,
Acaito Caixa._ChaveE_no_ap. 104,

PENHA — Apartamento Rua Quitõi
2 qt.., sala e dtp. impreg. nô-
vo, Enlr. 10 mil, saldo 3 anuj,
lnf. 30-6964- CRECI_7_51. _
PARADA DE LÜCÀS - 

'V.nd.-s.

GOVERNADOR
ATENÇÃO Ilha Gov. —Negocio
occisiao — Patac?!c. c| 2 and.,
280 m2, const. terreno 12 x 40

Gde. living, sl. ref., dormit,
cl ann. »emt.., 3 bnnh*. còr, es
critório, var., coz., Invand., de
mais cíe;>. e gar., tudo ocabto
la., mais inst. indep. fundos ter.
Vdo. c| 50% e saldo comb. Eit.
parle pagto. carro nac. e ap,
peq. 31-0547 - CRECI 953.
COCOTÁ — Rua Jaime Cabral, 89
— Vendo casa, 2 qts., Eala, gn-
ragem e depósito, terreno 2 fren-
tos. Crí 12 500 000 sinal, saldo
2 anos. Tratar Monjolos, 711
Ilha do Governador.

Tirol, casas de alto gabarito, l.B
locução, grands living, ^3 qts.,
2 banhs. social;, dependência* e
garagem. Centro terreno 3 OCO
m2, todo gramado, frenle cjfon-

ragem. Pago a diferen-

ça a combinar. DAVID -

terrenos Juntos. Tratar com Manuel
pelo fone 29-1400.
VENDE-SE casa c| 2-quarto», 2 sn-
Ig3, 2 banheiros, varand« t cozi-
nr.3, tôd-i em alvtnoria. Preço
Cr}. 10 000,00, com 50% financia-

... •„ ... , ,n..n 43-7466 e 57-3711. do a combinar. Tratar Coronel
de Inoo. Preço NCrS 6O000. ^^ 

!L__-. |frsnr3 s.ar-s 126 Lote 1 —Nilo-
Vende-s- na Ruo José jurada 20 mil facilitados e 40] TERESOPOLIS — Qt., »]., «ep., b.,|pc||/, 

VEf.OEM.5E 2 rasas de moradií
foilfi

fourinçi

Clemente, 33~, prédio vario, deirnil financiados, pro_o 6 anos. 0:co2.. mobiliado, «' K! Alberio
2 onvimsntos, com coixa-.orls, Tl>'°!. . =ls perfeição e requinta-horreí 10, np. 207. 14 mllh».| , .
pr6prio parn Banco ou comércio, d? goslo na sua construção, foi fln. (chíve n0 ,„;;. Sumaré, c| bj,?"""'1? •„?«- ''h™ '°^,-Z"_

Crt 170 milhões. Sinal Crí 20 dlstlnguido pelo_ iounnçi Club „,. Te|, 25-2378. Cr»ci 8.13.:s'",! « «l«n»'ho;, bem atlequa
para a ccnEtrucoo do seu pn- tai cn 1^9^ , oom ponto * ótima t».-u. tudo

Trair.r com o proprietário BaheoI!"••? CíMro Turismo, 
f"'""'- fófertpoLIs' - Ven"do térren'o!P"t,m.,""¦ S«i w^^pÜiT

Irmãos Guimarães S.A. Rua Teo-*»*> "'".? ° umco . lo,*"?"2" 
1 600 m2 - Várzea bos» 10 OCO _!„• ' _7 V ÍJ.'to po Braíil que poèsuj um C«n- ' cuu mzr. V _» , ' cini° "¦ 147 ~ v,la Nove, —
procurar Sr. Antônio no restau* m lnuaeutilo Otoni,_721 Tel.^23-1915.

NÍTEROi - 
"CÁÃA 

-' VendeTí"
3 qu-irtos etc. terreno 12 ;< 33,
Rua Raul Pompéia, 33 — Bairro
Fátima (atrás do Ho.pilnl A. Pc-
dro), ônibus 56 na porta. Sinai
25 milhões, resto facilitado.

tro Turístico, faiendo pfirte do
seu todo. Diita 15 minutos de
Petrópolis e 50 cio Rio. Estrado
Io Contorno, aoós Km £0, lnf ,| TERESOPOLIS

rante VEa-ívio na Rodoviária Mò-
vo Rie.

Vdo. ap.

NITERÓI — Itaipuasiu, vtndo ter-
reno 480 m2. Preço 1 500 00.
Telefone 3B-5464. ¦_

PRAIA OE ITAIPUAÇU, vendem^
3e 50 tote« (todo ou parte), e po-
dem aer pagos em 50 metei. —
Trat. Trnv. Ouvidor, 9, .4.» and.
Sr. Antônio Araújo. Crect 1047.

telt.: 43-3632_e _23-S640. ! Oliveira Boclho, mobiliado, sala,
PETRÓPOLIS - V.ndo linda' ri- !!'•_ separado, coz., bnnh. .15 ml-

CASA — I. do Governador — VENDE-SE apartamento 2 qts.,
Próximo A. A. Sala, 2 qts., dtp., sala, dependências complet.-.:, 2|
garagem. Otlmat condições. Cons-'armários embutido! a ICO rn da
trução a cargo de Vitória Eng.i praia de Icarai. Preço à viita
lnf, Oceano Iméveit. Av. Rio! NCrS 22 000,00. Inior.n. Telefone:—57.
Branco, 108, gr. 903. Tel.i J2-1409. I"|RC. ,-„ - , . 1 ,.
.7 7/,m » 6. óíOn J. rzzci «JJ. ..-.,„-.,- »- --,--,com 1 7C0m2, loteamento da P».«.. /6J_ . _..-...y. - -.-Ç_l_SM3.jvEN_)E.SE casa com 3 qts., s.-la,j-.n,Jo s.-mr.mh. io (lote 5,. qua-1.;

sidincio, « R. Bnría do Ame*
zonas, fiEt (entre t Praç» d> ü-
berdnde « a Faculdade Católica),
com telefone, due* salas, seii
quartos • demais dap«ndí.nciai..
100 000 000 (cm milho.-). T.l.
20-5468. _
PETROPOLIS - Secretario"- P*e"
dro do Rio. Vendo sitio, 11000
m2, 2 casas grande pomar. Ben-
feito.ias. Preso 24 000 cruzeiros
novo-_. 50% a visla. Informaçõei
Dr. Nelson, tel. 34-6315.

lhões a combinar. Tratar 48-0498.

TERESOPOLIS - Vende-se np. em
construçdo, junto ao Higino —
Sala dupla, 2 quertos, dep. emp.
compl., garagem. Ver Av. Oli-
-ira Botelho, 439, op. 301 -

frente - Trator 34-3813 c/ pro-
prietario.
TERESOPOLIS — Vende-se" na Rua
Yarnato, 142, c\ mob. c| sala,

VENDO ume area industriai e
-----idivsr3os lotes de Ierreno cm M.*Vi 

I guaçu com farto condução —
água, luz e calçamento. Negocie
urgente, motivo de viagem. 7ra-
tar com proprietário de segunda
a iexta-feira, na Avenida Nilo
Peçanha 151, sela 203. Tílefon.
2541.

2 qte, dep. terreno 24 r. 53 gri
medo * a jard., linda vista p
cidad;, cjararjoin. Cr$ 35 0COCC0

- .,,--,¦,, ¦¦¦ ,, „,-, ,,,.„„.;» vista ou 20 ontr. e 20 em
ETROPOLIS - Venoe-se terrenol _ho.. c|uve. „ 0 ]6S __ Rb

36-2138.

VENDO cosa gde. no Est. Rio,
lerr. 12r30, tres milhões o com-
binor. Detalhes: Tel. 45-3856, se-
gundíi-íeira.

JACAREPAGUA - Vendo-te caia|Intr.ga--. vazia¦¦

OSVALDO CRUZ - Vendo caso
ocupada *em contrato. Rua Nas-
cimento Gurgel, 91. Pagamento
facilitado. Tratar México, 158, 30-
Ia 310 - Dr.. Vallc.

da fino gosto, construção nova,
2 quartos, sala, copa, cozinha, 2
banheiros, quarto de cmprftQada,
quintal e grande varanda — Pre-
co 55 000 000 — Facilita-se —
tratar a ver hoie de 9 às 12
horas — Run Pedro Teles, 600,
Cflsa ^ —_ Praça_ Soca.

JACAREPAGUÁ'' - Vendo ap.
vazio de luxo com 2 quartos, 1
sala, cozinha etc, com 8, 9
ou 10 milhões de enlrada, saj-
do como aluguel na Rua Luis
Beltrão n. 39 — Hoie e duran-
te a semana com o proprietário
de 8 is 13 horas.

KAIC --- KOSMOS - JA-
CAREPAGUÁ - PRAÇA
SECA — Ap. de sala, 2

qts., a partir de NCr$
7 500,00 de entrada e
o restante em 30 meses
— Ver na R. Cândido
Benício, 1727 — Tra-
lar pelo lel. 29-5801 -

Creci 283.
LARGO DO TANQ"UE -"Vendo
terr. e] 3 cs. grds., 4 pqs., terr.
6 500 m2. NCrS 40 000,00. Fi-
nancio. Estudo proposta. — Tel.
27-1025.
LOTES DE VILA - Campinho -
Vendo 2 últimos — Rua Comen
dador Pinto, 527. Facilito. Tra-
,ar C0Tn f'uza.no 511, ap. 102,

PRAÇA SECA E PECHINCHA -
Vendo 1 ap. e uma casa cem
3 qts. — Enlr. 4 o 5 OCO. Prost.
200 — Tr. Cândido Benicio
50 - sala 205.

CASCADURA - Vondo casa d.
frente, tipo >p., entrego vaiia,
e" 3 quartoi, sala, garagem etc.
Com 40% de entrada. Rua Cer*
quoira Daltro n. 574 ap. 101, d.
9 às 12 horas. Tel. 29-9469. -
CRECI'1:109.
CAMPINHO — Vende-se um ap
com 3 quartos, sala, banheiro so-
cint dependências completas de
empregada. Base Crt 16 500 000,
entrnda Crí 6 500 000 e 10 000 000
a prazo de 48 meses pela tabe-
la Price. Trnlar no local das 9
às 13 h. ou pelo tel. 26-4538
com o Sr. Janeiro — Creci 744.
CASCADURA -Vdo. ap. 

"Íuío7».,

2 q dep, garag, const. Pilolis
25 miih. fin. R. Sid. Pais, 163,
42-3285. -_Crcci 603.
ENGENHO DE 

"DENTRO" 
- Ven-

de-se 2 lotes de terreno na Rua
Dionisio Fernandes, junto e an*
tes do n. 404. Tratar diretamen*
le com a proprietária pelo tela*
fone 22-3439_de 12 às_!4_hs.

ENCANTADO -"Vendem-se 2 co-
sas, uma 2 qts., sala e bos copa
etc, e outra de qt. e sala à Rua
Angelina, 178, casa 1, tôdas com
quintal, gás de rua. Entrada Cr$
15 000 000, o rêsto em 5 anos.
ENGENHO NÔVÕ - Ãp., 2 qts,.
sl., dep., .írea c| tanque. 15 e
16 milhs. cj 50% fin. — R. Bela
Vista, 79, aps. 101 e 202. Ver
qualquer hora c| prop. Tratar:'
NELLY MACHADO - 58-5408 e
52-0953 - CRECI 171.

OSWALDO CRUZ - Vonde-se ca-p
.-.a c| terreno 1,0x48. c| 2 frente». ÁO LADO DO OLARIA A. C.
Rua Cardoso de Melo, 314. Tra- Vendemos torr. 10 x 25, Quadra PRAÇA DO CARMO
lar 52-3354. D_ Av, projdod,,. Trot. c! Antô-

nio. Run A, 590, (9 às 12 hs.)
ou 30-5160 (14 às 18 hs). -
CRECl_ 564.
AÒ LAOO' DO" OLARIA" A. <_'
Vendemo» terr. 12 x 25,50 -
Quadra B, Ruas A/C (esq.). Trnt.
cl Antônio Rue A, 590, (9 is 12
horas) ou 30-5160 (14 às IB h»).
- CRECI 564.

OSWALDO CRUZ - Casa e| 1
sala, 1 quarto, cozinha, banh. e
quintal. Preço NCr$ 9 000,00, na
escritura NCrS 4 000,00, saldo em
prest. de MCr$ 100,00, mensais
sl |uro#. Tratar Av. Rio Branco,
131, sl 802. Tel. 42-0998 - CRE-
Cl 16.
OSWALDO CRUZ - Casa cl 1
sala, 3 quartos, copa-cozinha, ba*
nheiro, 2 varandas e serviço. Es*
petacular. Preço NCr$ 19 000,00,
na escritura NCr$ 9 000,00, sal.
do cm prest. de NCrS 200,00 s|
juros. Ver hoje no local, Rua
Abaçal, 275, das 9 àl 15 horns
Trntnr nn ORIEL - Av. Rio Brnn-
co, 131, s\ 802. Tel. 42-0998
CRECI 16.

terreno industriil d. «quin» «/l_„.,c0... .-„
2 500 m2. 50% i vist. • „_i,n.jGOVERNADOR
I. . combinar .Tal. 42-4804.

PENHA~^-~ V-d. op. sola,' 2 qt».
etc. 12 milhões a combinar —
Ver R. do Cnii, 545-301 - Tr.
R. Plínio de Oliveira, 103 - 1.°
end. Penha.  _

òlima re-
sidéncia b«m conssrvacla. eit-i vr».*
zia, condução e todo comércio na
porta. Varanda, sala, 3 qt(„ cot.,
banh., érea, garagem, terreno lOx
30, vendo ent. 6 £00. Proit. 150.
Trnt. Av. firsi Pina, 849. Tel.
30-3062. P. do Carmo, o dia
todo.

VENDEM-SE - 3 casos boas, na
Trav. Maria dB Conceição n° 54
— Nilopolis.
VENDE-SE IERRENO -Caxias 

"-

2 frentes. f(ua Manuel Telles. Tra-
tar Rua do» Romsiroj, 103 -

jCass Penlia.

GOVERNADOR - Vendo terrenos, cozinha, copa e varanda, com 2L|ra D). Preço NCrS 5 000,000. En-ITcRESOPOlb - Vendo op. doi» iunto! í;_, ,ota| , 500 m2 -la-
bairro Bancário». Trator p| Iel5.:|meiaA-águE! nr.» fundos. -oVer 

Ua__3 NCr? 2 500,00 e o re«fan- quarto», a\r. de 21 m2, etc. Jun-|na i,ti_,ame,.,te l0cr,lizada e dt-
te em cinco parcelas. Tratnr com tçL Club Fciendn Bca fe. Tel.ilvidnmente regularizada, no bair-
Dr. Mário Galvão - Tel. 42-3100 37-1083. .,. M;gJJ| Couto honl pr6x|mo

31-3015 - 31-1101 - Brandão
CRECI 792.

PIEDADE - Vendo ops. 1, 2, 3
qts., tl., coz. etc. Aceit. Coixa,
sinal CrS 1 000. Rua Henrique!»
Moura, 18, esq. R. Goiás, frente
estação. __?_*_[•_ tel. 52-4484.
PIEDADE — Vendo por motivo de
viagem ótima casa, 2 quartos e
quintol mais 3 nos fundos de
quarto, sl., coz., banh., terrono
12x35. Preço de entroda NCrS
10 mil. Facilito. Tel. 30-7706 -
Torres. ^___„

AO LADO DO OLARIA A. C.
V.ndcmo! terr. 10 x 33 — Qun-
dre A. Trat. çl Antônio — Rua
A, 590, (9 às 12 hs.) ou 30-5160
(14 i» ial_h».)_- CRECI_56£;_
ÁÒ LADO DO OLARIA' A. C,
Vendemos terr, 8 x 20. Quadra B
(Vila) - Trot. e| Antônio - Rus
A, 590 (9 à» 12 hs.) ou 30-5160
(14 à» 19 hi.) - CRECI 564.

BRAS DE.PIN A - Vendo, terreno
Rua Orica, junto bo n.° 1 235,
mede 12x25, Av. Rio Branco 18,
Gr. 602, 23-5407 e 23-2495.

Olivar vende
Terreno 358 m2 jto. a praia dai
Rosas. Ent.: 2 milhões. Tr. à
Run Marques de Muriliba. 499.
Cocotá c| Sr. Nilsile». Tr. R. Ro-
meiros, 192-A sl 202. Punha -
CRECI 422 - Tel. 30-7494.

na Rua Fr»nncÍico Nunes, 39
Mutua — SSo Gonçalo — Tratsr
com o Sr. Milton - Tel. 48-3212,
p| favor.

ILHA DO GOVERNADOR - Ven-
de-se terreno na Rua Bocaiúva,
loie 12. Tralar nc Ru» Gitaúna
n° 65, ap. 104 — P-nhn Circular
- ou pelo tal. 57-7962.
ÍÍHA 

"GOVERNADOR" 
- Est."'do'

Dendê, 925, vendo ótima casa
eni ter. de 12x4o, ci 2 qt«„ c]
arm. emb., e demais ú^p. comp.,
quintal, gor., jardim, muro. Tudo
de luxo, 50m financ. -Tratar no
tai; 23-0459.

PROPRIEDADE EM PARADA AN-
Gí-LICA — Subúrbio da Leopoldí-

com 32 lotes de 12 x 48, hhA - Apt. novos p| IPASE e

VENDO ou alugo apartamento
pequeno, só para comércio ou
í.3critório — Ver na Rua S. João,

,11 929. Chaves oo ledo n.° 9,

[Combinar peic Jelefcne: 36-6434.
VENDE-SE casa com ótimo terre-
no de 10 x 35. Tem Á quartos
a demai3 deoer.déncias. Chave*
petisdo. Delnlhes tels. 52-5749 e
22-5827 - CRECI 1 087. _
VENDO - Caia da Isie," com 5
cômodos, taqueada, desocupada,
em rua comercial de Niterói. Tnr-
reno de 12 x 90. Facilito. Motivo
d* viagem, lnf. R. Visconde Sil-
va, 40 — Botafogo — Sr. Maga-
Ihãís.

duas chácaras, casa com sslão e
5 quartos, garagem para 4 auto-
móveis, 2 cases para empregados,
muita» érvores. vendo facilitado.
Tratar na Av. Rio Branco, 10o,
sala 911. Tel. 42-4229, com Mil-
ton,
PENHA - Vendo terreno 12 x 50,
com 3 casos. Doze milhões é vis*
ta ou a combinar — Rua Tape-
roá, 395.

PIEDADE — Cosa c| varanda, 1
sl., 2 qt»., garogem, dep. Aceito
Cx. ou Inst. Ocupadns s| cont.
det. 45-2023 - CRECI 330.

BONSUCESSO - Quatro aparta-
mentos de ns. 101, 102, 201 e
202, à Ruo de Regeneração, 936
a dois apartamentos de ns. 101
e 102, à Rua da Regeneração, 948,
todos çom iala, 2 quartos, corre-
dor, cozinha, banheiro completo
e área com tanque, sendo que os
do 2.° ondar, têm varanda. Au-
torizodo pelo Dr. Juiz da I2.a
Vara Cível, o Leiloeiro Paulo Bra-
me venderá em leilão judicial,
terça-feira, 28 de março de 1967,
ds 16,00 horas, no local. Mais
inf. tel. 31-0228.

PIEDADE, 6timo ponto, muita con
dução para cidade, 4 casas cm
grande terreno, .vende-se ou *ro-

ca-se por ap. Zona Sul, 7elefo<
ne 45-3731.

PRAÇA SECA - Vendo terreno
9 x 25. Rua Japurá, ao lado do
n.° 390 nào é loie de vila, fren-
te de rua. Facilito com boa en<
trada. Tratar Rua Sidônio Paes n.
.109, c/ 2, Sr. Fróis.
TAQUARA — Jacarepaguá. Vendo
2 casas em terreno de 735 m2,
sendo 1 de 2 qts., 2 sis., dep. e
j. Inv. e outra de q. s. e varan-
do. Ver Est. do Eng. Velho, L 7,
Q. 4, Jardim Boiuna. Telefone:
23-2135 - Segunda-feira.
VILA VALQUEIRE - Vendo aps,
novos, vazios, com habite-se, p.
p. morar. 2 qts., sala, coz., banh.
Acab. de luxo, cômodos t. gran-
des. Preço dezeseís milhões, cin-
co milhões de entrada e o rerto
a comb. Rua Cravinas, 202. Não
aceito ínstiltuo. Tratar com o pro^
Poetar»?,_po local.

CENTRAL

ENGENHO DENTRO - Vende-se
apartamento tipo caia cl 3 qtj.,
Si., banheiro completo, copa, co-
zinha, dep. emp., varanda, quln^
tal, jardim. Rua D. Teresa, 112,
np. 101. Chaves no 102. Tratar
Run Adolfo Bcrçamini, 43. NCr$
22 000.00 facilita-se ipagnmento.

ENGENHO. DE DENTRO - Vendei
se ótimos aparlamenlos. Dois
quartes, sala, banheiro, demais
dependências. Final de constru-
ção. Ver no local: Rua Dr. Leal,
6?_e tratar pelo tel. 29-7O04._
ENGENHO' DE DENTRO""- Ven-
do na Rua Joaquim Serra, casa
de 2 qts., sala, etc. Tralar c] Al
fredo - CRECI 313 - Telefone
31-0800.

PADRE MIGUEL - V. étimo ter-
reno 10 x 40, vazio, plano. R.
Ibitiuvo, entro os ns. 114 e 132.
Crí 7 milhões, 50% sinal, resto
cm 100 mil por mês, Tel. 52-8379

Av. R. Bco., 185, si 507.

QUINTINO — Vendo terreno com
11 x 54, ò Run Gnrcin Pires, 26,
preço 15 milhões financiados. -

Tel. 57-9973 c 48-5234.

PENHA CIRCULAR - Vendo np.,
sl., 3 qunrtoi, cozinha, 2 áreas,
condução para qualquer parte.
Tratsr e ver Rua Acaroú, 15, ap.
103.
RAMOS - Ter"ren"o 20x37x26x9 -
Vdo. Rua Sargento Ferreiro, jun
to io,70 quase esq. de Ru» Bar-
reires pagto. a comb. Carlos —
Im6vels. Tel. 43-1527 - L.S. Fco
26, si 515.
RAMOS — Vende-se duns casas
por 22 mil. Cr$ novos sendo 9
mil de entrada e o re3to a com-
binnr. Rua Nnge n.° 69. Tel.
25-7141. Sr. Neves.

tos, pequena piscina, terreno. 20 aulomáv.l. EntroB«-s. v.iio. En-I Ernasto.
. ín. B.-. R-ckrílor 410 cha-;|r"da: CrS 5 000 000 . o saldo. _-_ __,

„ _t!7 
*•""""' '"' :.m 

p..»l».5.s d. Cr$ 250 000 - VILAR DOS TELES
ves no 4]/. - - -¦- '¦»«¦•¦ «« *•> i —"¦¦

de_ii-gund.i_«_re»t£.  TERESÕPOLIS — VARZÉA - V.n- da e_lncão do mesmo nom». Ne-
PETRÕPÒIÍS — Vendo psia me-ído-s. .parlamento d. 2 quartos,Igido o vist,-.. preço dois mi-
lhor eferta confortável casa no «'*i coxinha, banhara »*uie|a*j JJiões quinhentot mil cruzeiros
Valoaràlio, com 2 salas, 4 quar- dot, ir.» cem tinqu., vas» d» valho». Rui Teófilo Otoni 99 ~, . . _ í_A_ iiltnMAU.I V i. # r /i _- j- v ___ Ua.lA Lil- Crt- Bit 4

Vende-ie
V.r na Ru» Catm.l» Dutio""835,lum* cnsa, cl 3 qusrtos, snln, co-

irnro"""pnfTc:~-:~TÍ,Si_-nd»nc;n -lap. 10*. Tratar ne loc.l tom o ílnha e banheiro (laie, taqueada'.

Wndo di oTlmorSrtaí ?a íano P«prl.tirlo ou com MELLO Pre.o: CrS 6CO00CO. Enlradat
V.ndo dela 

SSoS_€ J?-3_wi- S AFFONSO ENGENHARIA LTDA., Cr$ 1 300 000, Casa. cm Edsn .
n%%A '"» Ru» Const.nc. B-iboc», 152, Coelho da Rocha.' Entr.: CrS ..

.. I' 
'¦¦¦_' _-..*.,.._ qrupo 401. T.l.lon.s.-29-20fJ ou 600000 e 80O0CO, mensais Cri-

PETROPOLIS -. IOMCUMA -4902ÓI. 170 OOO. Trnlar nt Rua Cícero, 105
Vendo mase mobiliada na RUI Vence?._./%'.'_£ \7IZXT7ir «„V'i — Pavuna.
Co.tan.lr. n. 210 - t.go Pro- TERESOPOLIS - Vende-se man-

menad. - Tratar 47-5323 - D,:p »P. da luxo, cl 3 qta. ibi.o,

OlAVO ualetn, dsp. eu.pret". garagem, "- com ou s! move!:. Vor com

QUEIMADOS - (N. Iguaçu) ter.
renos — Bairro Jardim Cabuçu -
22-8885 (2.a feira) Decio Lea'.' -
CRECI 958.

ENGENHO NOVO - Cnsa vazia
— Vendo. Melhor oferla. Rua
Gregório Naveí, 242.
ENCANTADO - Rún Xavier do»
Pássaros, 42 — Vendo prédio com
duas moradias de qto., si., coz,,
banh., cada ums. Está vazia.
Preço: 15 milhões, entrada a com-
bincir. Ver por qentilezn do inqui-
lino. Tel. 38-8061 - José.

ÓTIMA CASA tipo apartamento
Vendo c| 2 varandas, grande sala
com sancas, sala p/ escritório, 3
quartos, cozinha e banheiro social
e copa azulejado» eté o telo,
prande terraço c| ciuarto e snla
p| empregados, tendo um quarto
c| cozinha e banheiro indepen-
dente. Rua Goiós, 336, 1,9 andar,
NCrS 30 000,00 financiados — Fn
genho de D ent ro.
RÕCHÂ

BONSUCESSO - Prédio industriei
e terreno, à Rua da Regeneração,
489 

'e 509, serão vendidos em
leilão judicial pelo Leiloeiro Ar-
lindo, terça-feira, 14 de março
de 19Ó7, às 16,00 horas, nos lo-
cais. Mais inf. tel. 52-3745.
BRAZ Õ"E PÍNA - Vendo" co.n
Rua Oricá, 483, frente à estação
ver no locol e tralar diiriamen-
te com o proprietário mora o
próprio entrega imediata.
BONSUCESSO y— Rua .Peiquaira
n.° 32 — Vendo ca»a c| sois, 3
quartos, varanda etc. Propriedade
com dois aps. p| renda. Pode ser
vendida, junto ou separado. Cho-
ves cj sr. Antônio na Rui Olga

171.

Caixa, vendo, Rua Guapiaçu, 79,
cí sala, 2 qts., dep. emp,, gar. í
de sala e quarto. Ver hoje. Tra-
tnr Sen. Dantas, 117, gr. 241. —
22-9277._ArIdio. CRECI _772. _
ÍL.ÍA DO GOVERNADOR - Vendo
prédio c| 2 lojas e 1 ap., c| 3
qts., grande salão s dep. tendo
quinta! e vagai p| carro. Cenlro
comerclnl. Rus asfaltada, água,
luz e fórçç, 2 telefones a 20 ml.
do cinema Mfciittpe e do giná-
sio Filaueira, obr» em construção.
Preço Cr$ 30 000 c| CrS 8 COO,
entr. prestação a combinar. Não
deixe d* ver esti oportunidade.
Molivo de ir embora Ho pafe
urgente! Aceito carro. Tratar na
R. Sarçenlo João Lop»3, 153, Co-
cuÍa,_?undos.
ILHA DO' GOVERNADOR - Ven-
do uma excelente crus com va-
randa, três tiuartos. copn, cozi-
nha, amplo banheiro social e de-
pendências completas de empre-
gada, sôbre a garagem. — Tem
mais doit ouartos. Entrega Ime-

RAMOS - Vende-se Rua N. Sra. diata. Ver hoje a pnrtir dns 10
Graças, 225, ap. 401, 2 qts., sa- horas « Rua Manoel Pereira da
In e dependências. Chaves ap. Costn, 187. Bairro Taué, próximo
204. Tratar tel. 4B-4288. jà Praia das Rosai. Informações a

partir de 2a. feira pelo telefone
23-1066.
JARDIM CARIOCA' - Terreno
bem situado, viste deslumbram-

ARARAS - P-trópeli» — Vendo
excelente terreno, grande platô,

muita égua, cerca de 6 000
m2. Ver e trntnr- diss 11 e 12

local. Eitrada das Perobas,
384 (em frente à Igrein ds Ara-
ros). Pr.ço de ocoiião: NCrí 8 COO.

PETRÓP. - CORREIAS -
ITAIPAVA

25 DE AGflSTO (CAXIAS) - Tor.
renos. Vende-ie um na Rua Coroe
de Porto Alegro * na Rua Maré.
chal Florinr.o. Tratar n» Rua plí-
nio Caiado, 43.  
VENDE-SE - Um terreno na Vila
Parque MerlISndia, Município de

j Duque de Caxias» perto da Petro*

^ârtam-nto do aalií; 2 quarto, 5" 2 000 000 ou Crí 1 5C0 000
. , _ , ,,! Icozlnho e banheiro azulejedos ;í___í!.rÍ*.

metros quadrado» aron constru ¦ l(é 
o ^ q,Jnf,0 ds emprerj»dol VENDE-SE cosa com 2 quartos.

TERRENOS - Por motivo de mi- „ÍKlor Jos, Ru( doB Arti(lM
nha transferencio do Rio,; vando 201, V.r.-ea. Trnt. com
div.r-o_ em_ Petropoi,s,_ Avenida no R;o_ R.,. liha Júnior

Alio Soa Vista Cebo Frio,,
Curitiba, lleipavc, Camcos de1
Jcrdno. Tel. 57-3084 -23-3294.

VENDO 
"lindo 

case nova, Run
Madr. Francisca Pin, 99 - 200

1865 -l -103. Tel». 30-0429
130-1406.
TERESOPOLIS

APENAS 5,6 milhões entrad» «al-
do combinar, transfiro motivo via-
gem, ótimo ap. 3 qt*., 2 banh,

da, além pilotis -guarda 2 cor-
ro3, gde. terreno, água própria
— Chaves flua Ingellteim, 384 —

Preço condições combinar aometv
te hoj# local ou tel. 44SQ.

e dep., com elsvadcr. Ver sábado sala, cozinho, copa e banheiro
e domingo na Várzea a Rua Fran- completo, varanda e área c| águo
cisco Sá, 131 ap. 405,_ |e lux toda *m laje no Rua 5ão

TERESOPOLIS - Apartamento í»1ulot,lo,f ,'° 
~ Q^d" 3i ~

t-rres - 2 quarto», «ala, gran-ZÜJ £a0 iuh ~ Caxla»,

VENDF-5E linde propriedade — 'de 
área externa coberta, mobi- VÈNDÉ-SE area de 15x50 com

.._,,,, „ „r. „ .,,..,  500.000 m2, boa j.d., cus.i par» ímJc, nnnjrio embutido —_• Von- casa vazh à Rus Dr. Borros Jú-
sociais, dep. compl. fose acnl.a-; hósp.d,., empr.g.do», a»tíbule,{do no local. Av. Feliciano Soclre, nior, 385. Centro de Nova Igua-
mento. Av. 15 n. 334, Petr6poli». | malas, b.m «iardinad», pltcln», 242 ap. 106. çu. Preço: NCrí 33 000,00. Ent.
Ver na obra. Tratar Praça Viscjchurrascaria «tc. Serve para eo- TERESâPOtlS — Canoa», iotía-ÍNCrí 15000,00. Saído a combi.
^'°...^.-?"_Ít?' _\ ÜÍlSiit *• 3'. _ 

' lôniã de férias oii ciube. Informa»(mento nôvo, com lane. Dlversaajnsr. Chavas no 368. Tratir pelo
CASA - Vendo. 3 quarto», 2~i.^' <õ»s 31-8148 - St.r S.A. | nascentes. _Luqnr ideal p] r.pcu- lel. 29-6347 com Osmar.
lar, varanda, gorecem a [ardlníi VENDE-SE terreno príprio por»|so. Tratar 36-2844 de 8 as 12h. 

|'íj . .-> V-j;Tltl -
Luís. Tel. 2070. Igrande Indústria, £00 m2, plano: TERESOPOLIS - Veranista» • Ex- AAANtrAKAHUA —

CORREIAS.- Castelo SSo Manuel. Vendo também.apartamento» com «lento terreno p, casa da "'"¦'ANGRA 
DOS REIS

Vendo terrono ci _eus, luz. Tr. J gy«rt<» e dependência». Tr»- 
ço. 20; x 35, no Meudom, corr. «"wil«

7 de Setembro 88 s| 702. Tel.s tof 
5"£,Souia 

Franco, 67, telefo-UgUa, -lui » natceiit. -n Basei 
|sTAÇi0' DE 

"JARDIM ' 
PR

22-5507 cl 70 - Lóa Reis. |ne_2075,;Petrópolls. 5 mflhõe». Tratar Tel.,2-160, |«"^**_»* J*^ 
™

— Terreno — Rio-Pelro.iTcbcer.pr.iisCORREIAS - VALE DO SÕSjfÕÕ VEJ, °0

PRIMAVE-
...»v - .-.-ximo »

_.!?n[j_ ,,'ÍSlPalr'ebflÍ. Preso: 2000, entr. ..
Parque Ma-
dra 8. Sr.

RAMOS — Vendo 2 aps. vojios
na Rua N. S. das Graças, 477,
3 quartos e sala. Tratar na mes-
nin Rua n.o 167. Tol. 30-7518.
RAMOS — Transfiro conlrato do
ap. Run JoSo Romariz 40, sala,
2 quartos, deps. completas, Infi.t
Run Cardoso de Morais, 524 ap.
203.

te. Entroda NCrS 1 500,00, par-
celas miclicas, 300 m2. - Tel.

ABOLIÇÃO - Vendo 3 cnsns jun.
ias ou separadas. Rua Glaziou n°
57 e 59. Áreas de 15 x 50. Ver
no local e tratar somente com o'proprietário na Rua Santa Clara
n. 166, ap. 207, das 16 às 19
devido a falta de luz ou pelo
tel. 56-0457.

GUADALUPE - Vendo 2 cnsa
vn.ias. Preço 14 000 000. Entra-
da 5 000 000. Prestnção 2C0 0OO.
Tratar Rua 12, Ql P, casa 9.

ABOLIÇÃO - Vdo. aps. de 2
qts., sala, coz., banh. compl., área
varanda. R. Engenheiro Nazaré,
113, ap. 101, cl Manuel.

JACARÉ — Vende-se caia com
terr. 10-.38, ou troca-se por ou
tra maior. Rua Mariana Portelo,
81 (49-9113).

BONSUCESSO - Vendo na Av.
Postal, 46, ótimo terreno medindo
11x50, fábrica de tambores no
local. Ver no endereço citado e
tratar na Praça das Nações, 220.
Tel. 30-1403, diretamente com o
proprietário,
BRAS D"E"~PÍNX"-^"Vendo a casa
T 013, na Rua Ourlque. Tratar no
locnl com o proprietário.

RAMOS - Terrenos. Vdo. 11x50
ou 22..50, planos cf forço no rua,
zona industrial, paçíto a comb.
Ver Av. Postal, n. 48, próximo
Av. Teixeira de Castro, ou Av.
Brasil, 6 907, seguir Bitencourt
Sampaio. Carlos Imóveis. Tel.
___]_il___}£L__ih__' _2& _! ?_5-_
RAMOS-—" Vendo na Estrada Eng.
da Pedra, casa de 3 qta., sl.,
etc, em cenlro terreno. Trator
el Alfredo - CRECI 313 - Tel.
31-0800.

- V.nd.-». lot. n. * Ru» B, pohs 20 mo., «ntro 4 600 n déneIa Em, lerríno de 11 MO , 0M v „0 ,„,,.
Qu.dr. III, «59 m2. NCrS ....blJ^íÁ "ij0 P 

T,l 25 0467 
m2i-i-T P"cint;_ ÍVA^™?'? rylSndla, lot. 48, qu»

1500,00. Sr. lui». T. 2944.2; f°/?a «"duffo - T.I..25-0467f „ mobiliada e com lapatas •1-»r.|(í,Bjueí>

pücina no\i_,bl-?m,n">' 
,,l,,0n,'!TERESÓP0US-FRIBURG0 con.truçóo recente. Linda

virtn no Quebra-Frasco», perlo cio; ADMINISTRADORA IMOB. L. H.
Club- Pinheiros - Tel. 57-3084, - Vi.ln Geni, casa c| terreno de

CREMERIE - Vendo beln res. 3 ADMINISTRADORA ÍMÒB." L. H.i57-3594 ou 23-3294, Sr. Djalma. 3C0 m2, R. SSo Vicento A-3, cn-
sis., 2 qts., 2 hanh»., lareira, oa-_ Teresòpoli», cnm Dr. René, c| TERESOPOLIS - Ávi Delfim. Mo.1" ^ 

-lado direito. Sinjl 2 ml-
rtgem, caso hospedes, terr. 3 0CO;210 n_Jf nova. chaves Av. Pres.|f.ÍM 394, c.Dm elevodor, vendo! lhues. lnf. 52-0982, - CRECI 636.
m2. Trntnr: 27-1025. Roorcv-lt, 35 milhões, lnf. tclí-ep_ 

'3)0 
com mobília, snla, 2 IBICÜI - Vende-se casa, frente

...... ...u.  ..... ,„. _ ,s, TÍÃIPAVA - Vende-se no Itni-ífone 52-0982. - CRECI 636. .Iquarto» • dcpendéncie.-, por p| o nnr, poucos metros ds
43-6491, dèpói» t!z% M horasi pava Country Cluh linda co:a' aõMINISTRADORA" IMOfi. L. H. 18 000,00 novos, facilito; o p»8n-|praia, e| 2 sk., 3 qts., ampla cn-

inova com terreno gramado de
.....——---| 1 0C0 m2. Informações telífons

dias úteis.

VENDE-SE co:7 em término de;47.t6,8 ou n c;ub" „,„ 0 Su.
const., com 2 qt»., »ale. coz., |n, dant
banh./ em cima 2 qíü., sala, coz, ('

Frlburoo rasa D. Therese, Rua'mtnto. Chaves c_;m o portôirojxinlia, 3 banha, compl. Terreno do
Joaquim Pereira do Faria, Jardim do edifício. Trotar na Rua Cer- j )00m2. Â vista 2000Cmil. Tel.
San» Souci, 70 rhllhõe». Inf. tsl.ivalho.de S«J»a, 261 ¦- Madur.l-U.0475,

52-0992 - CRECI 636. !»•_'?!:¦ .W-2277 
- lv.ETEL). |B|CU| _. Vendo císi de |uxo

"'¦> Ay. ew frent.banh'.! area de serv.," terreno de. ITAIPAVA. Vendo caso campo.- ADMINISTRADORA -IMOB. t. TÍ.I VEMDE-SE apartamento,
40x12 m. Ver na Run GrundÍU'lTflrrpno 4 400m2. E:t. Uíllao Ind. t„„„-í,.,«!:s »« •_.!• _. nío_ íp. Oliveira E:'<ino, ilü, tcl. 6 oe

ba, 128 — Guarabu, Ilha do Go
vernador.  _. 
VENDO 

"co3n»,"ierrenc»"e"""6psT,!ótima 
resid. varanda, salão, 3|52.0962. — ¦ 0.60.636. .. .,,

diu.lTorreno 4 40Ôm2. E.-t. União lnd.;_ T»re-ócôIi3, »p. sala e'qtn. se- Oliveira Botelho, 2I0, Ed. 6 de;„=r<,,je,n

Go-ll034l. Trator 48-2650, S-raio. \ „ja; R. c,|. Ssnliaoo. 65-114. [Julho. Preço de c-as, ac..por i6n!oi
TÁIPAVA .C..y-CLUBE -, V.ndo Sinal 5, restonte 2 anos. lnf. tal. CrS 12 000 000 Trnt.,r paio to. 602. Tal

-_- i.i  ...u ......A, ..]_- n Uo.noní _ rsPC\ 65fi. : lefone 37-9B27 -.D. Anita. utlI,,nll

; a praia, ci rampa e
p! barce, com 2 pavi-
Av. Ria Branco, 18, Gr.

Tel. 23-5407 e 23-2495.

terrenos e ap!.,!ot'rna resta, vsranaa, soiao, diwwpf^^yww -V*"*' '•- •^¦•'iTTSV.rÁ' u 
A 

""CÍ ™ —ãiAAORIQÜI — Vende-se c.i:a nova
bem litucdos"'Av P.ironouuã n.uiqt'., arms., 2 bnnhs., dep. emp. '. 

"""__„„ 
- --.."'.-'M*"^" "* Ven,c,° bCl5 ,ret- 'próximo ò prnic. O melhor re-

30?B - Mello - CRECII 720 30 mll comb. lnf. 47-9730 - Bl-JCASA EM TERESÕPOLIS ll... 3 qt.cp.lco_., bann., ga- ?ani0 de Mu£qlJi. Rto.Mar, lu5sr

yiNPÕ-rXp-T^irtSTiSiS-.,uira' -CRECI~1^ -Duplex 
em agrédivel 

ri1Ôom'm2.r 
^Tg^-iols? J-^lw 

,nform"!5o£: 33"75JS
2 varandas, de frente, a 500 ...... 
mis. Praia dn Bica, com pequena
entrada. 42-2598 e 48-7621.

Tretar R. Conde de ..enfim n.
426 - 2a.-feiro.

mÃÍ.Àva 
"r.f^.t 

LAP.t«dconÍunto residencial -;vende-se,- ótima, cSÍ 
"quatro 

múríqui - vSdo~cã__"3 qt»"..MENTO - Troc»-». por »p»rt«- .'„•.. , . quartos, piscina, tonis, bilhar, «le. i, á nióhlllndo 10 ossso.
m.nto grand. n. Flam.n8o, lp»-|Sala, 2 qtS., banh., qt. NCr$ 65 C00 - Tol. 27-4552. fâ?%SSPi Ve R Rio de J*

tr.ut-bt np. nn una ao üover-in.m» ou Leblon, m.smo ocupado: -_~,_ __ r,- . 
' '__._". 

-_,!,- . 
' 

i,j„ ... ,i. p,,;.
adori 2 qtsl 1. „l. . dependen-!.u am final d. con,.,u,5o, «er-iemp., dep. COmp e 9^ CAX|AS - N. IGUAÇU -fe^ 

íaflÓÒjSST Garèld. -
.-,.. Ia., locacno. Fr.cniln-íe r.u tond. d.f«»nç_. A ia.» .»U »ij;ragem, 

piSCina |a fullCIO- M||_6pOL|S Jel" 29-3938.°" ~> ¦-¦-¦-- I 
MURIQUI'

TERRENO na Av. Brasil, vãndã- VENDE-SE np. nn ijha do Gover-|n.m» ou Lablon, m.smo ocupado

le de esquina, c/ 42 mis. frento ,,.--.,. ,
p/ Av. Brasil, >r.o 2 000 m2. C'K- U- 'rW") 

Ã- 
c}J'l""'° d.feranea.

i'(. _ „ 
'Í;'j: iil. j_ ft^w troco Der Volks de 63 em dicrite tu&da em t«rrono «• mat. w«i - -_,,Junto a ponto da Ilha do Gov. _ Ru_ DcmIngol 5egr„0/ 282 -U.no. 8 000 m2., tôda con»trui.]nando. - Av. Oliveira

Jardim IpHanna. Chave nos iun-! de em cencrete • tijolo tli
dos cu pelo telefone 30-6204. — mica cem-4 quartos, Í calão,

Cesa veraneio

Vende-:e 1 prédios c]
bom terreno para garagem. En-
trec.a imediata. Rua Cons. Mai-
rink, 373. Tratar cj Celestino —
Tel. 53-6986.
RIACHUELO - Rua Fl.nck, 78,-ap:
S-202. Vende-se de 2 quartos, sn-
la etc, por 6 000 (seis milhões!. quarto», oann., coi., ao-i_.„,,., •
com 1500 na promessa, .1 500, d'SncÍ6M, ,. g;„g(!n). Tor. 12xhW.'»-
_z 

meMíu,,"5,., ei 
Vf3"10 fm|30. Luii Hack - 36-4222 ou VILA DA PENHA

 Dr. Rocco^___ _IBRAS DE PINA -
JACARÉ - Vcnde-so casn, 4 quar-iRõcHÀ - Vende-se casa" na-Rua Oricá entre o»
toi, varanda, sala, copa, cozinha,)jos£ Félix, £7. terreno 10x40 com
banheiro social e de empregada,W-yvyrs—77.7^ n—-_ p-r-lrua asfaltada, ei
mirada pnra carro-, área cobèrla \srA° J-,W^.'~ ^"ào'J^ te 100 por mü».
¦n.n_ a. tim.ii_« A,_.t.__..|Gama, 15, ap. 301, com sa a, 3 -. . „í,0

nheiros completos dispensa copa, 42-7874.

;,"_.":Botelho, 1 075 - RiÓ CAXIAS;. Vandarn-je « «Ittol^^fegíaíde' VfilX
i.tã'baJv.0 7H7A i,cle! no ctntro de 1Ç>:30, C| a»u„ jerviço e de emprepados e

;do enlrada. 5a!do a lonso pr««. |qnrasem. Totalmente mobiliada
-'Ver Ru» Artur Marquei, esquina Rua Pedreiro, 120 - D.-. Mário,

TERRENO V. DA PENHA. Rua; TO,noiiro3_

BRAS DE PINA - Aps. novos pl 
'"fP'''1?50' u*4] P«d- 

'^""1* 
ZUMBI - 

"Rua 
Gaspar 

"de 
Sou.a, coimna, tooa inroiiiaaa un qro

IPASE, vendo, Rua Canta, 7, coni,"1™ tj.P2:\.,'r' 
"to 

L inf" 34^' vendo, c"a í10 2. q,í" í1'\út 
•mP',?adl- ' "sj 

?• 
"'«KFRIBURGO - Centro - Vende-c-, Mciri5 Lulia K,lS. lra7ar «v.|Trater Capixaba, na Eslacão.

.ala, 2 qts. Ver hoje. Trntnr Sen.! 1"%JT/SV) 
' ' P' -5 d,ínl»h át?" c| 

p>p>\ 
*p'° "JP1"' • "^^pp^.^W.. e mçd.rna rosid.ncia, er: 

g™'B„„-_, 103, sl 912. Telefona •ÍSiFo_i^URIQÚI^Vmdo
Dantas, 117, gr. 241. 22-9277. -I p. __-______™____ .. Sinal 8 m. Ver no locol. Tratar para 2 c.rros, qnmados, j.rdmt, ren0 ò nrdlnado, duas frentes, «4.003. dlV»--felj. PRAIA 

Dc .«URIQUI- vendo

Arídio. CRECI 772 . IVENDO aoartamento 2 qWtos, na Av. Pres. Vargas, 590, « 210., churrasqueira, .tc. Pr.ço b.i, 55 ¦., ,,„,,., pat0 empregados »5 jf°'--' , ...-"-., --Iterreno próximo a praia

BÂifeRO HIGI-NÓPOUS' 
' 

VandV varanda ótima, snln e demais de^ tel. 23-5340 e 23-0459. milhóo. volho«- T,»t.r ».l. d.. ..„ 2..Í ...... „'.. .,.-„ .... CAXIAS - 2u de Agosto - Ven-.dindo 15 x 34. quadra 14,

um
me-
lote

.-.« -fr^i-iw. ._..:_jt«_-:^' ó pendências. Rua Darke de Mates

Si^3.^S^pStewfa«S 0pa"am5R,° B Hi9is- PAQUETÁ paio 1.1. 3a-4297.irJò,"'Corn sobrado para motori.tes. do cnsn, 3 qt».' 3 salas, Cp... 611. Trotar pelos tels. 28-8182
Sr. Mírio, d» Si»», d». 17 i. Teiefone Rio 25-1552. ^nh., am a_ylo!os,_ vazios umL 384509 - CERUTTI. 

rêiBÜRGb''-.^dò^iíKwFST- SJ|ihB.«;"Ènt. 
'6'See»! said. RAMAL DE MANGARATIBA -

I talhadoment*
Sr. M»rto,

119 hora».

.yendo.a^i.iHA »±^^ z.?^,;lcyT£S EM ITAIPAVA -ÍÍ^S.^ÍÍl^r'6L!F?"'ar " A^^e^i""•-^fl--'^-"",0-,-'-^
10 minutos a pe das /-• r. ¦¦¦*. ift? — rCFCliso mar, com água, lur e estação673, Grupo IU-.,- l.l.ei.1, M A..J, 

|nf. 32-4675 •

ATENÇÃO - Cnsn do la|e, d sn- 'erreno de 13mx30m. Aceiln.se|«"m^ 'p 
.«f- 

0v",r' ."'.'" jJ!°_' is'Crecl 329.
l»o, 2 qts., c| armários embuti-oferta até 30 me.es. Tratar a; cha: fl'»-. f^rj*™?-. 

",ernV?^ 
¦iadiMÁLDÍ PINA_j • 1 r - 1 . _,«. .*, o... a_ m_í • n m w ns. A v sta ou a praio ju itii-.okmí. ul t ««

dos e sintiico, coz., cHopao de-4 ves .Rua Ana Nerr; - 7«- Y«|:h6e.. Aceito Caixa. Trotar San. vaiia. Rua Enes
bocas, banh., cm cor c| chuv..na Rua Inaby,234, 4a. a direitaU „ ,,7 , ,4t. _ 22-9277.'tro quartos, du,
elétrico, e grades nas lanei... de .Viuva CjéUdlO; _ _.l - Arídio. CRÉCI 772. Tsr no local do.nii
Vila apardinada. Diariamente na'JARDIM SULACAP — Marech. 

"

;vendo^rR; 
S0a"|^° J2?:0_ffi8"'r.\%^Zã$?m% S^;fazenda manga lar-^iburgo -"v_o. «íaiinbS-v.^? j™»™..* 

a ..in.lL ;._..^,°- ftWiSrT" 1 
""

7. Í°Z: í&' H^^STli fc r\>&&Ttâ, !BS b.'ante local de Itaipava, «wató,P- ¦_**&& U . gi .«^fe^flo^i^ ESSâSl»3%S
lnf. tel. 52-0432. m. medindo 22 no frente a 50, 

R Alambari Luz. Pro- -v„|.nt_- |A,-C rl \„„-, FRIBURGO - Vendo sítio nn Es- de I 300, prest ™. Tra tar na 
g d 32 , 

. 
R. A

fundos nn Rua Druji.ond de franta | NCrJ ,3 oco,Co, sendo NCrí excelentes lOtèS C| agUO, ,„.,, Rio.Friburgo K,n 1 ci 4iAv. Wo-Patrf poh. 1 *'3, Gnpo Branco, 
18, Gr. 602, 23-5407.

r- Van^ mAfaSr ria^/tt-' %SC 7^}fa %f& V-r° nõ'to'i,ÜZ' «Petacular VÍSÍa pU^.« 4G-myr23MÒ7R'°---')" . _';«URIQUr- T_,_no (40x140)--
rfljte m ^líP:-^--^--^-"?!;-.-—i »f eTaj X3..'0 |0 lago, piscina natural,! È^íg^feÉ^ m"3 CAXIAS -v^donvse 2 çn:« no frente pr «"•, W^J 

[ft

Ku. .acre tvtnnso VI, casn 13 -IHorn-es, lota 24 - Quadra 8 - P00? 
0S 5ANT0S 

7 
Venderj.,^^  ent. prost 100 mil Ji Tel. CE- -nMe,^% 

para dar qualquer In- |otes. preç0S e COndiÇÕeS clen Se 3-9. ap. 10S. Kírta'-~28-IÍ9'-íe™n_. IfCrlcT 743) 
'" 

"

ÀDM,NÍSTRADbRA'-|MOBrL".-H.!y^ 
^tro. 

PP,eço 
çrt  

*fâ$% 
^ 

ver di.rlamente d 16z40 ip,- para|c! entrada pl «rrc. e| 
ç»jn..co 

Ug NI ten Goncaive» -Vieir, - 
22.2843 ò 42-0789. Sá-^^.^rnnd , terí nó 

| 
30. fe 25 de AsCtto _ «dgSSgí c^ba! ,'' var».

Tuc^^e^Sq^^' ,^:i?^^: 
V'!'a- " TcMana '• 

p^.^nYip]^.p^ g;^J^;ve^íé^^:bados 
e domingos inf. 

\ttltâg£ 
" "''^^^"^'.^'prS 

«&!! %í^^

ATE^AO - ENCANTADO-^ i65 gW " ^ ^fi U^O^^t^k^ S^ÍaÍS« S ^dTTTÊnIHÃT^^ %*£ H^HS^^^J^t* Ê ktè £ í^&Ú^^j^^M
V.nd c.s» .1 j |. lot.' ^iSe OU aluga-se — Rua nl.lo F.rn.nd.», p.rto Ch.v. d. preço. Tratnr Run José Maurício, amplo, 2 qls., .ala, boa aren.í*a"j,'*0 „,. b.nh.ir. c.m.i11}?^13- ampr. _arage.n,. R. Prot. Eug..|(Dpe„0' d, C85, de SaM4 S,nt, 

- Tal. 49-3912.

coi.," banheiro. T.r.''6 x M -lÁlvaro 31 — Tratar tel 0l"°- 0,imo l,Ml- P",i,"> "f"0- 339- ssla 2M- Pính" •.'• 3°-568' í00? 
e0'" "iíl0c cl °,ua,m ~ R'|pl.to. -o.inh», érea d. «rvisoip ETROPOLIS - Vende-., aps.jnlo ^"[er, ,í2Wm-Ch-porl. 

Tel. 
^ de cóa5ia). LOJAS

t!í.-' ?%SS"S;„ 
'»•.». 

?__-_, _,*[vuro> °' IraTar Tei. v,d. .-.„am.„l01 _ i„foim,t5« _ Armando. In.oi.aeeo. oSO-F, ap. ÍOI, W-*';',. V»»i. . plnt.de. Var ocupado»! Tel.: 47-8319. GB 48-6836 46-5492. Aceito n«-|-c-XxiAS - Bairro 25 de Aqô.tó lWJW3" "' "igocio-,
v.,ei. n. 445. Ent,; ^^S 29r58Ôl - Creci 283.
ORG. DANIEL FERREIRA - Rua\v_\'\r 1/nci'i^
7 da Setembro n. 88 - J.« _|KAIC- — K05MOS
T.ls. 32-3638 a 424)975. CRECI VENDE-SE ap. 2 qts. — !*•? ?•" 73, de 5''' 9t« "-^
236^  _
ATENÇÃO - ENCANTADO.

?t*ndi ?.? 
d™,,i™R,í"V-<;ia 

partir NCr$ 10 000si., 2 qts., top-i-coi., banheiro; 
~ 

;. quintal - Entr. 6 ooo ooo -Aceita-se Caixa OU OU-
Rua Violeta n. 426 — cl 12 -i, c 1 m/~ &org. daniel ferreira - Ru»|'ro orgao — binai NLr5
7 d. Setembro n. 88 — 2.°. -11 finfl  Trstsr fpl
Tels.: 32J638 . 42-0975. -:',„" 

" 
. „„U 

" "

creci 23«. :29-5801 — Creci 283.

tel. 32-7655, proprietário.
TODOS OS SANTOS - Vende-se a
çasá 3, da Rua Maior Mascare-

r;Rua das Cravinas, 205,

APENAS 5 MILHÕES de entr. ops. MESQUITA
írente (vazios comb.! 2 qts. etc.
Visílem R. Siqueira Lima, 104, np.
202 e R. Mchal. Bitencourt, 226,
ap. 201. Riachuelo. Tel. 52-C727
- CRECI 375.
AREA INDUSTRIAt cj 17 000 ml
em excelente nonlo (Jacaré). Tra-
tar tel. 23-2177, ou «manhã tél.
31-0241. Dr. Deci».

- Casas prontas c
2 qi?., sl., co_r., banh., var., tenho
forradas e taqueadas, terrenos
Grandes, murados — R. Cnix, 22
- A. Dias.

binh. Ver e tralar na mesma. En
Irega-se vazia, à vislo NCr$ 8
mil.
VENDE-SE - Propriedade lãTm.
por 55, com 7 casas, na Rua Car-
los Xavier, 319 — Campinhr, —
Preço base 50 milhões. _
VENDE-SE 3 casas, 1 de frente,
2 de fundos na Rua Chaves Pi-

j nheiro n. 96. Chnves no 102.
iCacha.nbi-Méler - Tcl. 29-5209.
VENDE-SE terreno comercial, com
planta aprovada para construçío
c!e lojas e 2 eps. com uma ctia
i<_ construída, nos fundos do tsr-
reno. Proco 20 COO, enlradn 8 OCO
o restsnto a combinar. Tratar e
v»r no loca'. Rua doi Açudei,

MADUREIRA - Vende-se prédio,
Icja e mor^dii, 2 quartes, sais,
etc, laje, fôrç* liaid*, terreno,-- ¦• - „,. _. . , ,.,, ,,
530 x 32, no Av. Edgar Romero.ll 125 - Bonau, esquina dt RiolTrat.ir Av. Pret. Vomns, 590, ss-,4_.-6491, depois do» 14
__._. __. ' . __ ... _. a __.__.__., ¦ >k . í_ ____ i_ ei.rt t _. v n . njcn -. .1 ^_jn .I: - ¦¦ .. t _-..

CASA VAZIA - Núcleo Penha,
c| quarto e sala, ótimo terreno.
Preço 12, c' pequena entr. o
combinar. Tratar Rua Vicsnte Sal-
vndor, 16. Tcl. 30-2418. Praça do
Carmo, 2.«-feira, dat 8 òl 18 ho-
ros. y.
COMPRO na leopoldina c&sa o-j
ep., pago pat. em dinheiro, sal*
do e combinar. Av. Rio Branco
185. tl 602. Tel.: 52-1922, Ari
CJ670.__
CASAS — Vindo Luiia Aranha,
144 e 154, fácil. • terreno, Ruz
tramaia, perto Av. Brasil 10 x 25
- H.itor. T.l. 26-9076 • 22-2311
das ia_ii^l5 _ho»»*-_
HIGIENOPOLIS -""R.">n. Abel
Cunhs, 67. Vendo ólima caia
centro de terr. cj 3 qts., tl, e
dep., meís 5 qt'». nos fundi

Av. Merit_
VENDE-SE uma casa nova de la-
|e com dois quartos, sala, cozi-
nha, banheiro completo t gare-
gem com terreno de 9x32m. En-
trada: 12 milhõei, restante a com-
binnr com o proprietário. Av.
Senador Almino Afonso n. 24 —
Vila do Ponha.

/HnqUL.  ¦ . , .
trator «om i propri.táno n«,pETJ)(5pOUS

Ru. M.nu.l M»:«lo, 109, «p. 201'
- Pr.?o: NCrS 30 000,00 30%
da «ntrad» • o ».ldo ».m juro»
em 30 meses.

VENDO ótimo ap. p/ renda c/
3 qts., sala, cox • copa. Entrada
6 milhóes, alugado por 182 000.
Rua Jttquíriçi, 608 — Olaria —
Penha.

AUX. RIO DOURO

APARTAMENTO vazio, 2 ots.. «a-
Ia, deo. R. Barbosa Rodrigues,
225 ep. 115. Entrada NCrS ..
3 5/30,00, prestações com alu-
Suei. Chaves c\ porteiro. — Tel." ' 

horas,

ESTADO DO RIO
NITERÓI

 Vendemo» umt
mansão e 2 casa: em bairros di-
ferentes - 43-7522 43-8513 -
Sinrj-ry - Armênio - CRECI 967.

PETROPOLIS transferir cessão de
direitos sj np. conjugado final
de conslrucáo pela melhor ofer-
ta «cima de NCrS 1 200. Ver
Ed. Municipal, centro. Tretar
"ORSEG". Av. Rio Branco, 106,
<! 1 604 - Tel. 22-6381 a 42-0313.

PETRÓPOLIS — 
"Oportunidade" 

-
Transfiro contrato- conot. de ao.
- Praça Rui Barbosa, 205, 2a
laie, sálno, 2 qts., dep». com- ^IBUSGO
pleta;. por ó milhões, menos da
menae preço atual. Facilito. 2 mi-
Ihõo: ou recebo Volks. Infs. tel.

I CAXIAS - Bairro 25 de Aoô:
-I- Vendo terreno 25 x 30, olimo .——-. ¦ —— , |— VVÍll.17 IUIICIIU *-* *. Wf uiiiiiv.

TERESOPOLIS - N» Fajenda Ta- |oeal. Tratar tel. 48-0663, c| SrJCENTRO
xas, Três C6rregos. Estrade oou>,e||o.
Contorno - R!»-B^'aj ''..,0 

ca"$A$"- Niva"l9«.u - VindijCÍNTRO - lojas. V.nd.m-..
mm., da Vorzea - VencIMa "" L, ccm COIi„h« ,n. .tul.i. «dois prédios novos recím-construi-

côm^^ea.léndo2!^ d'l'.d'ilHo,_ b.nh.ir. com !.«,. .m[dos, vul.., I«r. 3,1 B x 22. ou-

12

500. Preço 40 milhões, com 50%! de Prat». ônibus na porta. la 210. Tels.: 23-0459 a 23--340. dios úleis.

APARTAMENTO - Em Niterói,
100 metros da P. Flexas, com 3
qts., 2 - Vs.', deps. emp., banh.,

., var., área fechada, õ.° an-
dar, centro de terr. Troca-se por
outro de 3 qts., 1 sl., em ViU
Isabel. Lins cu casa na Praça Se-
cs. Tel. 45-8201, segundn-feira. ,

ADMINISTRADORA IMOB. I. H. °f_ffgÍQTc
- Ap. sala, 3 qtj-, dep. comple-iPETRÓPOLIS - Vcnde-so n Kue
ras, Rua Pret. Pedreira, 11-202, v«. 13 de Moio, 160, »p. 503 iala,
zio. Inga. 30 milhões. Ver local.|qusrto separado, dependência em-
Tel. 52-0962 - CRECI 636. pregado, cozinhe. Tel. 447a.

r 
'TlZrn'oX "SE?.r.«*'«. 

' I»»"»' »•'»' varanda,Ura 4,112- x 22 d dois sob. n.
1 ', 5' *.!»W.i? 

í,í, bTnhê i-u. . lu», a taáho outr.» u.a-. 1 Ru, Santana, 190 . 196. T.l.
"3"°A 

!íd.nd.» 
'ni 

TnoraoVd «»¦" «•'«da a P'"ir d. NC,S;45-22Í9 ou 32-26*2 - Tomb.m

2!'. df «,e",-ó ,»D«r.cí. -lr_: 1000,00 . pr.starõ.» . pattlr d.; v.ndo c.s». Ru» Alml.. Coc

dà"p«dvfeSudg. aluT»' V'a t NCrS.' «0,00^- Djctansent. «en, ftr.na, .»¦-. Tijuca - .1,

trica- Ver no lecol ou talafo.|o.;P»oprl.lirlo Bernardino -_Av. 
| l0JA5 _ Centro, R. Gen. Cald-

nar ao Sr. Fred Trapp, 47-8957 J Nilo P.ranln, 38, sal» 5 - Nov»

cu 30-9940 r-.aacrlt.
Vende-se conforta-

jel vivenda com 5 qts., living.
sala alrr.ôco, coiinha, banheiro lo-
ciai, garagem e dependência?, r.o
maravilhoso Porque Ste. Tertsi-
nha — gônego, com piíCina, sauna
e play-ground. Ver e trater com
o síndico ou em Niterói, Pelo lel
24-662.

llgU.JU,

LOTE — T juntes, medindo 20 x
86 in. cada (área 3 440 m2l. 4 I.
ônibus ne pcrla. Valor eiva' na
como. NCrí 26 000, por motivo
de íôrça maior, vendo por NCrS
5 OCO, quite:, facilito com NCrS
3 COO, em Nova Içi.açu.
com o proprietirio

.„... Vende-se loja com «.loia., em

prédio nSvo. 40 mühões. Teleíone
46-71C3. j£_y ¦

ZONA SUL

CENTRO COMERCIAI DE COPA-

...CABANA - Pasn-se loi» fronte,

Tratar conlrato 5 »nos. ViMnas, .-mo-

Est. dolcõ.s tomp.et»»
Portela n° 18, ci 3 - Madureira.'loj» 324.

V.r e tr«l»'

p-y'Hi!^m?ry'***Vrt?Ç .í«rPW.?F»i!|^»f*?BÇW^
. ,,..,.%-



O IMÓVEIS r- COMPRA E VENDA O IMÓVEIS - ALUGUEL

ate;-

Copacabana - s-bi.\_\_ ./ VENDE-SE televisão Phil-
2.0 m2, pronta •;.!.**)_., «>:c*l«n- -ri-
te local, Páilo i, junlo Av. Co^.j-q jmool tr.Cla — lOlOTO-
Inís. Í5.-.448. r
dojlNHÀs - rua visuonde dc ns 47-8179.
PIRAJÁ, 630 - E-r Vinta -, _~Tií
Vendo d. n."s 10, lli 1?, 5, ?. LOJAS nv.is vendo emnrd. Edi-

19 18, 21 . 22, -.-.ci. Cri 4 5-0.iflclo, jli.s cu sep, ótimas, p
Peuc. .ntrada. R.-.t*nt, em 6/.12iqyaioquer nea-clo «m Inhaúma

m«... V.r no local. Pr.s. V.r- Base 10 000. fac. Ver à Travessa

ças. 583, sala 1670 - 23-B917 ou Var. da ÇoM.-, 15. T.l. 3M047 " po r

43-9.44 - PAULO VALENTE. CU R. Nicarágua, 17í - Leia I,

LOJA"" -COP AC ABÀ NA~- V«n'- P-W*

do-s» 4 x 13 mt'.., prcnla, Vsila.
Rua Raul Pompéia, 149, i-,ua=e
esquina Rua Francisco Sá. Tratar1""'
Ru. 7 d. Setembro, 66, 7.0

ESCRITÓRIOS e
CONSULTOR. OS

ceí-jtp.o

zona rural i IMÓVEIS - ALUGUEL
C. GRANDE - SANTA

JCRUZ 
- SEPETIBA

• r.. CAMPO GRANDE - Sínla f.""-
ÂO - Negócio de ncnçl«C|,.ili.it|11 _ <_,lim_ t6„en0t 12 x S0

to na Av. Encancníent-
mo h copduçSci. Vendo urgente.I'
fratar cl' Sr. U-Iel, Iel. 32-21 13,|ãlugÂ-SE quarto a s.n~ho7

, ,.ICpOi3 OílE 13 ht., Cll->3 UtCIS — ,«ri'--r- rica rr-'rt«*Ítn fpfc-réncid
>¦¦¦¦¦ '¦¦¦«» CrS 26000. Ver nolç,^. Cr$ , £30. .Iraniano, íí- ap. 902

ZONA CENTRO
Grupo de 3 selas, de fronte,!.;

rt 2 telefone-, atapetadat, iòs—i õ

2.» Cad., CLASSIFICADOS, Jornal do Brasil, domingo, 12, o 2."íc:r-, 13-3-67 — __

QUARTO — Alugo mobiliodo, aiRAPAZ solteiro que trabalha noJOUARTO — Alugo-se a cavaÜiei-.ALUGA-SE — Quarto, moça cu re-
7. rapazes. Rua Washington Luísiccmércio aluga vaga em aparta* ro. Rua Pedro Américo, 72, casal nhor-. que trabalhe fora — Rua- 12 — to-

d-,.
iá rios,

ITICSSS
òfre fort ou

Rüa Imperptr

LOJA - Passa-se p.ra
d,

.leomercia
Í23-4370.

negocio, maihcr
Rio Comprido

13 hs,
ntana, 178,. ap,

y?íf';"^|ALÜGA-SÉ" apt. c] 2 qts., sala,
coz., bpnh., área, sinteco, nn Rua

L. H.|__.wõ.; 
' 
Ver'-lenta Av. Rio' Br.!*:;''"--1" Al'-" " • 

, 
**•>., S*"1,° C,it-

m. a to, 57, 14* andar, s| 1 407;9, da--i,e- T,"'*,r *10 "i3'- 30' • -

... cal, diariamente, nu- ' »'!f«K,_•,- CAMPO GRANDE
«lquam9-P?!d,S^^^S*w'3!-?;iííí1_.c:"li>tej c!e frenle oi urrada
oerilo ^'¦-d*',DucÍl-~-^*-'- ----- -'IC-itipInho. c| Brande áreo

- Tal. ADMINISTRADORA IMOB, 
'

;— Grupo luxo, tt <::,»

24, ãp. 20ó. Cru* Vonnelhri.  Imento um ou dois que trabalhem|_ - Catete. JSSo Clemente, 103,

QUARTO' mobíliãdõ-áiüõo senhorr0'"* Por f"''cr vor hc|e • """-'quARíO - Álugó. Pedro Amé-j ,;,'.0SG- 

dairespon™-lll--_e Prata Cr°_7nhã. Rua do Riachuelo n.° 148, rico Rua F. 25-6497 45-4676, com, ALUGA-SE - Um quarlo mobili.
Vermelha, 9, ap. 15. 1»P 3°3 \_a______ ?;rei,-£!_*——. ~T~ 

,. QUARTO - Alugo pl 2
Aluga-se na Rua Jogo|_ plam-noa - Tel. 45-6990.

BOTAFOGO - Alugo Hans ila.'0, 
au. 201. Fie., sl., 2 ots..

Flamengo

ido _ i cu 2 moças ou senhoras,'Z.aZ.. — RU!* Capitão Salomão, 59 — So-
.^"l tafogo - Tcl. 46-5427.QUARTO -Alug. por 2 meses SAÚDE - Aluga-se na Rua J6qc

no Cenlro. Proça João Pessoa n.°b, Doía n.o 62, casa c| 2 qt*.
BAIRRO Dt? FÁTIMA - Alurta-selã- .'¦°'1nd- »P< '•• T,"*"r d»« ||„ col., banh. Chavei n.° 60.,-, „ . „,  .
um apartamento na Rua Tod-ui9..»- _.12 _"'•  Tratar R. Uruguaiana, 24, l.o QUARTO DE FRENTE - largo do dcp- v_ c]p0..,.ro. Tr. BJco B_
Kosciusko n." 74, aoartani-nto;QUARTO em apartamento mobi. andar. Machado, mobiilado, banho quen-jbeiros, 6. si 904 — Dr. Arrai;
302, com 2 quartos, saia, cozinha] lindo, alugo, pode lavar e co:| |te. Pessoas trabamom^ fora. 2 mo-jó òs 19h. _
e banheiro. Tem siníecc. Ver daslrinhar a um CBíèl ou senhora tíe ¦".fMADr, 320
9 hs 12 t dss 14 às__19 hoj^as._ | respeito. Aluguel £0 OCO. Rua: 
BAIRRO DE FÁTIMA - Alugo ou! Joaquim Silvo, 49-B - Bar -

v.ndo bem ap. 4 quattos._ Rua|_|_!l_ÍH__9EH: —SÓCIO

Icat ou casal. 130 mii, ou 70 co- v.-,Tli_, -,-
rí Tp' 45 3S^ó BUTArOGO 

— Alugô-.e quarto
de frente, coni. Ver c| porteiro. 

¦„,>.«_-,'• 
n,";,'.;,." i-„^.;.". ^"'íu'. 

"nhc-" fu ¦iròça 1-fa--' ;QUARTO — Du frente, finamente balhandú íora,

Alugo ap. 803,'

Av.

42.9543. __ ¦ V- _  cond:cicntdo, banheiro em cõr,|i3 os 17 horas. IALUGA-SE quarto para coral ... . .
LOJA"- ZONA 3UL - Botafogo, LOJA cem residência, tsrreno do ;c|., tapâte'. Ru.< Vise. Ir.iia&n-j- OPORTUNIDADE - Tprrcno em!»-nl'o'' •"¦ Rua Estácio Sá, ... 6. i-aili.o ut faíi.,.a

Vendei contr.'g>andê lo|acòm.mo-esquina, cm construtão, Vendo ha ja/1 202. lnf. 52 0ro2 - CRcCl £_,„}_, Cruz, na ^úa-Mossapé," VllalAVENIDA HEtIP.IOÜE VALADA-
raciia. Sorvo para qualquer ramo. Raa S. Joiio Gualberlo 670 - V. (,_(_. Senta Engénio, com 20 m de fr»n- RE*;, 17Í901. Alu-io apt. 2 ti
lnf.. 23-S7I - Nilo. _ Ida Penho. _   ÂD.ÃINISISiCORA IMOB. L. H. te por 125 m de func!:s, tendoijala, co-., banh., dep.
LCJÀ - Cr-^>ra')ana Venda-te pe- 

'¦ 
n ia nr 

'mátfrIaIS 
PARAI— P:-S"0 AH"", andar, ¦ éonwrclal 2S0-larahl.irns. adultas. Vendo, porl Rio Branco,

ciuinà ló,a°?de aaTorá. Proço^ 1=^1 ^ASIRUDÃ0 ^TCI m, locaM.a-?/,/? ^.-i„|--« 2 banheiros, 25 
Çr$-.4 

000 000 cu NCrf 4 000,00 52.1003. Predi.: o:,.,,:-,.
1 ' 

9000..-mr..da NCr? 4 £00.1 ,_™V_ .;_!_. c.,__,á.\ ._ Cam-!*j.\'«-*--. .-.,._.h'r'S«: n'\„^„„Gon;-i i 
•"*'•* 

.7 T.*.»J»Í S Ru0 ?*"""> dc

¦Jas Graras, 71', ap. 702 d. fr.nl»,QUARTO" p/ rapa- cu casal s/l^ií Sr 
'He' "esponsaWlidade.1,0ra* lnfÇr-_.-1-'-_u:"-'-_ I BOTAFOGO - Quarto a > "

Chaves com .oi.dor. ifilhos. R. Aníbal Benévolo, 81,f„rn„r;p|jr:n ,:_, „„ mohll!aHo ,.m:QUARTO — Alugo p| 2 moços cujou c-sal que trabalhe fore. om

. .. referência.. Cr$
ri-_. mobiilado, p! rrõen que trabalhe 80 000 — Voluntários n° li51ó.Cl"--!'— ,-'- 45-8973.

ap. 612
jquart.

m cD__inha,

Praia Botofcro,

N_rí
lnf. Ccj.no Imóveis Ltda. av.
Rio Branco, 108, Gr. ','03. Tela:
f-.ne .72-9690 e 42-7602 - CRE-
Cl 94-J. i

ZONANORTE
KAIC - KOSMOS
RUA INHANGÁ, 19

,_,„ ..... , „, proprietário cie np. mobiilado cm j -
Aluga-se "& '01 -P. Salvador do Si -,dubU\ de dormitório e escri;ório,:vi'^^P5r',,3 m0^as l«b. fora, casa aparíamonto

N. S. Fátima, _-_lM_.mli.  _,jCRÍta um sócio nas mesmas con-Homília, 2 Recscas. 40 «di - 42____04__
separados, t)anh., QUARTO a casal ou tolt. 40 a dljões p,' ccupí-lo diariamente, cen'° -|1S?0"' v° '.-" —-•><!-• . | BOTAFOGO - Alugo ap. 719, du-

mo ei-,-,tlo, •inieco.,.._ ,,„, nnr,j. _. umil corirhn ei 'dss. 8 is 15 heras. Cartas para o QUARTO — olimo, Independente plex — Ru_ Voluntários da Pátria,
. Tal.ijmívela o fogão, 90. R. do Livra'n. 202 129 na portaria dd-sie Jor- Para rapai que trabalhe fora. - 127; á_ 3 qls., sala, dep. c^

menlo, 94. nal. Pedro Américo, 166, ap. 3C8 -etc. Chavss pl 
faver no ap. r_03.

.BAIRRO DE FÁTIMA - Aluga---: BleCO 
"A" - Catete. |Tr,-.lar tcl. 437991.

. ,. - 7, • ;.-| 52-098? -!Co-ta 71 Madureira «.uu/voc 
um qt. mob. a 2 senh. ,ip 5,-,|n, qt. sep. Ver na Ru.ii t/-\ma r-l II 'GUARTO -Jovem casal 

'«/ 
fiihosl BOTAFOGO -Alugo vaoas ara-

po Guindo, asuociali.ada tm f»-. SJto. 
"?_ 

A° 
uotT^./i,_maauraira.  ou.casal que. frabalha-forí, el ca- Riachuelo 217 ap. 207 c| port. ZONA SUL aluga a senhora ou moca trab. P«« W trabalhem fora. Bon,

nitarios, material eiei-ico . hi.|! ¦?.:!¦' -Ji---_._. ,— ----- iicftiIBA - Fronte mar,. nova, fé, roupa ds cama, banhos q., uni- Trotar Ru.i E-uer-.os Aires 80 a'; TCrn dir. telefcne. P.ua 
"Buarque "mblonte famlllír. Referencias -

drauileo, oxeel.n:. Inslalasao -CtNiRO - V--de-;c Mla-vZQW.lm._r._dia ou veraneio. - Cr* .. Ca inq., quarto g. de frente, c| 601. Tel.: 52-8394, —Li. ,v-,-fdo n 617506 Tel .. .iRuil v- da P-,rla' ->05' *P< ,u9'
rcntrr.lo novo, aluguel baixo c;.r.a Av. Pres. Vargas, 590,^ «1117500000 facllitadot. Acerta-se tslèfone, à Rua - Riachuelo. Ü7_l_-._¦¦ __-. >.i..-.- — -h. ' ll^.tÓPlA _ç TPUCCÀ ,ALUGA-SE uma amola ._',_ _ auar-IJ* ,-n-ó IBIccoC.

ihK., dep. Tratai- Av. chaves porteiro. Tratar EMÍL.
156, «11 327. Tel.t 52-9059 ou 52-9403.

0'.r. ALUGA-SE

lelrfon. - V.rtic-;. «-ra r-*-.~ ;1 3 20 m. c] móveis..18 mi-|0lj.o n.icicnal. Av. Menclas Mo.

quena .ntrada. Maiores detalhes!lhões ò vista ou 20 mllhoos..-Irais, 12. Tralar Dr. Newton -

telefones 26-3654 - 36.63?» ou parla :.fmano-d.' -''el.- 42-890M 49^1405.' '¦ 

Santa Crui 217. _ _ CENTRO - fonho p.ra venda SEPETIBA - Casa, Vendo, 2 qüar-
vaíicó 

'¦'*¦'iv-.«Á 
l7„777nd» nor'1"-' «P-rt»»iento.*,' e'_'«Plu'i,P? tos, frenle 2 rua-, terrçno 21-» 42-M.I.R - Cr^ve, *9i_,«'a,™e "fnò Ed. Santos Vahlis. Trotor Rua ,od'0 p|antado árvores frutíferas.

venac-se io|a *- oe -*o creci 967. - 32-0306 -_____. P-H-.-¦¦- __• Lo 46 - Tel. 90012*.
m2. Preço: 35 000 000 ajSAENS PENA - Lola 25 m2. Ven- ceniro""-'' Sãi_"~c-ii,_rei_i_"-_"rí. sniÒ""- Vende-se em 

"Sepetlba

204. Jel; 52-7739 _
ALUGA-SE - Um cuarto de ir ,
e, àrejada. 1 ru 2 raparei

Riachuelo, -7, CENTRO - Aluga-se íp. 203~iGLÓRlA - S. TERESA
Rua do Riiícbufílo, 2ó5. Stils

iALUGA-Sc ume ampla *¦*.!*. e quar- 45^1029
Ito C-iiúl *em filho ou moe*" * ¦" BOTAFOGO - Alu_a-se p«f|ij--no

combinar. Tratar KAIC —
Rua do Carmo, 27-A, s|
loja. Tels. 52-2995 e ..
22-1860 - Creci 283.

de-se*. em sobrelojo, Fim de cons-
Irução. Tratar cl AlíVedo ou Cc-
ladino. Tel. 58-Ó9.S-.

lerreno — Ibicuí —

praio. fratr.r lei
VENDO
Prc-nic
22-8836 - Sr. Wsldir.

Casas em

.. ._ etn
telsfor.o e mobiliada. Vendo cõnt.\_átn ISCO m2, bca _;,__, ba
Ver Av. R. Brano n° 9, sala 315 ,.nte írv_.re, fruliferas. Perto da

praia. Tcl. 22-7933 - Petüiu-,

Gr. 1 231. Telelo-

Rur.
Azeredo Coutinho. 38, np. 10t
— Centro — Campo de Sarifana
e Ca?ã da Moeda.".
ALUGA-SE- Ap. tipo casa, 31CEWR^-^Ãluqa.se^prsÕP^
ciuartos, sl., 2 banh;., hall od., Ru,. do Riachuelo, 2ó7, sala, 2

cuarto boniugados', banh. e'%o"!ALUGA-SE pon; apt."cl tel". R^7;a,r„ R,JVB?.?° do Ouireilbi n.o|,6N»OI-A ^Alug» JJ»'.»»."^fjquarta independente) mobiliado,
duas

írancoi 156,
i» 52-9059.

Quarto Independente, bélho foro. R. Paissandu, 162 ap. 
^ 

¦ 
^ Ur 0 do Mach„do''"_l_"___.Z. 

^h3 7?._-___„ ...... ._..._ __'_ ... Pessoa que viaia constem

23-5471 - Nilo.

CENIRO -TAv; Rio" Branco, 
"9 

-
3.° nnc\. Pc.sa-.e 2 snlas com
contrato * telefon.. Tr.íiar com o
Sr. Chrltla pelo tole-fere 23-4760.

CENTRO — Vendemos
vários grupos d^ salasl"^' 7e

2 área: int. e esc!., co-. - Rual quartes, bnnh., coz., quarlo emp.,
André Cavalcante, 166._V_Mocall_.,,,, c| ianqu». Chaves ci Por-

íeiro. Tratar na Emil. Av. Rio
Sranco, 156, Gr. 1231. Teleío-
ne 52-9059.

diariamente, lnf. tel. 30.0898.

durante ií semana. — Sr. Nei.

VENDE-SE uma. área do 3000 ni-
com uma Caaa' em Campo Gron-
de. 7ratí.r a P.ua Cine inato Lo-

LocalÍ7.adas dentro da cidade, com água e]na Av. Pres. Vargas esq. •?«_¦_*.*Te'"' N*-va *nm °-..ò!l.'-
luz. Através do Consórcio que acabamos de lan-|de Miguel Couto, cj 2 sa-j DIVERSOS
çar, você recebe a SUA CASA PRONTA e tem 48 las; 2 saletas, e banhei*
ineses para pagá-la. É, realmente, uma grande'r0f c| 9 800 mil de en-
oportunidade, você não deve perdê-la. jtrada e 340 mil p| mês

Venha conhecer os detalhes desse nosso:p| pronta entrega. Tra-
grande lançamento.

Informações e inscrições:
CONSTRUTORA RIOCAP LTDA.

Av. Rio Branco, 128, 12.°, Gr. 1 203. Tel. 22-4864
• (P

-se

tar e ver plantas em
CUNHA MELLO IMÓ-
VEIS - México, 148,
11.°, s| 1 105 - Tel.:
32-5555 e 42-3347 -
CRECI 866.
ESPLANADA
_:.Iíis í.enle,
CRECI 447.

EDIFÍCIO'BANCO DE TOKIO -JCOSTAZÜL

ALUGAM-SE duns vagas p^m mo-
VENDE-SE - Urcente um lorrenòiça <„>_ h-abalhe lor.i. Tratar Av.
em Campo Grande 10x25 Cr$;F*onklin R.OOSeVélt, 23, a|). 1 306
SOO 000 ,i vista. Telefone 220547- D. Tnrejinha. Centro.

ALUGA-SE vr.(.a a moça que tr_-
balhe fera.' Rífelcõss c- n-pl-*tas,
pede lavar. Aluquel NCrí 60,00.
Tratar Rua do Senado, 204 — So-
brado.

AlUGO quarto rapar, môç- eu
casal sem filhos. Rua General
Caldwell, 206 c/_ 1* - Centro. __
ÀLUGA-SÉ quartos à Rua do Li-
vrarnento rt; ,95; sobrado.
ALUGA-SE oparMincntc na •Ru*.
Riachuelo, 3S0. Ver depois das
12 no™;. Chaves no ap-_201.
ALUGA-SE apr.riamento na Àv.
M. S. cie Fátima, 60. Tratar corr
o Sr. Lima e Infcrn-et-t. na por-
taria.

iinha. Chaves cem Antônio .põi.|Rus»ll, -«óW, chaves no 808. [u0 ~_Catclc.

teiro. Trnlnr na EMIl — Av. Rló Aluguel 250 mll — 43-5669. 'ALUGA-SE vacja a moça que 1rn-|t0 503 t- 1 J02.1 Ti é^-í-*C' * '"'"1*. ' . "\" 1,I,IB ' I U.iUM -t**»* D t>i!..«M*l.. W.*. _.__. i . _.  _.__--.

rapazes, pert'
— R. Almte. Alexandrino n° 10,
S-101.
ALUGA-SE"- Uma casa-el 

"dois

quartos e uma «ala, c| dependen*
ciai. Cr$ 2C0 000 - Rui Ocidental
n° IA — Tio. Teresa — Tel
52-B*e8.

. mocas ou duas senhoras!
tem referencia.. Senador Verguei- {ora yç_ B

CENTKO — Aluga-se um ap, dfií ALUGA-SE vag_ a I senhora que
quarto e sala e sale tf etc. na trabalhe fora, cem ótimo quarto
Rua Riachuelo, 220, ap. 700. Cha- de frente. Kua Sto. Amaro, 5,
ve cem parleiro. Traiar telefone àp, 1001 — Glória.
:,?-_;:".. A:.-:;,-. |mUGA-S. íparlamento 

"tm 
pré-.30 qu.-i.1o

CEMTRO. — Aluga-se apartamentojdÍo moderno cem ._l.o de 34[ro. Informações Pàíi
mplo quarto, sala, dependência,]™.., trô4 quartos, arm-.rlot eml.u-iD. Arlct*.

ALUGAM-SE vfigüs a moça; de
pre-ferêncla fünclonfifías — Rus
Barão do flamengo, 50,'ap. 703
— Flamengo,
CATETE — Em apartamento con*
fortávet, alugam-se vagas cu quar-
tos a moças que irabélhem fora.
Vor Calete, 206, ap. 1001. cem
Dcna Léa. Informações telefone
;S-6577. _
CATETE — Etn ap, familiar, alu-

equeno, cem banh.*!-" 
ndu, 210.

nhora que trabalhe
tar na Rua Bembi-

na, 
'67, 

ap. 304 - NCr$ S0 00._
BOTAFOGO --Tua Marquês de

temente Abrantes, 107-.3O2. Aiuga-se cl
aceita locio para dividir oespe- ,,,!„_ 3 qtoj., coz. bsnh. compl.

ap. mobiilado, ÔO.Iadejra -|dep. empregada. Chave! local.
Tr.itr.r (móveis Santa Rita. Av,
Rio Branco, 131, 15.°. - Tele.

CrS 125 ccda._Fone:_<15-6527.

SENHOR de responsabilidade pro-
cura sociedade em - apartamento
pequeno jã montado — Roberto
-31-155*. 
VAGA — Aluqa-se a uma pessoa
que trabalhe fora. Rua da Pa:-
sasem, 78 ap. 306.
VAGA — Aluqo moça trabalhe
fora. Apartamento. Flamengo
Tel. .6-6087.

ótima área, o::., e banheiro. Vertidos, banheiro do cõr, cczinliã,lrATÍrfÍ- ,¦ iV, 
"y "7"" ",", 7. 7, 7 :.'" ¦"¦''. „,,«»..,,

R. Caries Carvalho, n. 34, apt. ir.a . -apsndíncias .mprB0ada.lhXTf 7...A1te.:,.í .^"['...^Íiil-ARANJ.

— Vendo coniunto 3
M m*. 25*1421 -

i, ii •!• )^J^ [tuintiu OANI.U uc lursiu —ÍCOSTAZUL - V.nde-Si 1onsal com alia rentabilidade. [pres. vargas, ses -*_v«ndo,|,e7renoí, :4timr lobak'

ARCA 11 250 in2 - Maoé - Ven-
cio pela metade valor, motivo
doença, entrada CrS 1 500 000,
reítantü combinar proprietário —
TeL|_4_5-2502 -_Snllr.-s.

APARTAMENTO — Compro pa-
ra revenda, di 2 « 3 quartos,
pagamento à virt.i — Tel. ,.
43-4107 e 26-2140 - Gomo..: ..
ARCÒZELÓ — Vende-so ca.i jeí-
tosa, 3 qts., 2 ttlas, 2 banhs.
etc. Amplo .errtmo 3 000 m2. Ev
trada Cachoeira, igua, lui. Ac«i*
to <arro nacíonfll partt pagamtn-
lo. Tiatar tol. 22-1794.
BARRA" DE SÃÒ" ÍOÃO-" V.ndo
boa <i.t • tttr«noe, — Telefone
"S-1477.

Vínde-si 1 ou 2

107. Trat. Sr. Alcxand
Inv.lidos, 57, ap. 401.

re, nc R.jTelofcns c ar coníiieionatío. Ver
Rua Juaquim /.'.urlinho 964!ô02.
Tratar t.l.: 32.0943.

CENTRO - Aluga-se casa 2 pavi- ALÚGÃ-SÉ^iDart. de' frente únh
mentos._ Porão habttáyel, prec.- M ;„quiIino t,„, ,, de fam(Ma
ando obrss. Vr-r local, ladeira | i;„h.. vl.t.. n„, - mar. 100 000

»rarsca
Com boa clientela e crédito nesta praça; óti-[

imo faturamento m
Máquinas tipográficas e Oíf-Set.
Centro, com 300 m2 em prédio novo. Preçb

tas-p/ VportaViVdêste.' Jornal sob o n.° 204 910.1 jf 
> ™-^^T__T. ^ 

$Tim. «. --• r;-r _,:,-. ,, .

,  „.  com
Localizada no!*r,nlc' " "r." í00' • 2,00:i' * NCr$ 1 OCO e quinze o-5it-,cíes'm.ii 4 lambem i-nta-,, aiul.r bal- 100,00. Vale NCrS 5 100: 2Cfii-

r.o. TSdas _/ 2 banhoiro;, 
ç/ ,a.,e propCjta. Srnt;! 42.Ç4O0,

Lr. 200 000,00. Condições a combinar. Car-|^ jr^-,*,.%";«• ™'«:'dM um hs;

do Foria, 48 - 23-I402.
CINEIÂMDIA — AparL-imcnto —
Quatro, sala, banheiro. Evaristo
da^Veiga^^.
CENTRO - Aluga-ie Run Evorlí-
to cio Veiga, 41, ap. 807, com 2
quartos, cala, banheiro e cozinha,
servindo pnra escritório ou con-
sultórlo. R. Alfândega, 111-A, «/
304-^-30382^ C_eci_770.

CENTRO— Alutia-je op. 803 dn
Rua Ri.-chuelo, 217 - Quarto, s,l-

epr.rat.lcs. Ver no loca!.

AlUGO ap. na R. Taylor, 74, com
quarto e Cila lípjradci. Tratar
tal. 47-0410.__ 

ALUGAAVSE quartos p/ ioitèíro:
cf depóiito.' Rua João Caetano
n.o J 87 _- Castro.
ALUGÃ-SE" V.-05 à niõca — Rua
Conde de lana n. 22, ap.'801, !>.....,„——— CENTRO — Alugo otimo ap. piro
AlUGA-SE urna sala Independente família ou e-:crii4rio ou m~.o d.-
vszin para rapezes cu para tle-1comércio, _nç- Travessa do Sfir^no

ío inquilino em
linda- vista para •
- Tel. 52-7026.
ALUGA-SE um quarto pode la-
vor e cc_inh,.r — Rua Monte
Alegro, 29.

cavílheiro- ou casal nu.
trabalhe fera. R, Sto. Amaro,
122-A. J.
CATETE - Aluga-se qunrto mo-
biliado, com rouòa de cama, a
um ou dois r-apazes. Tel; 45-3777.

c. VFLHO

íone *t2-4í46.

BOTAFOGO"
qt., :ep.

Alucja-:e j.
banh, e cor.

Voluntários' da Pátria, 3^9,
704. Trator 52-0166.

JI1V,,
Rua

a\LUGA-Sí: 1 cina na Ladeira de
Sta. Teresa. 105, 1,° pavimento
ÀLUGÀ-SE ap. 2 quarto:, saln,
àep. empregada, quintal, etc. -
Ladeira do Viana, 37 ap. 102.
Av___R_0_Brnnco, 156 Sj 706.
GLORIA — Aluga-se quarto para
rrpi.; solteiro. Pedern-se referên*
cies. jrnla'r_T!l. 22-9447.
GLÕR1Á — Aiuga-se um ..p. de
rapaz só, vaca para um cu 2

trabolli

CATETE — Alugo-se ao. c] sala,
2 quartos t dennis dependências.
Ruo B-nlo Lisboa 521202, CrS ..
240 000. Ver d leindor. Telefo-
ne' 22-3984
CATETE

BOTAFOGO — Alugamos ns Rua
Visconde Cruzeiro, 150 «o. 601
c| sala, 3 qts., banh., ccz, <¦'•.?.
empr., aras ci t.inqu., la. loca-
cãc. Chave. p.rt_iro. Tratar na
CIVIA - Trav. Ouvld:r, 17 -
4.° and. - Tel. 52-8166.

ALUGA-SE -Um qu.no à Rual BOTAFOGO - Alugamos n-i i'r"
Pinheiro Guima_r..es n. 30, ca... 1,1 de Bctiifo..c( 423 sp. 50G cj nau

ÃLUGA-SE 
~cit.'mobilizo 

V.m-j-*-1**. _, 1»»v banh:, cem box,

garagem a Sr. ou Sra. distintos»*- *ap. empr., aroa c! tan.

trabalhe fora. Rua dss La-Uu»; Chaves porteiro. Tratar -
-ícft-.n, ICIVIA — Trav. Ouvidor, 17, *.°

and. - Tel. 52-8166.
BOTAFOGO - Aluga-se ap. 1236
n.i Prain de Botafogo, 460 cí sl.
q!., cenj., kit. e banh. Vor no
local. Chaves c! port. e tratar
na PREDIAL CANADENSE UDA.
- R. Álvaro Alvim, 21 Gr. 1206!
8 - Tel. 22-7808, das 9 òs 17
h..( de 2a. a 6;..-feira.

c;ue
ranjeiras.
LARANJEIRAS - Aluga-se na R"?
Pires de Almeida, 60 o np. 101,
com 1 sala, 2 quarlos, hanheiro,
cozinha e dep. de^ empreg. ci

eíone e poucos móveis. Ver no

Um

Magnífica área em
Higienópolis

Área de 1 400 m2, freníe para 3 ruas,
sendo 60 m2 para a Rua Darke de Maios, o
melhor local de Bonsucesso, junfo ao novo
Viaduto. Vendo ou troco por ap. Zona Sul.
Tratar à Rua da Proclamação, 33. — Tels.:
30-9218 - 30-2326 - 30-0-Í35 - 30-8698.

(Atenção: Planta jprovada pnra 70 apar-
lamentos).

Ia. «m lv* l#tação, étimo:

KAIC -KOSMOS"- Ed.
Avenida Central — Ven-
de-se grupo de 2 sa-
las independenies, 2
banhs. 17.° pavto. lado
da sombra, sendo 1 mo-
biliado, c| lelefone, ar
jeondicionado — Central

ALUGA-SE ap. Bairro da Fátima,
situadojQt.i raia, banh, e ccz. Ver com

. R. Riachuelo, 220, an.
co.^a na Guanabara. Ttat. R. Ta-[701 - Tr.-tir OCEANO IMÓVEIS,
mlarana, 394, op. 102, Rio.

para rapezei ou para ac'ita",tjri-10» Ilc- "uv,i3-"' uu """"""IraDazea abe trabalhem rora - •< <__
pa.lt-.Ru. Aníbal Benvolo. 271 n" 7 - Saúde.  

Kências - Te!.-LV.Ò |m'' Vf c'"'"

B_- Estacic. JCENTRÕ - Alua. qt
rapazes an. (am, P,
43-0060 com rei.

« j ".Bi.lfl
ou viaas a GLÕRTÃ- Alu np.

SAQUARE.VA - Vende-se cae-,
nova, próxima da praia. Tratar
l?!efone J2-8M5.

TERRAS EM MATO GROSSO
Vendo ou troco por mercador!
de If i 10G0 lia. em Borra do
Garças .ono da SUDAM. Preço
heje oito cruzeiros per ha. Tra
tar Rua Richard Strou_s n. 211 -
Jardim' América GB.

903
ap. 

" 
1 302"

Av. Rio Branco, 108
ALUGO todo pintadi
Av. Prí£. Wiljon, 113, t/„ 2
qta., varanda", front*, dep. empr,
Tel. 34-5781. Chovei .portaria,

AIUGAM*SE yngai moças traba*
lhem fora. R. Riachuelo, 325, ap
310. _^
ALÜGÃ-SÊ um quarto p/ rapai

Santana, -|_a Rua j, ojârla, 3. coni quar-lCaslilhos, 25" £ o. 1202 - Tcl
:_jto e aBia separado, bãnh. e co-|47*5885 * 47-\_\il}

Aluçic-te ap. 703, t;o. 
":-nnn. Chaves o

ICORRETA IMÓVEIS U0A..L.I.IKU,- «!".--« ap. nu, T.e. C0RRETA i,-.\0VEI5 ITDA.'. Av.lCATETE - Aluga-se um
Sua do Rezende, 99, sala, quarto Copacabana, 605 i1 £09j 10 -Independente" com banhei
amplo - dependências. Çh-vea 

c| Te) 37.1001 na 2a..;eiro no ho- Rua 1 de Do.embro, 131 a:
o porte.ro. Irat.*ir K. Toott O U<o- ,;,:.* f^-..!,! _ ropri 017 iT-Áxcre -•-¦¦—¦¦¦—•
n; 

-,-, _ f,.; 23.191 
rarto come,cif.i — meu -./¦ |CATF.TE - Aluga-se para

-~--—~-——--.— — ~* GLORIA — A lupo amplo ap. con-ide tratamento qu.irto at..p

Alugo quarto tnobi
do a Sr. Único inquilino. Run Pe-hocô! chaves no ap. 202 e tratar
dro Américo, 64, ap. 20*4. 'na Companhia Comercial e Corre-
CATETE -Em ap.' fan.ili_r_~.iu-i •?" Návo. Mundo, na Rua dp
no quarto pequeno com banheiro. ?,-""_'. 

71! ?*° md3r S" p?° ,el --
Informaiões Paissandu n. 210, D. 3,ÍrA', I.if com Sr* JücC|Ue: 

BOTAFOGO - Alu-j-.-e na Ru»
Aríete. I.T CR-CI 93/-  iAlva/o Ramos, 319, ap. 401 com
CÃflÍE - Alugo o ap.~í'~d"ai1-ARí'NJEIRAS 

_ Aluga-se otimo „|. 2'quartos, banh. social, co.
=,.. _,„ r..„., ->1/ .-' ,.' . quarto em ap. pequena família r:nha, irea de serviço, bcr.h. *
r._cf _-u **IIi.ji., J_d, *.¦ 5(1 u. -*i _, j_ /. . \ _. _* r-irtr.1 _*»i
ri:., bani... cc- irea cj tânc p- - Pl"¦»_?..' I * 7 _??*'' _ quarto de empregada. Chaves no

o dép. empregada. Aluguel 300JLAR.-.NJÉÍRAS-- Ajuga-ieap. 103, local com o portoiro e Irat.-

por faver, naldn R. d
—iloja dias ú-eia e tratar cj OLYN-|telêfone, sala, 3 quorto.,
617|THO RIBEIRO, na Rua Júlio de;banh„ dop. comp!.- empregada. I BOTAFOGO

Chaves cf portalro. Tr?t<--,r Predial 512 da
Palermo ltda. R. Senador Dantas, qts.,
117, _/ 905 - Tel. 52-.32Õ -empreg
CRECI 455. !<!os 9

Laranjeiras, 
"Í3Õ7 

cem; Av. Rio Bronco,
! Tel. 32-5338.

185, 2114.

CENTRO — Aluqa-se apartamento
conjugado na Hu.i Irineu Mari*
nho n. 30, ap. 604. Chaves no
local com o porleiro.

qeraclor etc. Tratar- KAIC -p. •«¦ «ominn-»
.,-, (__--. _rt-r a I Tratar tom • prc

P. Cardoso Marinho, 77 — Sto
Olíto. .....  .  . .

V.NDE-SE - P«lo_ quo ji (oi P»flO|XvENIDA GOMES CARNEIRO, 64iLocadora Nacional Ltdü. Av. Rio

CENTRO - Aluqa-se R. Santana,
73, ap. 402, aala, qt. e demais
dependências, cx8.-dij.ua e sin-
teco. Chave* e/ porteiro. Tratar

— Rua do Carmo, 27-Aj|»iT«.
oia. Tels

•m Caxamhu.
proprietária. Tc..:i 602

Tratar
1357

52-2995 e. VILAR DOS IEIES - Terreno -'OLÍMPICA
„_ . __. ,. ,_. . —-.« Vindo a cinc:> minutos da praça. viTi'yr'c~r~*.— _.» .¦¦ __.-_..¦
22-1860 -Creci 283. h Iht. cr? isco financiado á ALUGAfE ^onJ "HJ',. t,-.;-"'

\t 
-J:,\ 

Í^rB"oT'ié.ll\ VENDO ap. de otaT ,[. Cor.' 1 ALUGA-SE Wm, 
" 
«:. de.Jm

- Tal, 45-1460. Ver com t^\^^1^^'^^^l\^^t^U^^^".
R. Barata Ribeiro, 450 ALÜGO

Aluao mobiliado _/ telJBranco, 106, i' 1111 - Teleíone
Av. Rio Sranco, 15ò, _/ 42-3437 - CRECI 185

Tcl. 52-1002 - .PREDIAL|cENTRO - Aluga-w uma !_',_ de

trata
ap.

f.-ente, a rapaz distinto. Exibem*
rt tef. R. d? Santana, 205, 2."
andar, T-l. 32-3Í63.
CEM7SO — AIup.l voe. _ me,-:,
z' cu if refeições. Prci* lave:
_»!-sr nõo f/ ,ií-u3. 30,03. Av.
Prer. Var«as_, 2 C07,_,-.o. £06.

CENTRO"- Alugo' Cr$ 200000,1

lugado, de frenle, com nmi. em-
buíído e divisão 3anfonada. Rua'
Cindido Mendes, 227, apt. 502.
Chaves com_o porteiro.
MOÇA que trabalha fora, aluga
parte de s/ ap. a outra nas
me.imas condições, de fino trato
— Pode-se referências. Direito, a
combinar» Rua Cândido Mende3,
101. ap. _80-t.
OUTEIRO da" Glória. Ali'
qto. mob., Sr. dist. R.
Guaratlba, 742, np. 101.

ÓTIMA casa na Rua Cliente,
4 quíirt* 

¦¦:, i_!a, varanda
banheiro, cezinha e quinta'

Tratar no Tel. 42-4304.

um quarto
airo —
ap. 303

moça
apetado.

CATETE — Alugo ap. qto., sl. se-
parndos, cor., banh., dep, em-
preg., sinteco, sancas. Rua Santo
Amsro, 196 ap. 203. Chaves c|
porteiro. Tratar Av. Pre.r. Vargas,i
590 tl 311 - Tel. 43-7095.

Aiuq. 330 mil ap.
Rua Humaitá, 329, c! 2
ila, coz., binh., dep.

Ver r.o locai domingo
is 13 horas e segunda-

feira das 9 às 12 horas. Chaves
na 'Aliança Imóveis' Pçc. Pio X,
99, 3.» and. Tel. 23-5911.

307.
- Rua Santana 156, ap. CENTRO - Alugo Cri 200 000, QUARTO E COZINHA - 100, um Cl °37

sala, ciuarto etc. Chaves ap. 519 da Rua Senador Dantas\m& acli,intado - R. Sta. Alexan-,

Oportunidade
Casas na Tijuca

KAIC 5/A - KOSMOS vende nes pro-
ximidades da Praça Saens Pena, em local
plano, casas de vários tamanhos, com en-
traclas a partir de NCrS 3 000,00 e o sal-
do em 65 prestações s/ juros. Ver e tratar
com nossos corretores na Rua Ribeiro Gui-
marães. 90 ou na Filial Rua Silva Rabelo,
10, s/ 314. Tel.: 29-5801. CRECI. 283.': 

(P

1 109, . .
c[ porteiro. Tratar Cimo, £3-113ó
ou 43-0015.
ALUGA-SE um quertd, Rua Frei
Caíwca, 346.
AtUGUEL flÃDOR com . imi-
vcit — IrrocU-ávcl — Forn»ço —
fraca Tir.d.nt-s n." 9, sala .02
—¦ ibnto ao Cinemi São Jo.é.

Andar para
renda

NA AV. PRES. VARGAS

Já esto ben. alugado; Nre-
cjódo em torno de 180 ml- J-UGA-SE 

aparlam.nto mobili.
- Ido, çialsdcira, sala, quarto • de-
Carlas par» a porto-! ,'niÍ„tUl_ E(Jif, B.lra Mir. -

dêaft. Jornal -?ob o n. ..JAv Biiru Mar n. 42-1, an, 2.- 
t.i.

n.» 117. Tralar 31 -3250. I g,;n3 no 343 _ ^
CENTRO - Alugâm-s» aps, dc SANTA TERESA - Aluoa-se ap.
1 e 2 quartoj, sala, cciinha, ba- ;oi dn R. Almirante Alexanclri.
nheiro e área de serviço, tinte- no n>o go9, c! 2 cjls., sl., coz.,
cd. tad. Telipe Neri, 21. Praça banh., dep. compl. Tr.itar R. Uru-
.Mauá. risdor proprietário ou <!--! guaíanc, 24,. 1 fl ond.ir,
póiito 3 mosei.
CENTRO — Aluna-se ap. coni,
mob. cl tei., garagem. Rua Ria-
chuelo n.o .19^411 - 52-7294.

POLEÃO - 
_____ 52..410. -"- 

 v^.. ¦-¦  :¦-.¦,.-.

I PASSO — Uma saia c| teleíone r
j inr.talcr.3o.. Rua Buenos Airss 208

Í- 

— 1.Q andar; aala 1 - Silva.
SALAS — Vendo no Centro, con-

| junto* d* 2--Í—6 ou 8, pára -.'C.
ou con.ulí. cm 1a. locução. Tr.i-'[
tar na Av. Rio Branco, 37, 17.°'
üvto. Inr. cj oi Srs. íawrda ouj
Alolsló. Tel.: 42-1S3B - CRHCI1
-_l__02ó. ¦_ 

j
SALAS 51 FRENTE - Centro'
Vendo dure .slós cõniugadãi comj lhões.
^Ü nu-tre^, vs:iü, pintadft. cleoj!
r=,n toicione \',çt._\_,. Preço 18
milho»! ú «Uta, Rua da Guitsnclii8.5.-9.'
n.° 49 — 1.° andar. Infòrn.BÇÕeí
telefone 22-32.4 Sr. Cobrai. Es
tudantò3 propo.iEs.
SÃÍÃS^ - .Ceh.trd,, Rua do"Acíe.| NA AV. RIO BRANCO
77 - Vendem-se 2 sair.!, cem Fm I» lo-rrüo com 578-m2 !--'-"-—?'  —.;-.-.— !ciepòcitn, aluguel: 60 mil. Urro
banh. cada, em prédio novo. 12 

tm '- l0-*-"0' com J/0 '"---i 
ALUGA-SE - Ap; Santo» Vahlis, ,japGlória 8 ap. 703. Edf. La

cada. Tel. 46-7103. |-° a-!-!. Ver com o corret-í is|a. |:it„ b_nh, 37-2£87._ !ti;,.-.u.
SALAS E. GRUPOS --Vendemos "> Av- R'"> Br.mco, 37, 17.° 

'^LUGA-SE 
¦- 1 quar"to para' cí-f(TentrÒ - Alugntfiot Atimò- »p

diversas; va.los, nov,-,r, na Av.' povto. lnf. tel.: 42-103B, com sul e uma vaga pira rapaz. Rua <)_, i .r.]3t 2 quarlcí, banheiro e
Pres, Vargas,- pró>.. da Rio Bran- ç Lacerda ou Aloí-,io — W»-hu«lo 32 ap. 216. Telefonai coilnha, Av. Presidente Vorqns-•'¦'-¦•'-'¦' L- '^<*<°. Í52-.32£. _ __,|_C_7ap.-S07. (frente p|.R.:San-

JÀLUGA-SE - Qt. mob., 2 rapa-
zsa c! ref., únices inc|uilínc9. ÀV.

Cchstrução e local
guel NCr} 400,00.
n.° 160.

FLAMENGO - Aluga-se o ap. 601
da Rua Sen-idor Vcrcueiro, 200,
com 3 ciuartos, sendo rua uni
possui armário embutido, sala.joy t^J-p. de ernoreç-ada completa com , A-pA-jjTP|pÃc J. At„.

, .,,o,m.rio embutido, ciu.i; varandas,n;_K';r, K.,,.rtI. 
.il21M|..,,i„ _t*.,.i. a. L:.._ ia. <.-.-°i'i"P- -! .3 quartos, sala

risncíac. Ver no local
R.' Pinlieiro Machado, 51 ap. •IOI

Br. rno

imbutidc, duai
íado de novo (de ¦fren..),, .

__ ,'ocal e trater nn Ccmoa-'-
nhia Comerclfíl e Corretora N*

¦ cirn.i.riO
lodo pi

LARANJEIRAS - Alugo-ce o ap.
1204 da Rua General Glicério,
.355, de salão, hall da entrada,
3 amplos quartos, copa, corinha,
2 banheiros socitíis, dependências
de empregída e área de servi-
ço — Udo da sombra — Excelen-
te pera embaixada — Parquet
Paulista — Telefone — Chaves
com o perteiro. TrM.r na Rua
México, 148._si 506.

LARANJEIRAS - Aluga-se ap. sa-l BOTAFOGO - Aluga-se r. íoi»
la, 3 cils., arm. emb., copa-coi., 25 d» R. Voluntários da Pátria,

ate, pint. t, 6leo o sinteco. Ver n.° I, (Edifício Triangular). Tra.

ná Rua laranjeiras, 210, ap. 505 
*_" na Av. Rio Branco, U6 -

' 
2ó-Sú39 e 52-B39 1. iSõ1^ 6?5 - Tol. 52-97^9

í.~.timõ BOTAFOGO - Aluga-sa ap. 103

e demaisM" Rua Í'M0 Mu-'er 3o' c' c]-
¦ a'a, cor., bnnh.» dep. empr..

BOTAFOGO - Aluga-Ss, R. Gen».
ral Polidoro, 135, .ip. 703 c/ ot.
e sala, cozinha r. dep. empregada
cf armário embutidos, todo mo-
biliado. Aluguel 300 000 mais
taxas — Ver de 0 às 13 horas

Tratar ACIR ADMINISTRAÇÃO
Tcl. 32-9738. 1

Chave;
A'u-|Mundo

no|2.o andar, _\
52-2010, ram»!

do Car;
j p.
238

chaves c' Sr. Síndico. Tratar o?-
- Chav no

NCrS 300.00
201 do n.° 16
trafaf telefono

Andar - vendo
(PIChaves na portam. — lnf.

-7--032.

.,, , 
r70', 

^Viío'TeL 57-3393 oi- Cetei 93-0243i",""'.-™ rua
201 ou -.elo te!-.|e, 

proprieiárir. A|uguo| Cr5 ..I:1^.89:??:
500 COO mensais m.iis taxa. iBOTAFOGO — Aluoa-fa o rp.

p7J".:504 da Rua Lauro Muller 36, ç!

CRE- ;

; LARANJEIRAS Aluga-se

CENTRO - Aluga-s- ap. 2 qts..
frente, Rua Sacadura Cabrnl, 117,
ap, 401. Chaves c[ porteira. Tra-
tar R. Assembléia, 34 s| 503
31-1303. Edion Meia.

^yj; iS. Tr_- c* 5.1?..:IclNTRÕ 
- Aluso qt. mobiilado"ní."'» 

L-do. 76?PedeWtlU ^reilo lavar, p.s.ar e banhos
}-..-'.. |quentes 6 rnoci ou senhora ;•»

 .._- ._.-..—-jdepóiito " ' "¦-
Ap. Santos Vahlis,|_t„ o:,-,.

SANTA TERESA — largo Guima-
rães, uluqa-se ap. d<- aala, qüar*
to, cozinha < demais depondèn-
cieis, para pequena família ou ca-
s.il, na Ladeira do Caslro n. .215,
fundos, ap. 201. Ver no__local.

SANTA TEREZA — Aluqo a cjss
40 dts Rua Par.-jíso coni 2 grand?..
salas, 2 quarlos ^ grandes, área,
terrüço ft dependência*! completas.
Ver no loc.il diariamente e tratar

FLAMENGO - Aluga-s- aparta-;dio novo ap. 703 Rua Laran|ei-N0-' >f•»> ._"•! hi"ln.-' 
, _,TPmi-..

mento na Rua 2 d. Dezembro,1 ras, 466, frente, gde. sila, 2 «Sftj, '•". l°a<™.- AI"SU-' ".<*

22, ap. 307, qt., sala, cozinha, qls., dependências, garagem. Cha- 300,00.. Chaves q port.
banheiro, com armário embutido.
Tel. 26-1213.
F"LÂMÈNGO" - Alug.' ãp. da
kua Silveira Martins, 138, cí sala,
c qt. conjuej., coz. e banh. comp,
Chaves cl porteiro. Tratar "ALIAM*

ÇA IMÓVEIS", Pca. Pio X, 99,
3.o and. Tel. 23-5911.

FLAMENGO — Aluga-s* aparta,
monto, um por andar, 2 salas, aa-

Tratar: Teleíone: tel.t 42-8906
tratf.r

ves Dorleiro.
45-5215. _
LARANJEIRAS
Pires de Almeida
301 de 

{,""'-'/l 
'."'•'LTOlirador. Resnlkoff Ltda. Rua Ou

tos, banneiro, cozinha e area c/1 "— — . - •

BOTAFOGO - Rua Real Grande-

Aluga-se tia Rual" m .^ 710 -- Aluga-se _cj
52, ap. qt. e sala conjugado e dep. HCrS

170.C0. Tratnr Predial c Adminis*

tonque. Ver no local dô ... os
12 horas. Ch.-.vcs no ap. 102 -
Trntar _pelo tol. 32.8766._

PRAÇA SÃO 
"SALVADOR 

- Álí
. . . , iQi.-.ç mobiliado. Preço: Cr5
li do almoço, * quartos, Mn^^tSOO. Tratar com Fernam

25-5605.

vidor 130, 9.0 andar. Tels.!
32-1675 - 22-9435 (E-TBj."

os

Serraria
Em pleno funcionamento com área de

6 000 m2, toda murada com entrada por 4

ruas, com galpão coberto de 1 000 m2, dois

telefones, luz, força, água, transformador

próprio, de 150 KWA, casa de força, Enge-

nho de Fita volante 1,50 marca Schiffer, mo-

tor de 82 HP, ponte rolante para 15 tonela-

das, c/ cabina, 6 posições, percorrendo uma

extensão de 90m, bancada de laminação,

afiadeira, travadeira, forja, 2 lupias, fura-

deiras de corrente automática, várias iâmi-

nas soldadas, um rolo de serra na embala-

gem, estrangeira etc. Ver na Av. Washing-

ton Luís, Km 4, nova Rio—Petrópolis e tratar;

na Rua da Proclamação n.° 33. — Tels.:

30-0485 - 30-9218 - 30-2326 - 30-8698,
com Sr. Godinho. Preço Cr$ 250 000 000.

(Atenção: Troco por ap. Zona Sul).

Rio Bran
.-, nos eds. la.c tl, Lisbca, Mèf*-, i -. - -

cantil e Toldo. Chaves nn Imob, i CRECI 1 0..Ó.
Haionll - Av. Pres. Varuas. 590,
2-210, Teis.: 23-0459 e 23-5340.
VENDE-SE uma snla — Av. Pre-
sick-nte Varoas, 590. sola 912 -j
Pre;o de NCrS 9 000.00 comi
NCrS 6 000,00 de entrada _ 20'
prertsçõ-s de NCrS 180 000. Tra-
tar na mesma. Diretamente,

BOTAFOGO - Alugr.-se ap. 1 p/
and. Fino acabamento cf aalas _.•
tar e Jantar, toilete, 3 quartos,

cio —tC// 'vrn" cm"' c'e 'uxo' ^ banhs.1,1 ísocióix, 
sendo um privativo, coz.

moderna e demais dep. espaçcsas
_ Garagem, Rua Barão de Icarai

ná Av. Rio Branco, 1Í6. sala 9... 
|_0Í7"-"c!..v»7 port-ir!-" 

' " ' BUJ_/^_i___(f^__r" UK^.M_ |n.° 12. ap. 701, quase esq. Av.
A_u__yel 3 salério-. .rr.ínimo-. _! FLAM3MGO 

^'-" 
Aluoa-se 

"quarto 
ALÜGÃ-SE o apartamento I 001, Oswaldo Cruz - T--l.-r Av. Rio

CATETE— FLAMENGO kranclo, mobiliado. em cara de ds Praia de B-tr.toqo, .30. com Branco, 27,, grs. 809,10 - To,.

férnllla, » 1 cu 2 mocas - S-:- três quartos, uma sala e depen- ___z___í__
ALUGA-SE ap. cem orando **l.|nador Varnueiro. 35, :p. 70.1. déncla de cinprccjado. Preço Cr$|BOTAFOGO - Sluga-so o ap. 2

,-2inh.. e FLAMENG0 . 
---

íMExr-a; _^_ d. d...

um <onju'üdo, 2 batihsiros com-
pletos, c:i>pond-afi.i* para «mpie-
gados. Prata do rlamango, 118/

Chaves portaria.
BOTAFOGO - URCA

ZONA SUL
COPACAkVANA - Ap. Vand.-s»

Casa de luxo
em Niterói

Vcr.cle-se no Sdco cie S.o
Prancisco, perto da praia, mag
pííica caso com dois pavimen
tos, nr_? senuintes distribuições

1." pavimento: Sal?o, sali

Mem de Sá, 215 ap. 501 - Pra-
ca Cruz Vermelha.
ALÜGA-SE — Uma casa no Está-
cio. Tratar Rua da Santana 77
loja F.
ÃLÚGÃ-SE — Orn quarto para ra-
pazes. Rua São Roberto 122

edifício comercial, tocai de gran-; * ,
jd. com.rcio, andar alto, da íren-!ac iantar, cop.i, quarto de co:
ln, nalão, saletn banheiro e co*
linha CrS 25 000 000 -Tel. ..
57-4799,
COPACABANA"-" Ed. Comercial,
2.° andar. — Vendemos ótimo
salão c| 70,00 m2, mais stinití-
rio, depósito e garagem. Entrega
imí-diatíi, novo. Qualquer profis-
Eío liberal. Ver hoje Av. Prince*
so Isabei, 150, ap. 20-1. Preço e
condições a combinar. PREDIAL
COLISEU - Av. Rio Branco, 135,
cir. 708, 22-.S62 . 22-0306 -
CRECI_44.
VENDE-SE coh|unto comercial de
frente, cem ou sem telefcne, n
Av, Cop;-cobri na, 540, duas so*
Ias. saletn e banheiro. Tem fò,*-
ço ligada 10 kv;=. Ttl. 45-7516.

tura, banheiro s-ccia!, cozinha,
lavanderia, apartamento de -

pregada, soraçjem, quintal
jardim.

2.° pavimento: Salão de fes-

1,1 com 90 m2, 4 (c.uotro) gran
cies quíirloS/ sendo um com

ALUGA-SE — Um quarto a duos
moças. Funcionária, ou comercia-
rios. Rua Carlos de Cervalho n.°
6<L -P--1081-
ALUGAM-SE 2 ótimos sobrados,
2.ü e 3.° andarei, com 5 sala»
e um ap. de qt., sala e sateta
cada andar. Bo;e 350 mil cruzei,
roí. Chaves no locnl. Rua San-
lana, 207. Tratnr R. São José, 90
pr. 1 010. - Tel.s 52-1801,
ALÜGO CONJUGADO - Primeira

, , .-. . ,, „|locDçfio. Av. Henrique Valadares
banheiro privativo cc 18 rr.2,1^7 CD> 4Q3t

t,-,na pl ver tratar LANÇA S'A.,
Av. Rio Branco 20 s| 801. Tel.i
23-2710. CRECI n.° 41. _
CENTRO — Fianças prra aiuqu«is
— Fcrnt.o. Rápido, certo, Sotu-
ção tm 24 horas — Avenida Rio
Branco n. 185, sala 1 504 —
Edifício .MnqyJK _do j- Herval.
CENTRO — Alugo quarlo na Rua
Moncorvo Filho, 56-A.

CENTRO — Alugam-se 2 grandes
salões, com luz e fôrç.T para in
dústria ou comércio. Ver hoje e
amanhü na Rua Sacadura Cabral

229 das 9_ às_l2_horns.
CENTRO - Quarto cie fundos Crí
-15 000. Rua General Caldwel, 262
1.° andar.
CENTRO — Ap. mobiliado, »e-JXnÍ
nhor reipcnjabílidade, aceita só

3 quartoi) banh
dependencifis de ..,,..,.,
Ver Rua Ccnst.mt» Ramos 1- - .
404. Tratar na Praia de Botafogo!'?1"

(ZONA NORTE
VENDE-SE uma tala com saniláric
n. 403 do prédio n. 33 .da Run
CeroÜno Meier, condições módi-
caa. Tratar com o propríetÁric
Sr. Jair na Rua Castro Alves, 83
ap. 101 — Meier.

SÍTIOS.
CHÁCARAS.
FAZENDAS

e mais um banheiro social.
Tel. 36-0211 - Sr. Coutinho.

Escritório
Passn-se um mobiliado com

telefone e contraio. Entre Praça

Mauá c Pres. Vargas. Trator

tel. 28-4291 — D. Iricè.

ZONA SUL

Vende-se
Indústria Eletrônica

GRANJA NA BARRA DA TIJUCA
— Vtinda ou .rocv por carro
americano do ano* uma tòdi
montada ainda tam use. Possui
todas as instalações « uma óti-
ma casa d« moradia. Tiatar dirá-
famont» com o proprietário, Sr,
Valtar, Av. Pris. Wilson, 165
sal» 1 10S. T.l. 32-2184.

ZONA NORTE
JACAREPAGUA - Vend. chícarr,
2 000 m2, esq. Pau Ferro. Rua
Cofndotv Siqueira, 608.-Finando.
ESTADO DO:RIO

AlUGA-SE — Grande terreno
todo murado com 6 casal varies,
íando luz e <*oua. A quem com*
prar as criações. Tratar 22-7376
com D. Sônia,
ALUGA-SE quarta mobiliado
casal, em casa de família, po-
dendo lavor c passar. Rua do
Senado 279 sob.
aluga-se" i -qu-rto e 2
gns para rapazes em casa de ía-
mília. Rua Joaquim Silva n.° Í15
— Lapa. ^^

coz.,

- Alugo ap. 905, R.
embrO, 5B, c| quarto,
bonh.. área. Chaves

422-100Ó.
ALUGA-SE ap. 610. R. Benlo
Lisboa, 89, c| sala, cito. coni.,
banh. kit. NCr$ 180,00. Tralar
Tv. Ouvidor, 32, 2.-, de 12-17
h. Tcl. 52-5007.
ALUGA-SE cisa centro terreno, 3
quartos, sala, dependências. —
Av. Mananciais, 450 — Taquara.
Ver no local. Chaves no -470. -
Tratar_Riheiro, 22-3298.

ÃLÜGA-SE um quarto a sr. de
responsabilidade. Rua Silveira
Martins, 129, «pf. 90B, **¦<> BIcco.
ALÜGA-SE vapa em casn de fa-
mília para rapaz. Rua Santo Ama.

-iro, 116, Catete."" 
4ALUGA-SE o'"ais. 1.112 da Rua

,.¦-. -.1.,'t*.. r_-A,r__. riVlmlBwto Lisboa n.° 134, sala, quarcio Idêntica con lições - Cartas 
. rf bmMtn e kitch

SÓ%?>^4a - Aluquel 180 000 e taxas. Tra-
n* ..ILlii:  . -tar na Curvelo S/A. Tcl. 32-7711.
CASTELO - Aluna-se o ap. 202,1 _.-¦"; .>* ;'Vr T~t— ••
na Av. Presidente Antônio Car-^AtLKjrA-bt _p3rfamentO[menç!

í para A'

c| portoiro e tratar Av. .Rio Bran-
114, 14.0 _ Tel. 42-3300.

ALUGA-SE ap. 651, da Praia Bo-
tafoçjo, 356, c-niugado. 31-3171
— chave portaria.
ÀLUGA-SE ap. 3 quarios e de-
pendências. Praia Botafogo, 430-
902. Chave porteiro. Tratar Rua
México, 74-409.
X UM SENHOR de respeito alu"

pa-se um quarto de frente, mo-
biliado com colchão de molns;
com direito a café da manhã,
banho quente e telefone. Preço
120 mil cruzeiros. Tratar pelo tn
lefoneJ6:_t277.
ALÜGA-SE: um quarto c| alguns
móveis p' casal ou 2 moça* cí
todo direito P. Pinheiro Guima-
rães, 45, ao. 40h
ALUGAMOS ap.--KJ.r. Rua Mar.

... !qucs de Abrantes, 173, compôs-

.¦-¦M^lL^V."? 0uarLCs'n.° 401 à Av. Rui Bár. Í52í,r'e,3 hX-Itó'-ntrada bVx«f<L«J«l--'q«?'*<'S' »>»- «ozlnh-i-ba-
ra Mor, com 2 sa.as, 2 quarto,, , / . 

6",r,1i"' "A?,-1 nheiro, arca de sorvi;o c .nn-
cozinha, banheiro, dcpencl2i.cu-.boSa, 560, C Sala, 8r- o» binh., 

ç! poria, tood mobília- chavc! _| portí,;TO e |r..3r
para e.nprepada - NCrS 500,00 ,. .„ ;_,',„„ o „, _-' _0' 

c| ^'cronc, cor., 2 qts.,M 0 Banc,5 Nac;3n„| Brasileiro

FLAMENGO — Aluga-se ólimo ap,
Ia. locação, 2 qls., 1 ll., coz.,
banh., deps. empreq. Ver Rua
Senador Vergueiro, 218 ap. 1 005.
Chaves c' porteiro. Alug. 320
mais encargos. Tratar Rua Assem
bléia, 45, 5.° andar.
FLAMENGO — Aluga-se amplo
apartamento indevassável, saleta,
sala, quarto 4x5, banheiro còr,
cozinha, terraço. Rua Correia Du-
tra, 73, ap. C-02 — Chave» por-
teiro.Aluguel NCr$_260,00. _
FLAMENGO -' Aluga-se ap. 206
da Av. Almte. Tamandaré, 41, c';
sala, quarto conjugados, banli.,
kitch. Chaves e tratar na "ADAL-

MA". Av. Almte. Barroso, 90 ss'
610*12. Tel.. 22-0798.
FLAMENGO - Aluga-so ap. 102
de super luxo. R, Barão do Sla-

4. Grande living, sala dej

600 000 « taxas. Vor 2.a felra|_j_ R, Vitorio da Cosia, 12, de
dia 13 de 8 às 12 horas. Tratar 5B|B, dois quartos, cozinha, ba-
pelo .-telefonei 23-5625, Dr. Matos. „Kelm „ dependências de en..
ALUGO ap. 201 da Rua Rcafjprenfda e *f.rea de serviço —
Grandeza. 118, casa 6, com tris j Chaves ap. I — Trr.tar na Rua
quartos e etc. Tratar telefone [México,. 143, sala 506. ^
26-7709. Ver 2a. feira depois d-- BOTAFOGO - 

"Alugo 
la. loc,

cluí!r£z?..líl™* -13 m. dep. 1 sl., <(:. revers., h..
cor., área cl tanque. R. Lauro
Muller, 36, ao. 512 - Tratar tel.
25-3275 ou 45-2258.

BOTAFOGO" - Alu_.ii.se «p. 3ÍS
Rua da Passagem 72 «eniuqado,
pintura óleo. Aluguel NCr?
200,00 mais tasas. Fiador cu de.
pósito. Tratar c! 0r, Jt.ar.ix Ru*
Misuel Coulo 23 s! 505^

BOTAFOGO — Rua Camui.-ano, n.
153, ap. 303 — Aluga-se conju-
gado e dep. NCrS 200,00 - Trs.
tar PREDIAL E ADMINISTRADORA
RESNIKOFF LTDA. Rua do Ouvi-
dor, 130-9." and. .Tels.s 32-1675
e 22-9435 (H-ll).

mensais n.ai. tnxa^ -
ções - Tel. 52-1333.

I. *k I "-¦• *-¦ '¦¦ • ' ' -¦- '-. **>-•.,,

lnforma-|dim de inverno, 2 quar- dc empreg. e banh. érea
garagem. Ver local

Farmácia
Copacabana

Vende-so ou aceita-se sócio
do ramo que assuma a direção.
Tels. 43-2301 e 36-1862^

Grande área
na Europa

ALUGA-SE quarto sem móveis a
um senhor ou moça. Travessa 11
de A^alo, 23 térreo —jCentro.

ATENÇÃO — Al. 
"varias 

3ls., pint.
óleo pj eicrit., com. ind. ou me-
radia, ambie. seleçion. — Av. Mem
de Sá, 20, quase esquina do Pos-
seio - 9 às 21_hr.
ALUGA-SE apartamento no Cen-
tro com belíssima vista para Cam*
do de Santana, Sala e quarto
conjugado, banheiro • pequena
kitchnete. Rua 20 de Abril, 8,
apartamento 1002 — Chaves com
o porteiro — Telefones 52-2966 e
52-70-ío, horário comercial.

CENTRO — Aluga-te uma casa,
c/ 3 qunrtos, 2 salas, cozinha,
banheiro * um grande terraço —
Ladeira do Fario, 13. Das 9 às
12h.
CENTRO — Aluga-se apartamento
de frente, sala, quarto, cozinha,
banheiro. Av. No:..a Senhora de
Fátima, 60 ap. -t01. Chaves oo
lado 401-A.

VENDE-SE
na portaria desteCarta:

Jornal sob o n. S5 2SS

Fábrica
de bolsas{SÍTIO 

- Pequeno, ca:,-, de" la|e,|
: água e luz elétrica grátis, pró-i

Pas-o-se Indústria Eletrônica, bem equipado inclusive çbm|qüolrs-1 rob.Ih"r"iía Cdadí' -qd_s"-_ Venae-Sa' Rua do Ca'e'e

marcenaria e mec.nlca pl chassis, tfirno mecânico, serras, má- jcer 
tcdos dies, vende-se per 10! -*-2, sobrado,

quinas de furar, de virar, oscilo3cópio, gerador de sinoís, !"1,!ii>G-íl-. IT':.' F:r.,e . Vp"\?"

VTVM, testes de válvulas, todos os demais equipamentos e pj(,£ qSfl.melfó 37,'*.bl.éan«tÍT-
um variado estoque de peças. Larga clientela. Todo equipa-lBani Jesus, iunto 2n. Adutora
monto necessário p/ Assistência Técnica a Radiofones e Te-id? Gusndu. Tratar com Concei-
levisores. Base NCrS 25.000,00. - Tratar com Sr, ":,- _;(M "= '-«i-

tos, cozinha, banheiro e g^f0- n, ,..„n(,..ocr„ lrmV
dependências de empre-
gada, todo mobiliado. —
(Ver no local).

qtí
! ton-
Trat.-,r S.A. Av. Eratmo Braoa n.° 255-A.

CENTRO - Aluqa-se ap. 704 n»
Av. Mem de Sa, 253, e| hall,
sl., qt., banh., coz., area com
tanq. Var no local. Chaves c|
port e tratar na PREDIAL CA-
NADENSE LTDA. - R. Álvaro
Alvim, 21 Gr. 120o! 8 - Tel.
22-7808, das 9 às 17 horas, de
2S. a áa.-feirô. y
CENTRO — Àluga-se vaga p
moça ou senhora. Rua Carlos
C.vvalho,_-0,_jip. 1307.

ESTÁCIO — AÍuga-.e 1 qutr.o em
case de família a casal Bém filho
que trabalhe fora, pode lavar e
___., peco referências. Travessa
Guedes, 22, esa. da Rua Mochedo
Coelho.
FÁTIMA — Aluga-se grande. op.
mob. Praça Aguirro Cerda, 47,
ap. S-409;

ÃLUGÃ-SE — Vagas a rapazes, em
casa de família e um quarto de
frente a senhor de respeito — Rua
Arthur^Bernardes, 48, ap. 806.
ALUGA-SE - \ quarto de frente
c| telefone. Preço 120 000. Tratar
tol. .5-7623.

-I.: 46-7020, das 14 às 18 horas, dias úteis.
Pico. —

iSITIO EM FRIBURGO - Vendo a
20 minutos do centro, 8 1/2 al-
queires, casa, na.centes, 10 vaces
com cria., 1 touro holandês, cc-
pinei ra, plantações etc Tratar em
Friburgo R. Eugênio Muller, 117
ou tel. 3260.

Venda de imóvel
Entregue a venda do seu imóvel (mes-

mo alugado) a uma firma com grande ex-

periência no ramo. Temos a disposição um
departamento especializado para consullas,

avaliações e promoção rápida da venda do

mesmo KAIC. Rua do Carmo, 27-A, S/Loja
-Tels.: 52-2995 e 22-1860. CRECI 283.

(P

SITIO MARAVILHOSO - Vend
se na Est. Rio-Petrópolis, 5 000
m2, planos, murado, início da
serra. Tem duas casas, ígua pró-
pria, luz própria, piscina, 1;-.;::
do patos e peixei, criação fru-
tai, etc. Estuda-se troca por op
em Petrópolis ou Rio. 2a.*felra
lei. 43-5375, dns 10 às 12. Têrca-
feira, dai 14 às 17h. Dr. Ptnhel

Loja

ALUGA-SE urn ap. de frente pa*
a Rua do Riachuelo, com 2

quartos, I sala, cozinha, banhei*
ro, área com tanque na Rua dot
Invájidos, 224,_ap. 39. ___
ALUGO ótimas vagas Rub Sele
de Setembro, 211, )'.*• andar,
não faltaãgua. 

ALUGAM-SE quartos e vagas pi
rspazes - Rua do Rezende, 53-A- Centro,
ALUGA-SE um conjugado grr-n.i-,
na Rua Aguirre Cerda, 47, 318-8.

[Fátíma. As cbavét com o portei-
ro. Tratar pslo_ telefone JB-Ó6&9.

I ALUGA-SÉ" ap. 2 quartos _ sola,
no Av. /.Wm de Sá n.o 247. Tra-
tar nc l.u andar, c!o Sr. AgoMi-
nho, 2.* ft!i3.
AÍUGA-SE £p.""201 

"da"RuaTâu

rincio Rabelo, -52. Estácio, cem[FÁTIMA" - Ap. coni. de senhora" 
quartos e_scla e demais de-l_ó com filho menor. Aluna, a se

ALUGA-SE ap. 304 na Rua Sena
dor Vergueiro, 224 — Quarto o
sala separados, banheiro comple-
to, cozinha, cl . ou sem mobília
de solteiro. Chnves na portaria
Tratar F. B. Andrade — Av. Rii
Bronco, 120 .' 1 124 — Tel. -
52-9827.
APARTAMENTO de frente, aluga-
se. Rua Silveira Martins. 127, ap.
301 — Tratar na Rua da Quitanda
n. 49. 

ALUGAM-SE duas vàg-s 100 c/
tudo. Tratar cí D. Aurora. R. B-en-
lamim Const.-.nt, 121/203.

- Av. Copacabana, 861 >| 501 -
Tel.: 57-2853.

ALUGO - No largo - R. Bento
Lisboa, 175, ap. 901, holl, living,
2 quartos, dependências comple-
tas. Ver com porteiro. Tratar tel.

FÁTIMA - Sala c| varanda, hall, 31-0208 - CrS 350 000. ._
armários embutidos, alugo 2 mo- Ai.ÚGA-SE um quarto de frente

ças 
ou casal trabalhe fora. Pco b!)id t.m __,_] ou rap„.

_(Í_l-_A-»i__..Ç_r.d.?'Jii-.i1P.-J02-. ies que trabalhem forn - Rua
FATIM.A — Aluga-se o ap. 503|p„_lro Américc, 64, ap._201.
do Av. N. Sro 

fe"«'!'_5'V9j[-fXiU0A4.-iiif--<l»n.. «_ÍTTHall,
Ver no local e trator nj Compo- ,". -/ ...
nhiç Comercial e Corretora Novo »'• -?'_*_ '_?.". 

l_" £*"_¦
Mundo, na Rua do Carmo, 7I,i<ox*
2.° andar, s| 201 ou pelo tcle-j
iene 31-3446, falar com Sr. J.
quês - CRECI 937.

Passa-se o contrato em fren- ~in_\it.ú_s. Tratar no local tòmlnhora cu mècti Trater Praça Aguir-
to a Estação de Cascadura ci U._Sidcntma. jre Cerda, 47, s! 519. __
7 linhas de ônibus na porta,! ALUGA-SE um quarto cie írente||.ÒTEl~— Perto" da Central —
mede 5 m por 25 m, com res*-1* ^°,:,! 'apares, ou um casal ijU- Àlüga ótimos quartos cl ou s| re-

dência nos fundos independen-i^t6- C-ntro1" 
- ""' 

í0'*" ? 
"I: 

íl 
'"Tf 

Si.,- ¦ „ .. ,n* oí> -"ll0'- Servimos café da manha. Exigimoi
te. Nao paga aluçtuel, R. Ner- ALÜGA-SE ótimo quarto indeoen ...
vaí do Gouveia, 4-49. dente, pode cozinhar — Ladeira"- do 

Castro, 33

arm. •mb.,'banh. tc>, p
ólao _/ cor., grdt. ir«at nrv.
R Sen. V.rgu.iro, 107.101. Ch.

'.tf 
porteiro.

ÁLUGA-Sc apartarr.into, 1 quac-
tes, sah, cozinha. \%r$ 273 e ti
xas.

FLA/AUNGO — Alugamos ótimo' 
grande tala, 3 qtí,, ba-

nheiro social completo, dep.
comp. empregada, boa cozinha

grande área. Ver Praia Fia-
mengo, 98, ao. 514. Chaves c|
porteiro. Aluguel CrS 500 000 o
taxas. Tratar Imobiliária Zirtaeb

Rua da Alfândega, 81-A, 1.°
and. Tcls.: 23-3996 e 23-9877,
das 11,30 às 16 horas.
FLAMENGO - Alugo o ap. 1209
da Rua Silveira Martins, 40 c|
quarto e sala, banh. e coz. Alu-
nuel 250 000. Ver cl pert. e tra
tar c| OLYNTHO RIBEIRO, n.
Rua Júlio Castilhos, 25 ap. 1202

Tels.t.47-5885 e-47-l84r,

FLAMENGO - Vista indevossá-
vel, ótimo ep. 3 qts., c| arm.
emb., sala e d?p. sem. garagem.
Aluguel 500. Chave c| port. -
í!. Gago Coutinho,_ B5_ ap. 504.

FLAMENGO - Alugo" ap. 4Ò1 -
Rua Dois de Dezembro, 22, qto-
sala, cozinha, etc. Tralar Tel.i
43-7991.

FLAMENGO - Alugã-se oporia-
menlo 413 — Av. Osvaldo Cruz,
90. Chaves com o porteiro
Tratar Banco; de Crédito — Av.
Rio Branco,. 185,sala 2124

FLAMENGO — Ãluqa.~se na Rua
Silveira Martins, 132, o tp. 708,
c/ sala e quarto coni., c/ divi-
são de cueatex « es.anies, ba*
nhoíro e quitinets, V^r no loceí

ALUGA-SE ap. 1 205 - R. Lauro
Muller, 36, _a!e-quarto separados,
dependência, área. Tratar_45-8425.
ALUGA-S_E ~ .Quarto casal «.-. ¦/.
ihos ou moca. Rua Miranda Vai-
verde 24 — Botafogo — Tel.:
46-1228.
ALUGAM-SE vagas a rapazes que
trabalhem fora. Pinheiro Guima
rães n.° 29 - Botofogo.

Loja - Catete
Vendo umn c! 1C0 m2, pron*

VENOO - Uma chícíra, km. 41.,
com uma casa, 1 230 m2, ba;tante( cedo, 43,
frutas ou troco em um carro. —j

¦Tratar Rua Burros Alre:, 104, ."i
67 - Tel. 52-9914 - das 8 às 11 
— S. a sext.-feira — Pedro ouj
qril.-.rdjcs I
GRANDE FAZENDA - Ncrte dei
Minas, icna da SUDENE, alto
Urucuio, município da São Fran-j
cíeco, l 549 alqueires çeomêfri-l
co:, pastoi naturais, nu-itas acua-'

Centro.
ALUGA-Sc um quarto para rapai
— Rua Marquês do Pombal, 12.
ALUGA-SE um quarto e banheiro
independente. R. da tapa, 251
ap._42.  .;.--.
ALUGA-SÉ um quarto mobiliado

r. , „, .oara mecas cu rapazes na Rua
ta entrega. P.ua Buarque de Ma-jWashington Luis, 111 ap. 404.

referência.. Tratar cl sr. Enri-
c.ue. R. Bento Ribeiro, 80. Tol.
43-7257.

Terreno A-léier
11 x 35

CENIRO - Alug-mos na P.ur,
Ubaldino do Amaral, 41 r.o. 803
cj hall, -_t'e e qt. conjugado]
banh., cor. Chaves p-rteire. Tra

LAPA — Alugamos na Av. Mem
de Sa, 215 ap. 902 c| varanda
envidraçada, sala s qt. sapara-
do, banh. e kitch. Chaves por*
teiro. Trotar CIVIA - Trav. Ou-
vider, 17 - 4.° andar — Tel.
32.8166.
LAPA - Alugo-se o ap. 1001
ds Av. Augusto Severo, 202, c|
aala e quarto aepnrado, kit e ba-

. nheiro. Chaves c/ porteiro e tra*

ALUGO 
'— 

ótimo quarto mob.
frente mar a senhor fino trato,
c-sa família portuguesa. Telefone:
46-18.7. _
ALUGA-SE """"
liado

ótimo quarto mobi-
senhor ou senhora que

trabalhe fora ou duas estudan-
tes, ambiente tratamento. Tel
46-2730.
ALUGO quarto para 2 moças
distintas, em ap. senhora só.
Rua Lauro Muller, 26, ap. 405,
dominoo ou pelo telefone ...
52-Ó95Õ, _ segunda-feira^ à_tarde,
ALÜGA-SE ap. luxo, mob., 2 qts.,
e, sl., qt. emp., cor., copa, tel,
gar. Sâo Clemente, 470, ap. 505
— Raquel — 46-7665 — Alug
NCrS 750._
APARTAMENTO 202 - Aluga
2 qt:., |. al., 230. - Rua Teresa
Guimarães/ 55. Chaves Mena fiar-
reto, 22. Tel. 45-4153.

BOTAFOGO - Aluga-se ap. 722
da R. General Severiano, 40, cf
sala, 2 quarios, banh., cozinha «
vagi; garagem. Tratar: Predial Pa-
Iermo Ltda. Rua Senador Dantas,
117, i/ WS - Tel. 52-4325 -
CRECI 435.  
BOTAFOGO — Ãluga-se, em Edi-
fí Cio de construção recent»,
magnífico apartamento pintado dc
novo, andar alto e de frente,
lado da sombra, ár*a ds 150 m2„
Sr.lao com 60 m2, 3 grande*
qts., 2 banheiros sociais e de-
mais dependências. Waga privati-
va na garagem; Aluguel, NCrS
700,00 mais taxas. Rua Voluntá-
rios da Pátria, 220. Chave» na
oortaria. Informações pelo teíe-
fone 52-2335, Sr. Raulino.

BOTAFOGO - Áiugam-so vsoas'
para moças em caia de família/
pede lavar c cozinhar, CrS 45 C00f
na Rua Fernandes Guimarães, 59,
case 59. Tel. 26-5341.
BOTAFOGO — Aluga-se quarto
em casa de família para uma ou
duas moças ou senhoras. Tele-
fone__46-541_6._ 
BOTAFOGO — Alugamos aps. 103
e 811 na Rua Marquês de Abran-
tes, 107, ci sala, 2 e 3 quar.
tos e dependências de emprega-
da. Chaves na portaria. Tratar
em Jabur Neto Imóveis, Rua doa
Marrecas n. 40, Jala 703. Tel.
32-8767. %
BOTAFOGO — Alugamos aps. 107,
306, 406 e 606 na Rua Marques
de Abrantes n. 107, ci saia, 3
quartos e dependências de eni-
pregada. Chaves na portaria, Tra-
Mr em Jabur Neto Imóveis, Rua
dos Marrecas n.° 40, sala 703.ALUGA-SE op. 301 da Rua Ca-.. ,

pitáo Salomão n.° 63. Ver no lo- I1*1- 32-8767;
cal. Tiatar tel. 22-3313. Dr. Luiz. BOTAFOGO -- Alugo ap. 506

ALUGA-SE"um" quarto 
'mobiliodo\R"? 

Voluntários da Pátria, 187,

pare moça ou rapa- que trabalhe --'f- 2, 1*--"o-. banheiro, co-

fora. lnf. 46-5491. Botafogo. j;nh», dep/.emprega, -_n.«a.-_r
- 'NCrS 320,00 mais taxns* Chavet

ejratar pelo te_l._ 32-8766.  ALUC-Cf Praia Botafogo," 252, Vi p, £¦$ j," 
u,jr,.„ "t\''_V.7»

FLAMENGO
1 012 da P'

Aluga-se
Paissandu, 179,

303, 1 sl., 3 qts., deps. l.a Io. KL",
cação. CrS 500 . taxas. Telefo.j„".°.,

Ver seg.-feira; de 9 às 12
Barros n.°hora;. Rua Honóri

20/703. Te!. 28-9070.
ALUGA-SE - De qt-, sala, __z\-
nha, de frente. Rui Sro. Amsro
184 ap. 402 - 2a.-feire. Tel.:
25-0415.
ALUGAM-SE — Qusrtoc ou vagas
para moças com direito*, a partir
de 30 mil cruzeiros. Rua Santo
Amaro 130 ap. 101.
ALUGO - Ap. 1 005 da Rua Mar-
quês de Abrantes 119 cem 2 sis..
3 qts., banh., cozinhe e depen
dências de empregada. Tratar
tel.s 28-5944. _________
ALUGA-SE excelente ap., frente
pi praça, L. Machado, 11.1 102,
3 amplos quartes, sale, saleta,
demais depend. completas. Cha

Tel. 22-5827 - Aluguel:

FLAMENGO - Alug. barato. Rua
Senador Vergueiro, 193 ap. 203,
nmpio ap. c| elev. priv., and. int.,
3 qts., 2 lis., copa, coi. e grande
área de serv., atapet. e sinteco.
Ver local.
FLAMENGO — Alugamos na Rua
Almte. Tamandaré, 41 ap. 817
c[ sala e qt. conjugado, banh.
e kitch. Chaves porteiro. Tratar
CIVIA - Trav. Ouvidor, 17, 4.c
and. - Tel. 52-8106. 

quano e sala separados, coilnHa.Ine 45-0378. _W^S_t_\WÍt 
dfiíh!

ALUGO - 1 quarto mob. para,yEi3" p~ p]0 x. 99, 3.0 ,nd.
2 rapazes, entrada indep. Cr$ ,-. T.i' oi cai i
70000. 1 vaga Cr$ 30 - R. Pal-|~ '¦"• -"-•',"-

Enmrèia Brúiiltira d. Admi
nistração, Rua cia Quitanda, 47,
•• 302 "
250 0C0

meíras_n° 30.
ALUGA-SE — Vaga para moça que
trabalhe fora. Tratar iel. 25-4006
— Botafogo.
ALUGA-SE — Um quarto para
casal ou rapazes — Rua Álvaro
Ramos, 84, ap. 201 — Botafogo.
ALUGO Quarto 3 senh.ritas,
fino ambiente, p. referências -
R. Vol. da Pátria, 375, Gr. 6 -
Tel. 26-0779__

LARGO DO MACHADO - Aluga- ALUGA-SE - Ótimo apartamento,
se o ap. sala, quarto, cor., banh., cem 2 cuartos, 1 sala e salüo,
de frente. Ver Lgo. Machado, 29jCom jardim de Inverno, c! gar,.-
ap. 1010. Alug. 250 mais encar-igem — Rua Alíaro Rsmoi; 309,
qcs. T.-atar Rua Assembléia, 45,! cosa 22, ap._201 _-_ Botafogo. _

BOTAFOGO - 1.- locação, aluga-
so ap. 613 na Rua General Se-
veriano, 40 com Play-Ground, sa-
la, 2 quarios com sinteco. Ch_-
ves com o porteiro. Tratar em

na Av. Rio Vra-ibo, 156. Sílalve. portaria. Tel. 56Õ399 - **M|5.? 
"«n.a"r7 '.-' .! 

ALUGA"-S"Ê""Am?, 
"quarto 

t__l_ il'd%£ S,n'-o T73/*Í4.odínoV
, ,-,,'714 - Tel. 52-5917 - 12 àjjmil. A.i IPlAMr A*> tZATt. PPP.I*-Í-1 cu.no máximo 3 perso.-s, _ V , 31.1895'

liar CIVIA - Tr.w. Ouvidor, 17.8!.. "APART AMENTO - árandê cí terra-;MUUANVA • (-'A '1-' 
"Kt-|com 

ou sem móveis, sem co. nhar . '*">_**„ 
A, -=—,--¦" ' ; '¦¦"t4- -•" ^$£E&Béfà° «$**% r.^°-»^^^^

420, m-nsais. Apanhar as chs-lta e embala desde 19401ALUGA.SE^rAp., qt.-sala (cãni.),W V^ % n 1/1 _À Tel
ves paia ver na Rua da Quitsn. T.| ,cn]M i _0T e banh. - Prali Botafo», S-Cfemenl» n, lt-3, e,4i. lei.

da, 30-2.a andor, sala 209 -\~_[e[-_?_____".[_?.?___ |340, ap. 3l_7 - NCr$ JC0C0. Cha-,'46-4373.

BOTAFOGO'"-' Alugo casa 2 pa-
vimentos, varandas, 2 «Is-, 3 qts-,
copa-coz., garagem 3 carros, Jar-
dim.. Alto luxo. 850. mensais.
Tratar R. Quitanda 30, Gr. 80» -

Tcl. 32-9363.
BOTAFOGO - Aluga-íe l quar-
to pj casal ou 2 moças que tra-
balhem fora, c| tedes os direitos,
lj móveis. Humaitá, 229, ep.
I 012. .

j ALUGA-SE um quarto —
IM.nccrvo Filho. J7 ap. 303.
* ALUGO ap. qt., ,!., separado.

Rua Lucidio lago. 326 e 332.;<-ine!ànd;a F. 25-6697 45-4676.

— PRAÇA DA HARMONIA - Alu-
Kuai-ií-nrL..-. *_r«.].

das, sede rústica, Campo de Avia- Vende facilito ou tro'0 por'AI-^^^ ótima vaga qto. de fren-
cão. CrS 90 000 o alqusire. Tra- _. ,",_•!te,' p: cavalheirrs. Rua Carloi'apartamentos - Sr. Martm3.jSampHa!0i 3J2. nõo f.lt. «gua.

- Tel. 47-0706. *Tel. 23-3692.
tar com o proprietário peloi tel
27-1865 l 42-7416.

gam-M exceienfes quatros para
casais, tie Rua do Propósito, 59,
Var no local * tratar pelo tel
27-2446.
QUARTO — Alugo p[ casal poda
lavír, cozinhar. Rua André Ca-
vaicente, 74. Depósito. Encerre-
gado*

Tel. 52-2899. lóTIMO «Pt., sais, quarto coniug.,:v<*' po't. Tralar 46-3668.

ALUGA-SE quarto mobiliado. Ruajcozinha, banheiro completo, cinco [ALUGO — Quarto a 2 rapazes,
Correia Outra, 1371303 *¦ Ca-iminutoi centro cidade. Depósito {exige ref. ou 1 senhor — Vol.
lete. ' Jou fiodor - 45-7201 - 32-4457. Pitria, 31.605.

EOTAFOGO — Aluga-se uma gra-v
do sala de fiente, para moradia
oj negócio — General Poüdcro,
178, sob. 46-7211.

BSi!»WtTlff.«í^«»ÍÍS:.,''A?«-3'£»"SalMM^-f^-S^-ffcj-^**^

-^.W^-t^v-J;?;;-



_, - 2.° Cad., CLASSIFICADOS, Jornal do Brasil, domingo, 12, * 2.°-feira, 13-3-67
'«" IMÓVEIS - ALUGUEI,"

BOTAFOGO — Aluga-so qusrto
bem mcbiliado, estudante rine
trate, rof o rência» ¦— Tel. 46-2154.

DOIS IRMÃOS ci .ip. mobiliado
aceita um .ócio c| liberdade c]
roupa d_ cama e cafi da manho.
CrS 60 000 — Rua Senad. Vor-
rjuoiro, 210, ap. 207 -Jlctafogo.

PRAIA DE" BOTAFOGO - Aluo.l
se um quarto mobiliado, com di-
rcit.s, para duos moças que tr..-
balhem foro — Praia de Botafogo,
420. ap. 1 002.

alugo _p.-;_4Õ_ Eugênio J_ardim,;C0PACABANA - Alü-|Copacabana. 
- /•:¦,:¦,,.» .-:-

dois
48 .S91.

salões, 4 qls. 1 mil.
ga-se ap. mobiliado ou

AIUOA.SE na Rua Mascarenhas n20 c| salão, de 40 m2,
rio Morais — em Copacabana -, <:. ¦ .. __,,,_ „
Magnífica rasirlencia cem cx- COZ. e banh. na KU3 ba-
coler.los acomedações Iriçluslyo . Rir., iro 292 aD.
quintal com arca aproximada- r"'a KIDeirO, _Y-, ayi.

monte do SOO m2 apropriado pa- 404 — CnSVeS C| pOI-d-
ra embaixada cu or_n:!o fami- _ _.-- . i A~j 0170
lia - Tralor com o Sr. Mario -;rO. Tratar tel. 4/--l/y.

Toíofoho .16-7313.
ALUGO ap. um endar. mobiliado',

—-Icl 3 ots., 2 sio., 3 banhs;, depend.
PRAIA BOTAFOGO, 356, apt. atnbetado, cl tel., gelad., máq.

1 236 — Aluga-se. Chaves c! per- ¦

teiro. Aluçiucl: NCrS ieo.00. Tra-
tar Rua Visconde de Piraiá, 514|
404. Tel.: 37-6314.
CUAP.TO - Urca p| 1 possoa, 60
mil e cutra pj 1 ou 3 pessoas,
120 mil. Rua Marechal Cantuá-
ria, 122
QUARTO — Aluga-se p/ sonho-
tas. c/ de casal docente, faciii-
_a-_e preço e dôpáslto, R. Sã.
Clemente," 250, c/ 22. - Bota-

jsffo.
RUA GENERAL POÜDÓRÕ, 55.
ap. 204 - Sala, 2 quartos c|
r>ttn, embutidas, banh., coz., va-
ronda, dep.- emp., CrS 350 000.
Cheves ci porteiro. Administra-
dora Nacional, Av. Pres. Antônio
Carlos, 615, 2.° pav. Tel. 42-1314.
UKÀ - Alugamos op. 1 qt., 1
sala, cot:., bonh., arca, na Run
Mal. Car.t-Brio, 110 ap. 202 -
Chaves c| zelador e tratar Imo-
biliária 'Sagres Lttia. — Largo da
Carlocal - s| 40112 — Telefone
42.0072.

CORTE CANTAGALO - Aluga-:c,
todo pintado, atapetado, na Run
Prof. Gosiõo Baiana n° 400, o
ap. 503, com 2 frentes, j. inver-

avar a família pequena de alto no, salão, 3 quartos c| armários

tratamento por 3, 6 ou 12 motos, embutidos, banli. completo em

Posto 5 - Run Bolivar - Tel. côr, cozinha, area, dep. .emp. e
R7JSM1 garagem. Chaves cj porteiro. Ira--'¦-"-'¦  

,a. na Rua Buenos Aires, 90, l|
707 - Tel. 52^7344.
COPACABANA -"MOBILIADO -

Alug. Av. N. S. de Copacabana,
99, ap. 402, c| salas, telefone,' 2

qts., banh. comp., ccz., área c]

ALUGO ap. Rua Constante Ramos,
35, c| 3 qts., 2 sis., demais dep.,
cem ou sem mobília, cj garagem,
per temporada ou i 2 me_cs. —
Tratar Amaral -Jel. 157. 031 '¦ .

APARTAMENTO - Quarto, solo.
Siqueira Campos, 85]1 007 - CrS
250 mais taxas. Ver local. Tratar
México/:119; sala '3p8.' ;__

ÀLUGA-SE ótimo quarto inob.,.c'
tel., em ao. de sra. Av. Atlân-
tica oo lado do Luxor Hotel, a
l_ou 2 P_s_=as_-_ 57.8349 __
ÀLUGA-SE em" Copacabana, um
quarto de -írente pnra temp.rada.
Tel. 57-4860.
ÀLÜGÒ dois apartamentos: 1 com
2 qt;., sala, dependências e outro
com qto., sala separado:, mebi-
liado. Av. Copac, 4811701 - Tel.:
57-5265.

URCA — Alugo ap. quartn e ha-
nheiro. Tratar t\ Vanda. Rua Ma-
reehal Cantuária n. AA, ap. 103
- Tcl. 46-1458.
VAGA — Aluga-se em casa de
femitia, a mocas. Tratar na Rua
Msna Parreto rt° 16, casa, de 8h
às l.h — Da. rísmèraldei

LEME - COPACABANA

APARTAMENTO :.mobi:
liado — Raul Pompéia,
190, ap. 801 — Próprio
para quem necessite de
6 armários embutidos
todas paredes dos 3
auartos. Mais 2 salas e
dependências. Pintura a
óleo. Ver tôda hora. (B
ALUGA-SE qusrto, para senhor
oue trabalhe fora. Exige-sç re-
fprendas'. Rua Fern.nd-i Mendes,
Pô:to 3. Inform. 57-3576.

ALUGO amplo ap. fresco e apra-
z.vêl, mob. cl fie!., roupa de
cami e utens. Dias ou m3s a
com"., pj isl. 36-6935
ALUGO ótimo quarto, cle frento,
amplo e confortável, n sr que
possa dar refar. Único inquilino.
To!. 366935.

ALUGA-SÊ ótimo quorto o 1 ou 2
pessoas de trato, cem direitos,
Copacabana. Trajar: 37-7569•___

ÀLUGÀ-SE vasa a moca que tra-
balhe fora. Cr$ 50 000. - Rua
Leopoldo Migut-s, 36 ap. 103 -

Copacabana.

t_nque, dep. empreg., garagem.
Chaves cl porteiro. Trator "ALIAN-

CA IMÓVEIS", Pca. Pio X, 99,
3.0 and. - Tel. 23-5911.

COPACABANA - Aluga-so oti-
mo ap. na Rua Dias da Rocha
n. 35 - ap. 104, do 2 salas,
3 quartes, banhoiro, cozinha e
dependências completas — Vei
no total com o porteiro e tra>
tar com ATLAS IMÓVEIS ITDA

Rua México n. 98 - sala 303
CRECI 454.

COPACABANA - Alugo ap. 1 006
— R. Barão de Ipanema, 1-43 -

Quarto, sala, coz., banh. compl
Chaves cl porteiro e tratar Av
Rio Bronco, 14, 14.° - Tel. -
22-2957.

ALUGA-SE quarto mobiliado para
casal ou duas moças que traba-
lhom fora. Rua Duvivier, 18 op.
603.

COPACABANA - Aluga-se amplo
apartamento de 2 quartos, 2 sa-
Ias, demais dependências e tete-
fcne, na Rua Figueiredo Maga-
lhães, para temporada de 6 me-
ses. Informações pelo telefone
23-5117 - Creci 776.

ALUGA-SE p| moça ou sra.
referências, banhos quentes, cafò

peol manhã, c| cu sem refeições.
80 000. Júlio de Castilho, -40|
802 — Copacabana. __
ALUGO — Copocabana — R. Sta.
Clara, 142 ao. 807 cl sl., qto.,
var. e dep. NCr$ 250,00. Chaves

porteiro. Tratar S7 .053' èMárde.

AIUGA-SE - Sá Ferreira n.° 44,
ap. 1009, sala, 2 quartos, depen
dencias de empregada. Detalhes
32-7B94 - 13 às 19h. Dr. Geni-
vai.

ALUGA-S!: luxuoso quarto para
ra^a.: solteiro cu senhor ideneo.
Por CrS 100 OCO. Rua Barata Ri-
beiro, )84,_ap._l 203. Copacabana.

ÀLUGA-SE quarto c' móveis e
banheiro indenendente para ra-
paz - Cop.,_828, ep._602.
ALUGA"-S_ ap. 1 qt., 2 sais, dap.
Francisco Si n. 5, esquina Atlân-
fica (oortoiro). Tols. 27-5832 -
42 .452.

APARTAMENTO — Aluga-so para
c.sgl, dentista, modiíta e ctc.
t...reo ao lado da entrada do edi-
fido. Rua Joaquim Nabuco, 51.

_v_dcr — R. Leo-

poldo Miguez, 29 c| 01, de fren-
le, prazo de 6 meses a I ono, ap.

| 135 m2, sala, living, terraço,
! qts-, 5 armários emb., copa,

cer., cj armários, dep. de em-
prec,, etaragem, or refrigerado,
alug. 720 cl depósito. Tel.: ..
57-4190 ou Carneiro de Mendon
ça,. Imóveis. Tel.: 57-2853.

COPACABANA — Alugomos mag-;ALUGUEI??? FIADOR??? RosolyojTIJUCA — Aluga-se ep. tipo ce-
nlfico ap. térreo, _.' _ quartos àjna hora Fiador proprietário, ir- sa. Rua JacumH 15. 2 salas, A
Rua Otaviano Hudson, 29, ap. recusava.; não cobramos adían-jquarlcs, naragern etc. Inf. tele-
2. Tralor em JABUR NETO IMÕ-itado, i só apanhar documentos]íone 48-4152.
VEIS, R. das Marrecas, n. 40,ío opres.otor. Av Rio Branco, 105:T|JUCA - Ap. 

"novo", "piíctTs, 
2

sala 703 - Tel. 32-8767. | s| 1819. Tol: 32-2503. |qts„ sl. ctc, dep. empr.. gara-

COPACABANA - KAIC aluga na
Uua S.inla Clara n.ò 352, ep. 404,
c| sl.-qt. sep,, cor., banh. Cha-
ves cl porteiro. Tratar na Rua do
Carmo 27-A. Tel.: 32-1774. CRE-
Cl 283.

COPACABANA - Casal s| filhos
que trabalha fora, aluga uma va-
rja a meça que também trabalhe
fora, única inquilina e tedes os
direitos. Tratar na R. Raimundo
Correia, 68 ap. 303. 

APARTAMENTO temp. mob. com
tel., alugo._ji7__>81 ,_quar_ s__sep.

ALUGÀM-SE 2 quartos, 1 inde-
pendente, outro ci direitos o ca-
alhelros de idoneidade. Tel.:
36-5467.
ALUGO 2 aos. rnobiliados, loca
aplausíval da Av._ Niímeier, vis-
ta excepcional, próprio para des-
canso. Atendo hoie. — '>23;8o88...

ALUGO temporada, op. sala,
quarto separado, frente, mobília-
do, geladeira. Sta. Clara, 46.
Chaves porteiro..
ÀLÜGÒ — Luxo, fronte, gara-
gem, salão, 3 quartos c! arm.,
banheiro, cozinha e demais dep.
Rua Felipe de (Oliveira, 481502.
Chaves com porteiro. Tratar —

22-2330.

COPACABANA - Alu-
gam-se aps. com sala;
qt., banh. e cozinha —
Ver à Av. Copacabana,
1 085. Chaves na sala
405 com o Sr. Levy —
CRECI 29h (B
COPACABANA - Alugo mr ni
Rua Barata Ribeira n. 200 —
ap. 821 — sala, quarto eonjug.
dom. dops. todo pintado, CrS
200 000 - Chaves na ADAIMA

Rua Almirante Barroso n. 90
612 - Tel. 22-0798 ou ....

524672 — dias úteis • ...
28-9571 à nojle.
COPACABANA - Àluga-se um
apartamento mobiliado para tem<
porada, Rua Siqueira Campos n
23 - ap. 16 - das 14 is 18
horas, _____
COPACABANA — Àluga-se ólimo

n.° 404, da Rua Bolívar, 129,
C;S..!ão, 2 qís., co.inha, banh.
social, _ dep. copip. de empre-
gada. Chaves c| o porteiro. Tra-
tar: 22-3183.

COPACABANA - Alugo ap. 906
coni., banh. e lit., iunto Túnel
Novo. R. Góis Monteiro, 184 -
Tel. 29-2243 - Cardoso.

COPACABANA — Àluga-se de ío.
locação lindo ap. de frente, um
salão grande, banheiro com box
o meia cozinha. Ver no Iccal com
peneiro Cezor. Preço: 240 000 e
mais taxes na Rua Barata Ribeiro,
153 op. 1 001 —_Tel. 36-4145. _
COPACABANA — Aluga-se noar-
tamento ki.cl.nette. Barata .Ribei'
ro, 200 op. 817. Preco: 180 COO.
Com fiader. Com folha desconto
menos 10 000. Tel. 45-8428

COPACABANA — Aluga-se ótimo
quarto e senhor de fino trato.
Ambiente familiar - 57-5972.

COPACABANA- 
""Ãluga-se 

ap.
conjugado na Rua Constante Ra
mos, 53 — Trotar com o Dr. Fran-
cjsco pelo Tel. 37-0307.
COPACABANA - R.~ Figueiredo
Magalhães, 946 ap. 604, de frente,

cito. separados, cor.,
área cj tanque, qto e san. em-
preg. Aluguel: NCrS 300,00 mais
taxas. Chaves porteiro. Tratar
Tcl. 37-0177.

COPACABANA - Garagem. Alu-

ga-:e uma Vaga na Rua D_ min-
gos Forreira, 219, ap. 401 - Alu-

guol 30 COO — Tratsr pelo tel.
52-2764. ___
COPACABANA - Alugo-se rta R.
Constante Ramos, 131 o ap. 110,
conj. banh. e coz. Ver c/ port.
Tratar tel. 43-7912 - ADM.
ORION.
COPACABANA - Àiuga-se ap.
mobiliado para temporada —

270 000 mais taxas — Ver c
tratar hoie Inhangí, 10, ep. 905

Seounda-feira c/ Jacomini -

Tel. 32-8989.
COPACABANA - Àluga-se uma
vaoa a moca que trabalhe fora.
Pede-se referência:. Rua Cons-
rante Ramos, 131, op. 710. 

DE FRENTEcom telefone, môça,
aluga para seu ap. a outra com
todcs_djreÍtos.^_TeL_3^-2850.
DESEJA VIAJAR? - Advogada e/

ALUGA-oE quarto senhor ou se-'gem,
nhora do respeito. Rua Barão de Tel.i 38-7487.

Aluguel 230 mil

Itapagipe, 390.
ALUGO quorto a rapazes, sem
móveis. Rua Desembargador Isi-
dro, 31. Tijuca.
ALUGA-SE ema vaga pi moça que
trab. fora, com meia pem.o e
movei.-. 60 mil. Pede-se ref. é
casa de família. Berão de Mes-
quita- J__l-:_58-9764._
ALUGA-SE óltmo quarto com pon-
s3b a uma ou duas pessoas, am-
biente selecionado. Pedem-se re-
ferôncias. Rua Aguiar n.° 3. —
Tijuc_.
ÃLÜGÁ-SE um apartamento de
quarto e sala conjugados, banhei-
ro e kitch., na Rua General Ra-
ca n.° UO. Prata Saenz Peno
ALUGA-SE na - Rita Barão de Ser-
tório 07, op. 10., com quario,
saia e orea._Traíar_ no local._
ALUGO ao. sala, quarto cor. R.
Deis de Dezembro 22, op. 201.
Tratar tel.t 38-4717.
ÀLUGA-SE casa cem garagem, na

escritório, na Av. Erasmo Braqa,
255, sala 1 004-A. Tel. 52-9906.
de 14 às 18 horas. Administra
sou imivel: Cobrança e reoiuslo- Rua Cimpcs da Par n.° 248. Ver" " 

12 heros - Rio Comonto do aluguel, contrato do lo-
cação, ações do_da_p-;o ctc.

FIANÇAS. PARA ALUGUEIS.: -

Fornoço, rápido, certo. Solurao
24 horas. Av. R- Branco n.
185 - sala 1 -04 - Edifício
Marquês do Herval. _ ._ _
FUNCIONARIA aluga" quarlo se-
nhora, m6ça. Pede referências.
Tratar Nilda - Barata Ribeiro 92
- 303 - Das 13 às 18 hs.

fl JUCA - Aluga-se o op. 401
do R. Dezoito Outubro, 328, c/
sala, 5 qts. e demais dependên-
cias. Chaves c/ porteiro e tralar
na Av. Rio Branco, 156, sala
1714 - Tel. 52-5917 - 12 às
IBh.
TUUCA — Àtuga-io um bom ap.
do sela, 3 quartos « depondún*
cia. de ompregada, com linda
vitta. Vor o informar na Rua
Condo do Confim 611.

TERRENO com barracão pl qual-
quer fim. Alugo Rua Consclhei-
ro Otaviano 80, eo lado direito,
80 mil. Tel.: 58-3264.
VILA ISABEL - Aluga-se ap. 301
da R. Padre Francisco Lana n.ü
96, 'Edif. Catu', ci sl., 2 qls., .......
banh., coz., dep. compl. empreq., 204. Procurar Sr. Índio. Trata

ALUGAM-SE — Quartos c[ vagas
rapa7e3 solteiro, e quarto inde-
pendenta em casa de famftla. Rua
Frei Pinto, 7J, cp. 201 - Rccha.
ALUGO ap., lo. tocarão, 3 quar-
fos, sala o demais dependências.
Rua S5o Bris n. 68, 2.° bl. »p.

varanda e «rea. Chaves ap. 104
Tratar R. Uruguaiana n.° 24, l.o
andar.

48-6347.
ABOLIÇÃO — Alugo duas «.fl-
mas casas tipo ap. para' um_____LL
duas Íõ.... ;¦_>-, _f.dã" casa lem: 1
qt., sala, corinha, banheiro, área
com tanque e terraço

CA5CADURA — Aluga-te um apar-
lamento à Rua da Bica n. 163, ap.
103, com 2 quarlos, sala, 2 ba-
nheiros, cozinha, varanda c de-

s dependências. Chaves e In-
formações no ant. 101.
CONTRATOS - C| fiador ou de-
pósilo ds 1 mês, aps. e casas a
osrlir dc NCrí. IOO, 140, 170,
200, 260 e 300. Inf. hoie 
38-4031, ".isi'? a, a-í.íh:...

..,,,„. A ,, banheiro de empregada. Chaves
TIJUCA - Aluga-se otimo 

casa 
no 302# _ E5ta é pIraie|il à R,

.Carvalho Alvim, 231 e/ 6, c, EntJ Gam3 Lôbo_ TeL dicls útci.:

VILA ISABEL - Aluga-se ap. 401
da R. Cesta Pereira r..G 4, ci 3
qts., sl. coi., banh., ires, dep.|c0„- ,-nr,u2 , tcrraç0. _ Ver na
compl. Chaves c port. Tratar R. Ru„ Juta, 60 ,_,. e irjj cnt.
Uruguaiana, 24, l.o andar.  ,. Ru_ si|VJ Xavic. da. 9 òl
VILA ISABEL - Aluga-se útimohíh. - Tratar na FRISA S/A. -
apartamento 101 da Rua Heber Tels. 32-8803 e 22-0087. - CRE-
do Bôscoli n. \A4, cl sala, três Cl n.° 205.
quartos, co_inho, área, quarto o|'Al0GÀ"-SE " "c"aTã

prido
ALUGA-SE ap. 1 sala, 2 qts., co-
zinha e banheiro completo, quarto
e dependências de empr. — Rua
Mariz e Barros n. 554, ap. 506.
Chaves cem o porteiro Sr. Pedro.
ÂIÚGAM-SE quartos e vagas, pa-

môç_s cu rapazes, com ou
sem refeições. R. Barão de Pi-
rassinunga, 7B, sobrado — Tijuca.

sala, 2 quartos, coz., banh., va- 40.C627
randa. Chaves pf favor na casa
1. Tratar: Prcdiól Palermo ltda.
R. Sonador Dantas, 117, t/905 -
Tel. 52-4325 - CRECI 455.
TÍJÜCA — Àluga-se na Rua Pa-
dre Champagnat n. 27, o ap. *Í07,
cl 1 sala, 2 quartos, cozinha, ba-
nheiro, e érea c| tanque. Cha-
ves no ap. 409. Tratar pelo tcl.
32-8766.
TIJUCA -. AÍuga-te ap. 101. Rua
Ccnde Bonfim, 1 178, de sala,
oto. o cozinhe. Ver ceooÍ3 10
horas.

Dom]ngo,_28-1699.

VILA ISABEL -Rua Teodoro da
Silva, 445, aluga-se o apt. 404,
cl grande sala, S quartos, banhei-
ro de còr, cozinha, quarlo, dep.
de empregada _ garagem; Chaves
cl o zelador. Tel. 230307, dos 8

12 hs.

LINS - BOCA DO MATO

LEME — Áluga-se um quarto para
casal que trabalhe fora. Telefo-
ne 37-4188.

ALUGO — Vara e duas moças
c! direito a cozinhar, em ap. do
sra. sá — Preco módico. Pauta
Froltas n. 66-509.

ALUOUEL??? - Apenas 1 mis
adiantado p| fiader - irrecusa-
vai c| todos documontos — pro-
prietário de aps. « casas, ro-
sotvo na Itora. Não cobramos
adiantado. Venha apanhar os da-
dos, documentos etc. Av, Rio
Branco n. 185 - sala 1 019 - Te-
lofone 32-2503 - Das S is 18 ho
ras.

COPACABANA — Apartamento
mobiliado. Aluga-se um na Tra-
vessa Agrense, 14, ap. 906 —
Esta rua fica na esquina das Lo-
ias Brasileiras. Aluguel Ct$ ....
280 000 mais as taxas. Tratar pe-
lo_tel._52.2764.
COPACABANA — Àluga-se gran-
cle e luxuoso ap„ entrada pri-
va'.va, esq. alumínio, ducha, ar-
mários nos cômodos, pintura óleo,
frente, salão, sala, 3 quartos, 2
banheiros sociais, cozinha, área,
dep. empregada, garagem. NCrS
1.050,00. Ruo 5 de Julho, 236,

__ 201 -Chave 202v

COPACABANA- - Alugamos óti-
mo ap. de 3 quartos, salão, co-

pa, cor., banheiro social, quarto
e banheiro de empregada, para-
ciem e salão de fesVas (la. loca-
ção). Ver à R. Domingos Ferreira

146, ap. 202, chaves c/ por-
teiro e tratar LANÇA S'A., Av.
Rio Br.-.nco, 20, %l 801 - Tel.

2710 - CRECI 41.

IKtiíí — Àluga-se quarto de fren-
te, mobiliado. Rua Gustavo Sam-
paio, 760, ap. 802. Ver ió
domingo;;
LEMÉ~- Alugo ap. qt., sl., deps.
mob. c' gelad. NCrS 350, Rua
Gen. Ribeiro Costa 2301607. Ve:
c| porteiro e tratar 56-1597.

AlUGO cp. 2 quartos, sala, co-
linha, banheiro, quarto de em-
pregada e terraço. Trator c/ Luís
Tal. 52-3310. Chaves c. portairo.
Rua Itaplru n.° 315, ap. 409.
ÀLUGA-SE 

"ap. 
40Í, C. Bo"nfím, 63,

sõIüo, 3 qts. etc, depend. empr.
Chaves c/ _.e!odcr.

COPACABANA - Posto 2, qí.
mob, p, 1 ou 2 pessoas fino
trato e q. trabalhem fora. Preso
150 mll. Fone: 37-6525. 

COPACABANA - Alugasse o op.
605 da Rua Inhangá, 10. Compôs-
to da sala-quarto grande, coz.,
banh., pintado da novo. Alug.
280 mais encargos. Tratar Rua
Assembléia, 45, 5.° and. Chaves
c| zelador.

AVENIDA ATLÂNTICA
— Alugamos o 4.° an-
dar do Edifício GOLDEN
GATE — Av. Atlântica,
2038, apartamento com
660 m2, para embaixa-
da ou família de alto
tratamento, biblioteca,
grande salão, sala de
jantar, varanda em tôda
a frente do edifício, seis
quartos com armários
embutidos, três banhei-
ros completos, toilette
social, grande copa e co-
zinha, três quartos e ba-

¦j-iheiro completo para
empregados, duas va-
gas na garagem, dois
telefones, todas as de-
pendências refrigeradas
— Parcialmente mobilia
do. Serviço perfeito de
portaria, dois elevado-
res sociais. Aluguel livre
NCr$ 2 500,00. Para vi-
sitas necessário cartão
de autorização da IMO-
BILIÁRIA ZIRTAEB LTDA.
Rua de Alfândega, 81-
A, 1.° andar. Telefonar
entre 11h30m e 18 ho-
ras. Tels. 23-3996 e ..
23-9877.

ALUGA-SE na Rua Si Ferreira
n. 44 — ap. 1 003 com 1 sa-
lâo, 3 quartos, armário embuti-
do, area do serviço, dopenden-
cias do emprogada. Chaves com
o porloiro Pedro — Tratar com
o Sr. José polo tel. 37-1746.

COPACABANA - Aluga-se o ap,
102 do R. Barata Ribeiro, 286,
c/ sala, 2 qts. _ dependências
completas de empregada. Chaves
c/ porteiro e trator na Av. Rio
Branco, 156, sala 1714 — .Tel.
52-5917 - 12 às 18h. .

COPACABANA - Alugamos ex
celente ap. mobiliado de frente
_/ 2 quartos, sala, iardim de in-
verno, cozinha, banheiro social e
dependências de empregada. Ver
ó R. Ministro Viveiros de Cas-
tro, 62, ap. 902. Chaves _/ por-
teiro e trotar LANÇA S/A., Av.
Rio Branco, 20, _/ 801 - Tcl.
23-2710. - CRECI 41.

MUDANÇA? GATO PRE-
TO armazena, transpor-
ta e embala desde 1940
- Tel. 45-8128.
OPORTUNIDADE - Aluga-se ap
fronte. NCr? 300 00, mais taxas.
C| sala, 3 quartos, varanda, ba
nheiro, cozinha e dependências.
Rua Barão de Ipanema, 62, op
201. Chaves no ap. 202.

ALUGÃ-SE — Vaga para môça ou
uma senhora. Rua Barão Bem Re-
tiro 1 588 ap. 203. — Engenho
Nôvo.
ALUGA-SE ap. fundos, sala,
quartos, dep. empre.>ida. Alu-
guel NCrS 300. Mariz c Barres,
470-816. Chaves com o porteiro.

TIJUCA — Alugamos ótimo ep.
de quarlo e sala separados, co-
rinha c banheiro. Ver na Rua
Gal. Roca, 408, c. 1, op. 404.
Chaves c| porteiro e tratar: Lan-
ca S;A. Av. Rio Branco, 20, sala
801 .'Tcl. 23-2710. Creci 41.
TIJÜCÃ - Alugo ap. 3 quartos,
sala, banh. coz. e dsp. comple-
tas. Av. Maracanã, esquina com
Uruguai. Tratar R. Dias da Cruz
47-304. Meier, condução pj mos-
trar o op. Aluguel CrS 370 000.

ALUGA-SE um quarfo na Rua Lins
Vascrncelos a uma senhora que
trabalhe fora. Cr$ 50 000. Tele-
fono_29-_4639.
LINS — Alugo aps. de aito luxo
Rua Pedro de Carvalho, 410, casa
7, ap. 101, por CrS 350 000, c
201 CrS 320000, c/ 3 grandes
qts., talão, dep. empr. Chaves
p/_fa.or_ap. 302._Tratar 31-3256.
LINS — Aluga-se ap. grande, 2
qts., sala, \. de inverno, dep.
compl., garagem. Ver Rua Ernss*
tina 79, ap. 404 - Tratar Av.
Presidente Vargas 590, sl 706
Tel. 43-2409. .

TIJUCA - Alugo op. 2 q. 1 sl.
e dep. completas, 1 por andar,
2 fr. Ruà Barão de Mesquita, 233
op. 601. CrS 300 000 e taxas.
Chaves no 801.
TIJUCA — Ãluga-se um quarto
para um cavalheiro em casa de
família. Trav. São Silvestre, 94,
apt. 101. Esta Trav. fica na Ma-
riz Barros.

JÃCAREPAGUÁ

PõSTÒ 6 - Aluga-se apt. total
mente mobiliado, cortÍna_s, tape-
tes, etc, com hall, salão, sala

jantar, 3 quartos com armários
embutidos, 2 banheiros sociais,
copa-coiinha, dep. empreoado,
garagem, 1 por andar, edifício
nôvo. NCr5 1 500 _ taxas. Raul
Pompóio, 66, apt. 901 — área
2S0m2.
QUARTO - Copacabana - Alu-
ga-so um grande, mobiliado, so-
mente o| uma moça ou uma sra.
Preço ÍOO mil. Rua H. do Gou-
vela. Tcl. 26-0237 - Sr. Nov.

BARAO ITAPAGIPE 386-307. Alu-
gc-se saleta, salão duplo, 2 qts.
e depend., garagem. Inf. 54-3478.
C ASAL'. Ml LITAR sem filhos alí
gi ap, d» sl., 3 qts., 1 ba*
nheiros, c| garagem perto Pça.
Saem Pan» __ por um ano —
31-2742. 
CASAS"- TIJUCA - 2 - Aluga-
se c/ quorto, sala etc, não fai-
to ítiu-. Ver na Rua São Miguel
n.o 3)8, c/ 95. Tralar S. Miguel,
187.
CATUMBI — Aluga-se amplo
quarto a senhor ou môça que
trabalhe fora. Ver e tratar .. Rua
Emília Guimarães, 2-1 — Telefone
32-9011.
CATUMBI
qti

COPACABANA - Apartamento
mobiliado. Aluga-se um na Av.
Copacabana, 1 150, ap. 715, çom
sala, quarto e demais dependôn-
cias, com geladeira. Aluguel CrS

300 000 mais as taxas. Tratar pe-
vel. 52-2764.

VAGA fl uma moça que trabalhe
fora, em conjugado de moca só
Av. Copacabana, 796 ap. 807.

ALUGO belo ap., salão, 3 qts.,
2 banhs. soc, 5 armários em-
butidos, copa-coz., depend. ern-

pregada. R. Cinco dc Julho, 50,
ap. 301. Chaves porteiro José,
Tratar tel. 37.626U .'

ALUGO gde. qt. c/ arm. emb.
a sr. c/ ref. ql trab. fora - Ap.
luxo 3/ inq. Máximo respeito -

Av. Copacabana, 1298, ap. 1204
até 15h.

COPACABANA - Alugo-se o ap.
803 da Rua Figueiredo MagalhãVa
n.° 226, de sala e quarto con-
Jugado, banheiro e kitchenete —
Chaves no local. Tratar na Rua
México, 148, sala 106. 

QUARIO - Alugi-se a 2 rapazes
ou moças. B. Ribeiro, 105 ap.
803

VAGA DE GARAGEM - Copaca
bana - Alugo-se 40,00 - Bara-
ta Ribeiro x Santa Clara — Ed,
Nobre de S. Clara. Ver c| China
porteiro. Tratar Av. 13 de Maio,
23, sl 1 822 - Tel. 22-6300.

Àluga-se casa sala, 2
banh. cór, coz. grande quin

tal, banh. empreg., naragem, va
randa. Rua Navarro, 15, chaves
na Rua Eli.eu Visconti, 8, ap.
103. 

TIJUCA — Alugo ótimo ap. dc
sala, _ quartos, cojc., banh., dep.
empr. Rua Uruguai n.*237, ap.
603. Ver no local. Tratar telefo-
ne 22-6466.

ALUGAM-SE casas com um, doi
e três quartos a partir de 75 000
mil e querto 45 000 — Estrada da
Miringuava n,° 12 — Praça Jau-
ru, final da Estrada do Tindiba.
Procurar o senhor Severino Da
niel.
ALUGO — Taquara. Bem ap. tipo
casa. Ver Rua Mapencü, 579, ap.
101 — Tratar Lqo. Campinho
Padaria. Tel. M. H. 765.

TIJUCA — Quarlos alugam-se po
de lavar e cor. na Rua Uruguai,
299 — Exige-se depósito.

Sala, quarto,
cozinha, copa, banheiro e irea c/
tanque. Rua Inabu n. 182, — Ja-
caro ,
ÃLUGA-SE cata, com 2 quartos,
-_|3, cozinha, banheiro, copa e
quintal na Rua Barão dc Santo
Ângelo, 186. Chave de Ouro —
Méier..'
ALUGO uma casa e um bom qto.

e. 60 e 120 mil, 3 m. c/cp. R.
Assis_Cornciro,_337.
ÃLÜGAM-SEdcis quartos um in-
dependente' parn casal, R. Viscon-
rio Itabsiana n:° 107 — Engenho
Nôvo.
ALUGAM-SE. um quarto o vo-
o„3 a rapazes do comércio, c/
refsiço-j: cm ambiente familiar,
Rus Dias da Cruz n.o 103 _
Méier. 
ÃLÜGA-SE uma caso, 2 quartos
uma sala, cozinha e banheiro, alu
guol 150C.0. R. Almirante Ca
lheires da Graça, 110. Todes cs
Santo», __^
ALUGAMOS ap. 203 na Rua Sâo
Br.s, ó8, 'bloco I, composto de
3 quartes, sala, cozinha, banhei-
ro e área c/ tanque. Chaves c/
porteiro e trator cl BANCO NA-
CIONAL BRASILEIRO S/A. - Av.
Erasmo Brada n.o 255-A. Telefono
31-0190, R. 239.
ALUGAM-SE apartamentos, 1. lo-
cação, sala, 2 qts., banh. completo
e mais depend,, na Rua Meira, 9
- Tratar na Rua Dr. Padiliia, 362.

Uma casa na Pua

ALUGAM-SE casas modestas, em
bonita vila, junto _ Col. Jul. Mo-
reira, todas com 2 qts., 1 sl., co-
zinha, banheiro e quintal. Ver
h Estrado Rodrigues Caldas, n.»
2 635 — Jacaperaguá (Taquara).
ÃtÜGA-SE ap. 2 qts., sl. ete.
Rua Comsndador Siqueira, 596,
frente 160 e fundos 100 — dos-
conto folha. Fone 49-1133.

ALUGA-SE
Honório, 1 601 frente, em Ca
chambi. 'Ver no Icccl e tratar c.
o proprietiírio na Av. Suburba-
na, 5918-funtlos — Sr. Alberto.

TIJUCA — Aluga-so em la. lo-
cação na Rua Costa Peroira n.
43 — aps. de _ quartos, sala,
vestíbulo, banhoiro, cozinha, do-;'
pendências de empregada, area 'ÃLUG AM-Sc cu vendem-se apar-
de serviço, garagem, play-nTOundjít-.n.er,to3 novos na Vila Vaiqueire
antena coletiva para TV, AluguelL. Rua Ouro Branco (antiga Rua
a partir do CrS 283 000 . Con- G) n.» 462, a 30m da Praça dos
trato cem fiador, Ver no local 'Eucaliptos. Trotar no local com
o tralar na ATLAS IMÓVEIS ll-
MITADA - Ruo México n. 98, s]
302 - CRECIS 454

o propriet. rio.

CATUMBI - Aluga-se ap. de
frente, sala, varanda, 2 qtos.,
coz., banh. comp,, érea tanque,
dep. compl. empreg. Rus Elizeu
Visconti, 8, ap. 201. Chaves no
op. 103

ZONA NORTE
PÇA. DA BANDEIRA -
S. CRISTÓVÃO

COPACABANA - Posto seis.
Aceito em meu ap. mob. c/ re-
frigerador, pessoa responsável.
Tratar Rua Bulhões Carvalho, n.*
547, ap. 1005 ou fone 42-1386 -
Horário comercial. Sr. Paulo.

ALUGA-SE vagas pl rapazes Cr$
50 000, ambiente selecionado.
Roupa dc cama, colchão de mola
e banho quente, Av. Copacaba-
na, 1 246|202_.

ALUGA-SE na Av. N. S. Copa
cabana, 793-A ap. 1106, saleta,
:ala, quarto sacada - Chave na

portaria.

APARTAMENTO - Copacabana -

Alugo temporada, quarto, sala
sep. Vista mar, 30 m da praio.
Inf. tel. 38-7617. X
ALTO LUXO - Perto da Praia.
Salão, sala de Iantar, 3 qts., 2
banhs., armirios, Bolivar, 17, ep.
401, visitas hoie 10 às 12 e 14
às 18.

COPACABANA - P.ua Barata Ri-
beiro, 184, ap. 1004 - Aluga-se
c/ 2 qts., sola, coi., banh., dep.
empregada etc. NCrS 400,00 —
Tratar PREDIAL E ADMINISTRA-
DORA RESNIKOFF LTDA. - Rua
Ouvidor, 130-9.° and. Tels
32-1675 e 22-9435. (E-18).
COPACABANA - Aluga-se, ap
1013 da Av. Copacabana, 1642
c/ sala-quarto, banh. e cozinha.
Tratar Predial Palermo Ltda. — R.
Senador Dantas, 117 s/ 905 -
Tel. 52-4325 - CRECI 455.

ALUGA-SE qusrto mobiliado, caral

ou mô.as, rnpares. Pereira Al

meida n. 19. Praça da Bandei-

ALUGA-SE apt. n. 302 à Ruo

Sâo Cristóvão n. 1259, cl 2 qts.,
sala e demais dependências. Tra-

tar pl tel. 34-2989 ou 34-8799, c|

Sr. Daniel, de:2.»'« ó.a-felrà¦ .

ÃÕJ_Ã"-SÉ--m quarto para rapai
- Rua Francisco Eugênio, 176,

c/l — S. Cristóvão.

PRAÇA DA BANDEIRA - Aluga
se um ótimo qunrto para uma ou
duas rr.ô.as. Tel. 34-5003.
SÃO CRISTÓVÃO - Alugo casa
c/ 2 salas, 2 quartos, demais de-
pendências todas amplas, cm óti-
mo estedo de conservação — Ver
na Rua São Lui: Gonzaga, 1 487
— casa 6 — Tratnr com Victorio
Rócco — R- .Assembléia, 11, s/
501.

ÂLÜGA-SE no Leme, bonito ept.,
na praia, c| 3 qts., 2 salas, gara-
gem, etc. Com móveis, telefone
utensílios e tudo o necoss*ário,
por 1 milhão. Detalhes _f Amora
Imóveis - 26-3196 c 32-3115. -
Crecl 178.
ACEITO SÓCIO - Apt. mobiliado.
Rua Carvalho de Mendonça, 13,
apt. 707, posto 2 1|2 - 90 mil.
Chave port. i

COPACABANA - Aluga-se ap.
da R. Barato Ribeiro, 90, ap. 612,
c/ sala, quarto, banh., ccz. la.
locação. Trafar Predial Palermo
Ltda. R. Senador Dantas, 117, s,'
905 - Tel.: 52-4325 - CRECI
455.
COPACABANA - Ãluga-so o ap.
404 da Av. N. S. Copacabana,
1 141, com sala e quarto sepa-
rados, kitch, banheiro completo,
mobiliado, com vista para Av.
Atlântica. Chaves com o proprie-
tário do ap. 406. Tratar na
"ADAIMA" Av. Almte. Barroso,
90 ss| 610112. Tcl.r 22-0798.

ALUGAM-SÊ quartr/T para casal

ou meras. Tralar domingo ou so-

qunda-feira. Rua Monsenhor _Ma-
nuel _Gome3!_2.__São_Cristoyao1_
ALUGAM-SE vagas para rapazes,
trotor domingo ou segunçla-fei-
ra. Rua Monsenhor Manuel Go-

mes, 2. São _Cri:továo. 
AIÜGA-SE pofão com cozinha,
banheiro, tanque, érea, tudo. in-

dependente, de preferencia para
comércio, 200 mil e taxas, três

de denosiío. Emancipa _ao, 32.

ATENÇÃO, casal s| filhos preci-

SAO CRISTÓVÃO - Aluga-so uma
casa novo com duas residências
independentes, uma tem 1 sala,
1 quarto etc. Outra tem^ varias
dependências. Rua S. Cristóvão,
1 195 c/ 36 - Visitas h.]e das
10 às 17h - Inf. 38-0017.

SAO 
"CRISTÓVÃO" 

- Alugam-sc
bons quartos o rapaz . do boa
aparência «r responsabilidade. —

Emancipação, 32.__

VAGA — Ãluga-se a rapaz edu-
cado. Ru» Santos Lima, 5, ap.
305.

MARAVILHA - Alugo o »p.
202 da R. Tobias Moscoso n.
310 com sala, 2 qts., coz., ba-
nheiro, dop. emp. a. cj tanque
— Sinteco, saneai. P| ver 
38-9889.
PENSIONATO - Acomodações p
mocas. Rua Haddock Lobo, 37.
Tel. 28-8509.
G.ÜÀRTO - Alupa-se a ropsz ou
môça tjW> trabalho fora. Telefo-
ne 3-1-2356. D. lourdes. Praça
Ssenz Pena.

QUARTO —..'AiUga p/ lavar, coz.,
40 mil, 3 meses dop. Ver na R,
Barão de Vassouras, 36, e tratar
Rua Marcílio Dias, 20, sala 401

QUARTO ind. cj coz. e área,
Al. a casal de resp. ou rapazes
educados, p. refor. Alzira Bran-
dão, 191, esq. C. Bonfim, 90.

TIJUCA - Aluga-se op. 401 na
Rua Rego Lopes, 88 composto de
sala, varanda, 2 quartes, cozinha,
banheiro social, dependências com-

Elet 
as de empregada, área co-

erta com tanque. Tratar em Cor-
deiro Guerra & Cia. Ltda. na Av.
Rio Branco, 173, 14.» andar -
Tcl. 31-1895, as chaves do ep.
se encontram noap, 301.
TUÚCA — Aluga-se apartamento
de 3 quartos, tala, cozinha e de-
mait dependências. Rua Gonçal-
ves Crespo n. 85, ap. 202. —
Chaves no local, Sr^ Ribeiro. .
TUUCA — Alugo ap. sala, quar-
to, bnnh., coz., área. Ver Traves
sa Américo Oliveira n. 104, ap.
302. Choves no ap. 202. Trator
tcl. 54-2305.

sa alugar cosa ou ap. Peq- até

ALUGAM peq. aps. novos de sl.,
qt., banh., coz., sinteco, p. 2,
junto mar com ou sem mobília,
gel., desde 220 Cr$. T. 34-0549
e 37-1907, troca de Informações

ALUGO qt. mob. com roupa ca-
ma a senhor distinto. R. Barata
Ribeiro, 6641101.

ALUGO maonlf. ap. frente, 3
qt_., salão, 2 banhs. sociais, co-
P-.-COZ., demais depend. Edif. lu-
xo, 4 ao:, por nndsr. Ver Rua
Bolívar, 80, ap. 501. _
ALUGAMOS ap~. 402 à~Rua Cons-
tante Ramos, 70, composto de 3
quartes, sala, cozinha, banheiro,
irea c! tanque e vaoa na qara-
çem, chavps c! porteiro e tratar
c| Banco Nacional Brasileiro S.A.
Av. Erasmo_Broga n.° 255-A.

ALUGAMOS aps.,-102, mobiliado
e 1204 sem mobília, à Rua Gus-
tavo Sampaio, 260 compostos de
3 quartos, sala, cozinha, banhei-
ro, quarto e WC de empregada,
área c| tanque e garagem, cha.
ves c| porteiro e tratar c| c
Banco Nacional Brasileiro S.A.
Av. Erasmo Braqa n.° 255-A.

BARATA RIBEIRO, 13, ap. 801
— Alugo sl., qt., banh., coz.,
deps. compl. CrS 300 000 men-
sais — Chaves c/ porteiro — Tra-
tar R. México, 98, gr. 1009 -
Dr. Samuel.

COPACABANA - Alugo ap. sa
leta, quarto, grande banheiro em
côr, cozinha, irea c/ tanque,
caixa de água. Barata Ribeiro,
270, »p. 102. Ver a qualquer
hora.
COPACABANA - Alugo ap. de
qto., sala sep. Rua Belfort Roxo
231, ap. 504. Ver com porteiro.
Preço 315 mil. Tel.i 27-5800.

COPACABANA - Aluoo temp"
ap. sl., 2 qls., deps., c| gel. Ba-
rão Ipanema 161102. A partir de
2.a-feira. Inf. tel. 34-0822. Celso.

120. Tel. p| favor 48-4806. Alei

biades.
ÃLUGÃ-SE 

"caso, 
2 q. sala, sale-

te, p| comércio ou pequena in

dústria. Av. Suburbana, 132. -

Benfica

TIJUCA - R. COMPRIDO

CAMPINHO - Cosa nova, qt,
coz., benh. e área — R. An..iia
Franco, 460 - Aluguel 160 000,
desc. em f., depósito ou fiador.

TÃ_XRÉP.\GUÁ~-""Ã_cro~^~Tar.
que R. Álvaro Tibérío, 78, ap.
204, cl sl., qto., coz., banh. comp.
área c| tanque. NCrS 130,00 mais
laxos e cond. R. Teóf. Otoni, 123

201 - 43-2750 - Creci 727

JACAREPAGUA — Aluga-se uma
casa com sala, 2 quartos, cozi-
nha o banheiro. Estrada Intenden-
le Magalhães, 724, casa 37 -
Chaves n3 casa_39.

J ACARERAGÍi A 
diba, 2 395, ap

ALUGA-SE casa com 3 quartos,
aía, banheiro e cozinha quintal.

Rua Silva Rego, 39 cj 6 - Jacaré-
zinho — Central. Tratar na metro.a.

ALUGA-SE uma casa cj qt. si.,
coz. Rua T3varer. Belíord, 113.
Tr. diàr;.m.er.te. .in. R. Sidônic
Paes. A casal.
ABOLIÇÃO — Aluga-se ap., sola.
2 qts., coz., banheiro e dep. dc
empr. Av. Suburbana, 7121, ap,
201.

ABOLIÇÃO — Ãiuga-se ca;a qt.,
sala, dependências, 150 mil, pre-
ferência depóriío. Rua Francisca
Viciai, 106. Tel._ 29-7158.
ALUGÃ-SE um quarto casal sem
filhos. Rua Bento Gsn.sives n.°
232, casa 3. Eng. Dentro.

ALUGA-SE na Rua Cadete Polo-
nia, 601. Sampaio, dois confor-
tnveis quartos independentes, com
varanda, para casal sem filhos,
dois rapazes cu duas moças que
trabalhem fora. Aluguel 80 000,
um mês adiantado.

APARTAMENTO no Engenho Nô-
vo, do frente, térreo, alugo Cr$
230 000, 3 quartos, sala, cozi-
nho, 2 banheiros, grande ároa,
entrada para carro, grades ds
ferro nas janela*. Tratar T. Tei-
xeira, 6. Tel. 29-5733. Cardoso.

CASCADUR . - Alugo cisa 373
da Rua Jcão Romeiro, 2 qts., •_.
la, coz., c/ fogão e demais de*
pendências. MCrÔ 200,00. Ver no
local após à- 8 hor...,
ÊNG EN HO DE DENTRO - Alu-
ga-se casa, q. s. cozinha, com
g_s da rua, banheiro c| chuvei-
ro elétrico n boa «rea, na Rua
Borja Reis, 564, c. 2. Tratar na
Rua Uruguaiana, 24, 1.° andor.
Cr$ 180,00 e taxas.
ENGENHO NÔVO - Dependência
aluga-se sl,, qt. a coz., quintal.
R. Vaz do Toledo, 417-F, c| do-
pó:it_ no locai.
ENCANTADO - Aluga-se ap. 201
cia R. Bento Gonçalves n.o £07
c| 2 qts., sl., coz., benh., área.
Cheves Sr. Jcsé. de 9 a; 14 hs.
Tralar R. Uruguaiana, 24, l.o
andar.
:STAÇÃO MAGALHÃES BASIOS
~- Aluga-se o prédio na Rua Ma-
jor parentes, 84, com 2 quartes,
sala, cozinha, banheiro, varanda
e telefone Cetel. Tratar na Em-
pré:.) Brasileira de AdminÍí!rc;ão,
Rua da Quitanda, 47, s| 302 —
Tel. 22-5827._Aluguc!:_2OOO0O.
ENGENHO DE DENTRO -Aluga.
se na Praça Itapevi, 19, o ap,

:Ò1, de 3 qts., sala, coz., banh.,
área cl tanque e dep. — Ver c/
port. Tratar tel. 43-7912 - NCrí
250,00.
ENCANTADO - Aluga-se casa, 2
quartos, sala, coz., banh. Rua
Dois de Fevereiro, 1130, c/ 16.
Ver e tratar hoje.

ÉNGENHO"DÊ" DENTRO" - Aluga",
se metade de 1 ap. com 2 quar-
tos, cozinha, banheiro, área. CrS
140 COO — Rua Catulo Cearense,
145, op.JOl.
ENGENHO NOVO""-. Aluga-se urri
np. de sl., 2 quartos, ccz. e dep.
dô empregada. Ver na Rua Vis.
conde [tabalana, 12T. Sr. Pedrc.

ENGENHO DENTRO - Aluga-se
na Rua Goiás, 20, 2 quartos, 2
salas, c.-:a de frente, 180 mil
Cr$ e taxas. Tratar das 10 às
12 no local 29-1428:_Sr._OIive;ra,"ENGENHO 

NÔVO - Aluga-s»
ap. cj 2 qts., sala, ccz., banh.
em côr, dep. emp. Rua Barão
Bom Retiro, 75 ap. 402. Alug.
240 mil.

ENCANTADO — Alugo casa re-
formada c| 2 qtr»., 2 sis., coz.,
banh. e quintal à Rua Fagundes
Varela n.° 55 - Ver no local •
tratar polo telefone 29-1187 -
Figueiredo - Av. Amaro Cavai,
cánti, 2 646.
ENGENHO NÔVO - Aluga-íe ãpT
rala, 2 qls., dtp. compl. Ver f.ua
Tanento Azeuri 57. Tratar tel.
43-2409 - Av. Presidente Var-
gas 590, sl 706.

ENGENHO DE DENTRO - Aiu.
ga-se o ap. 101 à Rua Mário Ca'-
deraro, 664, com sala, 2 quartos,
cozinha, banh. e área serv. cem
tanque. Aluguel 200 mil e taxss.
Chaves no ap. s/ 201 c/ D.
Irene. Trafar à R. Buenos Aires,
90, s/ 707 - Tel. 52-7344.

Est. do Tin>
 __... . 303 - Alug. ALUGA-SE ún. apartamento, sala,

c/ sl., 2 qts. e dep. Chav. np 2 quartos e cozinha, banheiro,

TUUCÃ — Alugo op. confortável,
2 por andar, na R. Barfio cle Mes-
quita, 110, ap. 202. Chaves no
ap. 301.
USINA DA TIJUCA - Aluga-se o
ap. 202 da Estrada Velha da Ti-

juca, 38, composto de varanda
envidraçada, ampla sala, 2 quar-
tos, banheiro, cozinha e depen-

local ou no armarinho. Trat. na
IGAB. Estr. Portela, 24, s/ 401
(CRECI_n.° J^]____
JACAREPAGUA - Rua Cândido
Benício, 1 446, ap. 202 -- Alug.
_t sl., 2 qts., e dop. Chav. na
Li. E tt Sr. Vieira - Trat. ns
IGAB. à Esv. Portelo, 24, s/ 401.
Creci 183.
JACAREPAGUA - Praça Soca
Alugo, sala, qunrto, cozinha e
banheiro. 3 meses depósito. Alu-

díneiar. de empregada. Ver e tra- guo| 100 000, casa de vila. Rua

TIJUCA - Alugo B. Pirassinun-
ga, .42, casa 9, cp. 201. dois

3uürt05, 
dois salários, taxas, fia*

or. Chavea porteiro. — Teleío-
ne_34-087O.
RIO COMPRIDO - Alugo casa,
1 qto., sala, bonh. coz., 2 áreas
c| tanque, pi família pequena.
Rua Maia Lo cerda, 677.

RIO-COMPRIDO —, Quarto para
casal quo trabalhe fora ou este-
ja a passeio, mobiliado. Tclefo-
ne 340817.

tar somente domingo e segunda
das 11 ès 16 horas. Aluguel -

NCr$ 300,00 e taxis. Inf. pelo
telf. 57-6259.   

ANDARA. - GRAJAO -
VILA ISABEL

ALUGA-SE ap. com 2 qts., sala,

todos os comedos grandes, bo-

nheiro, coz. Rua Dias do Silva,

29. Pedregulho.

COPACABANA - Aluqa-se A R.
Raul Pompéia, em edifício aca-
bado de construir, magnífico opt.,
sala, 3 qts., armários embutidos,
copa, cozinha e dependências,
com sinteco. Dr. Nelson. 52-2558
e 25-5011.

COPACABANA - Aluno tempo-
rada, bem mob. - NCrí .280,00
— Chaves c/ port. Sr. Verneck —
Rua Belford. Roxo, 231/711 «-
Trat. 52-2796 - Santos Bahia -
CRECI 822.

ALUGA-SE na Rua Bela, 364,
casa 1, com 2 salas, 2 ouartos

e mais dependências, Sao Cris-

tóvão.  
AVENIDA PED"RÒ II, 149. Alu-

go ou vendo cesa com 1 sala

grande, 4 quartos, dep. empre-

gada etc. Trot. Rua Senador Dan-

tas, 118, sala 709. 22-2436, de-

pois de 14 b. ______

ALUGO quartos o salas, grandes
e pequenos, e também, 1 quar-
lo pequeno e independente -

Tralar na Francisco Eugênio, 12.Í

Sob. - S. Cristóvão.

COPACABANA - Alugo na R.
Prof. Gastão Bahlana, 58, apt.
604, de frente, continuação da
D|alma Ulrich, c| 2 qls., sl.,
dep. Ver cj sr. José Porteiro _
partir das 14 hs. Tratar tel.i
32-0615 - Silveira. Crecl 914,
das 15 às 17.

AlUGA-SE ap. mobiliado fino
trato, sala, 3 quartos, telefone,
geladeira "Joi- 36-6647. __
ÀIUSO an. qt., sl. conj. Av.
N. S. Cao. 1 003, ao. 1 202. -
Posto 5. 200 mil . taxas. Tel
.17-5939. _
ALUGUEL - FIADOR pl casas,
aps. proorietárir. do oabarito,
crodenciado pj banes*. Não co-
brr-mrs taxa. Av. Rín Branco,
108 s| 1 109. Tol.: 32.7655.
ATENÇÃO COPACÃBANAI - Alu,
fj_-.o na Rua Xavier da Silveira
n.° 50, ap; 403, limpo, pintado
de nôvo, com sinleco, cl snla,

ats., • deps. compl. pl emn.ag.,
in.lu_.ive irea c] tanque, é, no
genaro, um ótimo ap. _\ anor*
ma .-irmano embutido no quarto
principal. Ver c] o porteiro,
tratar 26-5780 c| D. luxia.

ALUGO — Da 1 • 6 meses c|
vista p| o mar, ap. bam mob,,

qts., salSo, j. inverno, 2 banhs.
sociais, dep. comp. Tal.:_ 47-7363.

AVENIDA""- Atl.ntica, íerniiõra".
da alugo a casal da fino trato ap.
bem mcb. conforto, gel., tal.:
Inf. 47-7363.

COPACABANA 1 032 - Alugo ap.
conjugado temporada, mob., ge-
ladeira, 200 000, informações, por-
taria.
COPACABANA - Alugamos ap.
cl 3 qts.. salão, sala, deps. etc.
cj tel. na portaria, na Rua Do-
mingos Ferreira, 121, ap. 802.
Chaves 801 o tratar Imobiliária
Sagres Ltda. Prcqo 650 000. Lar-
qo de Carioca, 5, salas 401-2 —
Telefone 42-0072.

COPACABANA - Av. Princesa
Isabel, 300 bloco "B" ap. 906 -

Aluga-se com I qt. sala, qt.
reversível, coz-, banh. etc. —
NCr$ 320,00. Tratar Predial e Ad-
ministradora Resnikoff Ltda. —
Rua Ouvidor 130 - 9.° and. -
Tels.: 32-1675 e 22-9435 (M 14).

ÀLUGA-E sala grande, frente

100 mil iunto ao chafaris. Praça

da Bandeira, c| mobília de quar-
to 500 mil. Tralar à Rua do Ma-

toso, 51, sob., sl 18. Não lelero-

nar, não perguntar a vizinhos^

ALUGAM-SE quarlo e vagas -

Rua Baia, 84, ap. 102 - Soo
Cristóvão.

COPACABANA - Arpoodor
Rua Francisco Otaviano 60 op.
408 c| 2 qts., sala, saleta, coz.,
banh., dep. completa de empre-
gada - NCr$ 400,00 - Trator
Predial e Administradora Resnl-
koff Ltda. - Rua Ouvidor 130 -
9.e andar. Tels.: 32-1675 e....
22-9435 - (S-8).

ALUGA-SE o ap. 401 de quarlo,
sala e dep. empregada. Ver e
tratar na Rua Marquês de Vo-
Iença,_J66.__ __.__
ALUGÃ-SE ap." dê sala, quarto c/
armário embutido, banheiro, co-
linha e iroa. Avenida Paulo de
fronlim n. 751, sp. 202. Chaves
no cp. 201._

ÀLÚGA-SÈ ap. de 2 quartos, am-

pia sala, banheiro completo, de-

pendências de empregada etc. —

Avenida Paulo de Frontin n. 751,
ap. 20.3. — Chavos no ap. 201^

ÃL-GÃ--_"c_s_ c| sala, quarto, co-
zinha e banheiro, frente de rua

Rua Navarro n. 245 — Catumbi.

ÃLUGÒ~CASA -.2 quartos, 1 sa-
la, dependências. NCrS 170 00,
mais taxas. __. Nívarro na 262 -
liapiru.
ÀLUGÒ — Sala com entrada in
dependente, com móveis, pensão
o água corrente, a casal de fino
trato — Av.\ Paulo Frontin;' 467.
ÁLUGA-E — Um quarto ci entra,
da independente, na Travessa Ma-
rieta _n. 51. .cl- 5-V Catumbi. ¦ '

ALÜGA-SÉ ótimo apt., 2 quarlos,
5í,las. Ver d Rua Professor Ufaie-
te Cortes, 55, apt. 203, chave
com porteiro. Tratar Paulo, Av.
13 de Maio, 44, 3.° andar. Base
de aluguel 3 salários mínimos.

RIO COMPRIDO - Alucames óti
mo apartamento, na Rua Aslolfo
Rezende, 31, ap. 201, c| sola,
2 quartos, cozinha, banheiro, área
c! tanque _ varanda. Tratar na
Delta-Administradora de Imóveis
Ltda. — Rua México, 11, slloja
- Tcl. 22-0977.

Parintins, 497, ap. 201.

ALUGA-SE um quarto para moco
na Rua D. Maria, 90, c| 2. Vila
Isabel.

RIO COMPRIDO - Aluga-se con-
fortável ao. na Run Dona Cecília
n. 38, ap. 302. Ver as chaves 38-5322

ALUGA-SE opt. dois quartos e sa-
Ia à Rua Luís Barbosa n. 114,
oot. 201 - Vila Isabel;
ALUGA-SE cm prédio moderno de
2 pav. o ondar de cima, c/ 2
_alas, 3 qts., deps. Do manhã,
lei. 38-6879, J_noite.

ALUGO - Âp. 3'qts. sj. e de-
pendências. Barão Bom Retiro,
9)0 - 43-4033 - Dr. BERNARDO

NCrS 270 0C0:_
ÀLUGA-SE um excelonVe quarto

Único inquilino. Pedem-se refe-
rências. Rua Hngenheiro Gama
Lobo, 301, ap. 102 - Telefone

Vila Isabel.

150 mil cru.eiros, no Rus Arau-
Jo, 375 — Cascadura. _
ALUGA-E caVa,"l sala, 3"quar
tes, 2 banheiros, 1 terraço ..
?00 000, taxa-, desconto em fo
lha ou bem fiador. Av. Subur
bana, 8926, CBS0_6_-^_Pied.-.de.

ALUGA-SC- uma casa. Rua Dono
Clara, 263, cesa 20 - Madurei-

. Tretar no local. Prsço NCr$
150,00.
ÀLÜGA-SE uma casa, com dois
quarlos, _ala, cozinha, banheiro.

JACAREPAGUA - Aluga-se casa

quartos, cala, cozinha, banheiro
completo, varanda, área, tudo em

ponto grande _/ lolheiro nos fun
dos, n5o 1em entrada de carro.
Rua Profesior Henrique Costa, n.
429, perto ôo Largo do Pechín^
cho, «jUguriiCí. 150.000 c_taxas,

TAQUARA - Jãcarepaguá - Rua
Apiacás, 154, ap. 202 - Alug.
.1 sl., 2 qts. e dep. Chav. no

102 - Trat. na IGAB.' á
Estr. Perfila n.» 24, s/ 401 -

(CRECI n.° 1B3).

Estrada Nazaré, 3074 (Anchieta),
hoje _'<b às 14 lioras

VILA VALQUEIRE - Alugem-si
duas caras. Preco NCrS 150,00;
cada. Rua Qulrlrim n. 690. On
bus na po rta.

ABOLIÇÃO — Alugo casa nova,
ótima, de varBnda, sala, 2 quar-
tos etc. Rua Assis Vasconcelos
n. 261.
ÀLUGÀ-SE cara, sala, dois quar-
tos, cozinha, banheiro, meia nrea
— Rua Cup.rtino, 104, cnsa 3 —
Quintino. Tratar com o Sr. Pe-
troniio. ___
ALUGA-Sõ casa de 2 ou 3 quar-
tes e dependencies. Rua das
Mànçiueiras, 171, Piedade, Trater
na Av. Suburbana, _0015._
ALUGA-SE no ; Eng. dã 

"Dentro,

quarto a rapa.. Rua Guineia,
361.

ENGENHO DE DENTRO - Aluga
ap. 301, sala, 2 qts. e dependên.
cias Rua Mario Calderaro, 613.
NCrS 210. Iní. 28-4415.
FIADOR - Para tant, aps. ou
lojas. Proprietário e comerciant..
Resolvo na hora. Rua Frederico
Méler, 11, loia 503 - Móier.

GUÀDÃEÜP- - Alugaíê apt. ej
3 quartos, 1 sala, demais dep.
P.ua Hum, Bloco 6, npt. 202 -
FX.P.
MEIER - Aluga-se ap. 2 qls.,
sl. na Rua Intendente Cunh»
Moncs.s n. 219, op. 102. As
chaves no n. 201 - Aluguel
NCrS__200,00.
MADUREIRA""- Aluga-se ao." 403
da R. Henrique Braga n.° 530,
cl sl., 3 qts.. cor., banh., are*
c| tanque. Chaves c| port. Tra»
tar R. Uruguaiana, 24, 1_> andar.

MEIER — Àluga-se ep. l!_nd.f
2 qt.., sala, j. inv., dep. emp.
Rua Gjrcia Redondo, 56 ep. 301.

MADUREIRA - Alugo-se aparta.
mento de saln, 2 quartos, coni*
nha, banheiro etc. Aluguel 180.
Ver Ruo Xuí, 141, ep. 301, per-
to do número 397 ria Rua Edcjard
Rcmero. Trotar Rua México, 31,
sala 1 303. Tcl. 22-4202.

CENTRAI

Pedro.
SALAO, 4 qts., na Maracanã n.
1 341 - V. por CrS 56 000 o]
ontr. om 14 meses — ARI C.
R. BRITTO S. A. - Infs. c|
FRANCISCO TORRES, 524133 -
CRECI 26.
SALA mobiliado. Único inquilino,
vaga para um ou mais rapazes.
Largo da 2. -feira, T. 28-7369.

TIJUCA - Rua Tomaz Coelho,
34-307. Aluga-se c| 3 quartos,
sala, coi., banh. comp. dep. de
empregada cl garagem. Chaves
c porteiro. Tratar Av. Rio Bran-
co, 131, 15.°. Tel. 42-4546, com
Sr. Paulo.

COPACABANA -. Alugamos na
ua Pompeu Loureiro, 56-A ap.

203 cjvar., saleta c qt. conju.
gado, banh, e kitch. Chaves cj
a Sindica. Tratar CIVIA - Trav.
Ouvidor, 17, 4.° and. Telefone
52-8166.
COPACABANA - Aluga-se ap,
204 na R. Barata Ribeiro, 668,
c[ sala, qt., banh., coz. e uma
saleta. Ver no local. Chaves cj
port. c tratar na PREDIAL CA-
NADENSE LTDA. - R. Álvaro
Alvim, 21, Gr. 12061 8 - Tel.
22-7e08, das 9 às 17 horas de
2a. a 6a. feira.

COPACABANA - Vende-se ip
de frente, na Rut Bolivar, S,° an
dar, ótima localização, entre N
S. d. Copacabana . Barata Ribei
ro, com sati, _ quartot o depar.
dêneias. .Tratar c| Sr. Egon, de
2.» > 6.»-feira. Tels.: 30-4211 •
30-6673, das 8 kt 17 horas.
COPACABANA - Aluga-se na R^
Maestro- Francisco Braga, 184, ap.
301, qt., sala, banh. e kitch. —
Chaves c/ porteiro. Tratar Adm.
Orvan. Tels. 22-1791 e 52-2408.

COPACABANA - Ãluga-se quar-
to c| móveis' pars dois rapazes,
Pedem-se referencias. Rua Minis-
tro Viveiros de,Castro, 4J. eP*
702.

ALUGA-SE ap. c/ quarto, sala,
cozinha, banheiro c| irea - Rua
Monsenhor Manoel Gomes, 59 -

São Cristóvão.
ALUGA-S-T- Campo d* Sâo Cris.
tóvão, quarto, sal* • coxinha a
casal CrS 160 000 Rua General
Bruce 297 «| 1. Tratar hoj. de
13 às 18 horas

APARTAMENTO

ALUGA-SE um quarto mobiliado,
frente, cem telefene, para dua*
ou três moças que trabalhem fo-
ra. Rua Sla. Clara n.° 161, ap,
601. Tel. 37-8400. Tratar local -
Copacabana.
ÃLUGA-SE — Vaga garagem. Rua
Toneleros, 257 op. 601 entre San^
ta Clara c Fiqueircdo Magalhães.
Telefone 37-0304.
ÀLUGA-SE lindo ap. frente, tala,
cuarto sep., banh. c| boxe, cozi*
nha, irea c| tanque, dep. amp,
completai, sinteco e pint, óleo
Joaquim Nabuco 64, ap. 302 -
Chaves c|_por!eiro Tel. 27-7005,
ALUGUEL FIADOR cem 6 imó.
vais — Irrecusável — Forneço —
Praça Tiradentes n.° 9, sala 802
— junto ao Cinema São José.
AVENIDA ATLÂNTICA - Aluga-
se cm la. locação magnífico ap,
próprio pl Embaixada ou fami-
lía de aito tratamento, cl 400
m2 e seguintes peças: 2 salnes,
4 quartos. Trater Predial d Admi-
ni-tra dera Resnikoff Ltda. Rua
Ouvidor 130 - 9.0 andar. Tcls.:
32-1675 e 22-9435 - C| Dr. Mi
ch?l - (J-12).  

COPACABANA - Aluga-se ap,
duplex de 2 qts., coz., banh.,
dep. compl., sinteco, todo pint.

qaragem Rui. Finueiredo

De frente, elu-
ga-se, com 2 varandas, 3 quar-
tos, ampla sala, ólima cozinha,
banheiro completo • «paçoca
área. Ver n» Rua Bela n.e 889 -

Ap. 301. Chaves com o zelador.
Tratar teU_28-0300.JSr. Milton,

ALUGO - Rua Fausto Barreto,
4 — Pedregulho, casa, I., v., st„
sala, 2 qts., coz., 2 benhs., g.
área cob., quintal, dep. comp.
Trotar tal. 56-0922,

ALUGA-SE quarto mobiliado para
cavalheiro de fino trato pedem-se
referências. Silveira Marfins, 164
ap. 803.
APARTAMENTOS - Temos vários
de 1, 2 e 3 quartos cem sj fia*
dor. T. R. Quitando, 49-210.
Tcl. 22-1784.
ALUGA-SE um quarto indepen'
dente, para duas moças ou dois
rapazes, na Rus Barão de lta
paglpe, 407, casa 6. Tijuca

ÀLUGA-SE casn 2 quartos, 2 sa
Ias, dependência;, garagem. Rua
Emflla Sampaio, 9J_ - Graiaú. _
ÀLUGÀ-SE o ap. 10f"da'"Rua
Maior Barros 5 (28 Set.!, 3 qts.,
rafa, banh., cozinha e donenelôn-
cias, 250 e taxas. Ver domingo
c 2.»-foira das 8 às 12 horas -
Tratar com Alfredo: 58-6986.

ÀLÍÍgTÃ-SE aparlamento no Gra,
jaú, com 2 quartos, sola _ de-
pendências completas. Grande
área coberta e descoberta. Rua
Rosa e Silva 223, ao. 103. Tratar
no local, CrS 200 000 antigos
mais taxas.

APARTAMENTO - Alugo com
sala, quarto, cozinha, banheiro,
área e varanda, na Rua Cama-
rista Meier, 260, bloco 4, ap.
303 — Méier. - Tratar no local
com o Sr. Newton, das 10,00

13,00hs.

TUUCA — Aluga-se quarto an
pio, sem moveis a 1 ou 2 pe:
soas, 120 mil. flua dos Araújos,
71,_caso 9, ap. 101.

TÍJÜCA""— Alugo ótimo ap. de
sala, 3 quartos, coz., banh., dep.
empr., garagem. Rua São Fran>
cisco Xavier, 43/602. - Tratar
22-6466. _;
TÍJÜCA — Àluga-se ótimo ap. de
sala, 3 quartos, coz., banh., dep.
ompregada,. garagem. Rua São
Francisco Xaviei', 43/602. - Tra-
tar 22-6466.

ALUGA-SE sala, quarto, Indepen
dente, rapazes trabalham fora.
Rua Barbosa Silva, 84 - Rlachue-
lo.

ALUGA-SE - Ap. sala, quarto
banheiro em côr ç _cp. Barfio
de Bom Retiro 887 ci 10 ap,
201.

ALUGA-SE casa reformada com
2 quartos, 2 talas, bnnh. comp.
quintal, iard. na frente, na Rua
Pereira Nunes, 203.

TUUCA - Aluga-se ap. S-101 da
R. Carlos Vasconcellos n. (33,
c| qt„ sala, coz., banh., arca,
copa. Chaves o. port. Tratar R.
Uruguaiana, 24, l.o andar.

TÜÍICA -"Muda" - Alupa-se ap.
de luxo com 3 qts., sala e de-

pendências, na Rua Guaiaratuba,
n.o 44, ap. 401 - Preço 280
mil.

ÀLUGA-SE - Um bom quafto, em
casa de família, para rapaz sol-
leiro ou moca solteira, que tra
balhe fora. Tratar Rua Professor
Eurico Rabelo, 215 - Casa 6
Maracanã. L~—
ÀLÜGA-SE uma sala de frenie
para duas moços ou uma senho-
ra com tôda condução a porta
em casa de família na Rua Teo-
doro da Silva, 873, Grajaú,

ÊSTÜDANTÍ de medicina, eluga
vaga a rapaz de respeito — CrS
35000 — Av. Maracanã, 419,
ap. 102.

ALUGAM-SE quartos e vagas ca-
sal ou solteiro c| ou sern refel-
ção. R._Hermengarda, 585. Meier.

ÀLUGÒ casa" e| 3 quarlos, 2 sa-
Ias, copa, escritório, depend. de
emp. c| sinteco, Rua Venóncio
Ribeiro, 120. Eng. de Dentro
Aluguel 350 mil.

ÀLUGA-SE casa de dois pavimen-
tos. c/ tel., 3 var., 4 qts., sis.,
saleta, disp., copa, coz., dep. de
empr., 2 banhs. sociais, quintal
clc. — Ver e tratar na R. Alan
Kardec n. 50 c/23. Eng. Novo.
Tol. 49-7547.

ÀLÜGÀ-Sõ apartamento c/ dois
quartos, 1 slIb, cozinha e banhei-
ro. R. Boria Reis n. 850/204 -

Eng. de Dentro. Tratar R. Carmo
17, 7.°, Sr. Américo, das 10 às
12 e das 14 às 17h.

ABOLIÇÃO — Aluga-se casa, dois
quartos, sala, cozinhs. Ruo Gas
par, 153._CrS_JO)J»q.
ÃLÜGÁ-GE um aca.taniento com
dois quartos, sala, cozinha, ba
nheirn, vãr-anda, e uma boa area
Av. Suburbana, 8569 - Euseblo.

ANCHIETA .
cem 2 quartos, s. coz. banh. cop.
a 2 min. do Est. R. Cardoso de
Caslro, 103.

MADUREIRA - Alugam-se dois
quartos, ssla e d.mais dependên*
cias, ccntrato, oj desconto em
folha. Rua Opsr_rio Saddock dt
Sá, 204 — Madureira.

MEIER - Aluga-sc, R. Dias da
Cruz. 185, ap. 503, c/ 2 qts.
o deo. Chaves c/ portfliro. Tre»
tar ACIR ADMINISTRAÇÃO. Tcl.
32-9738^
MÉIÉR - Alugo" cp. quarto •
sala sep. banh. comp,, ccz., área
cl tanque, na R. Dias da Cruz.
Cr$ 250 000. Tratar Rua Dias de
Cruz. 47, sala 304.

ÀLUGA-SE caso com 2 quartos,
sala, copa, banheiro, cozinha,
qde. area e depend. empregada,
Rua Leito Ribeiro, 43-A - Méier.

-- - ¦—_¦ y_ _i__.l v Pr nu ii. _ -i v ¦ atui mui iuiiu
ALUGO 

casa 
Travessa Cerqueira,«' ° 

M L d_ Csr-IOC!
Lima, 141 c/5, sala, 2 quartos J - 

, 40).2 T( 42.0072.
demais clep. m_________\___>lli:_. at ..., ;„_,...

ALÜGA-SE um quarto para moça
ou rapaz que trabalhe fora, e 1
ap. coni. cj cu s| moveis, na
Saenz Pena. Tratar Espírito San*
to Cardoso, 181.

ALUGA-SE uma casa Ru» S. Luis
Gonsaga, 1 124.
ALÚGA-SE quarto frente, para 2
rapazes ou casal sem filhos. Rua
São Cristóvão, 116 c| 3 - P. da
Bandeira.

COPACABANA - Alugo temp,
ap. qt.,' sl„ süp., dep. completa
emp. Tel,:, gel. Tel.i 37-0883
COPACABANA - Ãlüga"-se"õ ap.
706, da Av. N. S. Copacabana,
1 141, com sala e 2 quartos,
kitch. Chaves com o porteiro.
Tratar na "ADALMA" - Av-
Almte. Barroso, 90 ss| 610112. -

CASA - P.ua São Cristóvão, 116
casa ..' Aluga-se com 2 qtos., 1
s., qto. da empregada, banheiro

i* completo e dependências.

Magalhães n.o 823, ap. 805. Cha- !___?£57i8-.
ves c| port. Tratar R. Uruguaiana, COPACABANA — Aluga-se Av.
24, l.o andar. N. S. Copacabana, 99 ap. 402,

mobiliado, frente, com 2 sis., 2COPACABANA — Aluga-se ap.
de frente 302 da R. Silva Cas-
tro n.° 48, c| qt., sl., coz. e
banh. Chaves c] port. Tratar R.
Uruguaiana, 24, 1.° andar.
COPACABANA - Aluga-se ap.
501-5-6 da Av. N. S. Copacabana
n.° 1 035 conjugado. Chaves c|
port. Tr.tar R. Uruguaiana, 24,
1.° endar.
COPACABANA — Àluga-se exce-
lento ap. 101 da Av. Atlântica
n.o 2 150, c| sl., 3 qts., coz., 2
banhs. sociais, dep. compl., oa-
ragem e telefone.

qts,, banheiro, coz. e dependên-
cias empregada, tel. e garagem.
Aluguel: 600 000 e taxas. Chaves
com porteiro. Tratar a parlir se*
gunda-feira. Tel. 23-5911.

ALUGO junto Av. Atlântica na
Rua Belfort Roxo, 40 ep. 504 com
3 quartes e dependências 551 000.
Ver na portaria — Sr. José.

COPACABANA — Aluga-se ap.
405 da R. Ministro Viveiros rie
Castro n.e 32, cl qt., sl., cen].,
banh., kitch. Chaves c| port. Tra-
tar R. Uruguaiana, .24, 1,° ar.dar

COPACABANA — Alugo duas vo
gas para estudante Ft culdade. —
Tel. 27-9529 - 2a. feira.

ALUGA-SE ótimo quarto, fami-
lia de tratamento, ver aos do-
mingos ou b noite dias úteis.
Ru» Haddock Lobo, 309, ap. 308.
Bloco B. Tijuca. _
ALUGAMOS ap. 307, na Rua Uru-
guai, 339, composto d-_ 3 quar-
tos, sala, Jardim, banheiro, cozi-
nha, quarto « W.C. de empregada
— Chaves c/ porteiro e tratar c/
BANCO NACIONAL BRASILEIRO
S/A. - Av, Erasmo Braqa, 255-A

TIJUCA - Aluga-sa na Rua Afon-
so Pena, 105 o ap. 403, e| 2
ats., qt. de empregada, tala gran-
de, coz., banh. social e empreg.,
área c| tanque. Chaves cl port,
Trat. na Imobiliária Marvil ltda
Av. Rio Branco 37, gr. 407 -

Tel. 23-5310.
TIJUCA - 

"Alug. 
ap. cl - sala, 2

qts., coz., irea c| tanque, banh.
comp, dep. emprea., na Rua Uru*
nuai', 123, ap. 202. Chaves no
«p. 201. Tratar 'Aliança Imóveis,
Pca. Pio Xi 99, 3.° andar. Tel.
23-5911.

. PC. í_-____^=i^| BÃNGÜ>. Aluga-a» casaT com 2
ALUGA-SE boa casa querto, sala, _uartos; sa|s, cozinha, tôda in-

¦dependente. Rua Agrfcole, n.ecozinha e banheiro, área.
Peçanha da. Silva, 292._

GRAJAU - Aluga-se ep. 402 na
R. Comendador Martlneli, 179 ç|
tel., sinteco, arm. embut. 3 qts.
sala, banh., coz., area c| tanq.
depend. p| empreg. Ver no lo-
cal. Chaves no ap. e tratar na
PREDIAL CANADENSE LTDA. -

R. Álvaro Alvim. 21, Gr. 1206;
8 - Tcl. 22-7808. das 9 às 17
horas de 2a. a óa. feira.

AVENIDA SUBURBANA - Aluga-
se ótimo ap. 2 qls., 2 sis., coz.,
banh., irea, gás de rua. Ver P.ua
Jui, 81 ap. 102 c| .zelador. (Av.
Suburbana, 9 556). Alug. 200 mais
encargos. Tralar Ru» Assembléia,
45, 5.° andar.

MATOSO, 207 esq. H. Lobo •
Aluga-se ap. 207, sala, 3 qls
depend. de frente. Aluguel ¦
NCr$ 3ÍO,00 mais taxas. Tratar
2a._- Tel. 32-7863.
PEDREGULHO - Aluga-se casa c|
2 qts., sala, coz., banh. e dep.
Rua Ana Néri 114. Tratar no
n.e 72 - cob.
PRAÇÀi DA BANDEIRA - Aluga-
se quarfo com deposito, pode
lavar e cozinhar. Rua Senador
Furtado, 91.

COPACABANA — Aluga-se ap,
con[ugado, kitch., banheiro. Av,
Copacabana 796 ap. 811. Chaves
com porteiro Geraldo. 30-6429
Hor. rio comercial.

PRAÇA DA BANDEIRA - Aluga
se uma casa de dois quartos e
uma sala na Rua João Francisco
n.e 11. Tel. 52-5758. João.

ALUGA-SE o apartamento 205 da
Rua Almirante Gavião, 11 —Ti-

juca. Chaves com o porteiro. Con*
dições à Praça Monte Castelo,
30-3." c/ Sr. Antônio - Das 9
às 12 horas e das 14 ós 18 horas,
Jel.__43-.509.
ALUGA-SE óíimo sobrado, com
4 quartos, duas talas, dois terra-
ços e dependências de emprega
do, na Rua Ccnde da Bonfim n
944 (Tiiucol. Para ver, marcar hora
pelo 

'tel. 
34-8350. __

ÀLÚGA-SÈ casa, com 4 quartos,
sala e demais dependências, na
Ru» Conde de Bonfim n.e 944-A,
fundos (Tijuca). Para ver marcar
hora pelo tel. 34-8356.

TIJUCA — Aluga-se na Rua
Aguiar, 55, ap. 401, apartamen-
to com 3 quartos, sala, depen-
dêneias completa e garagem, re-
cém-construido, pintura a óleo —

Ver com o encarregado e tratar
cem Alexandrina — 47-7598.

COPACABANA - Alugo bem ap.
conj. mob. geladeira perto praia.
Inf. 57-8803. _
COPACABANA — Aluge-se o «p

COPACABANA - Aluga-se op
404 — Av. Atlântica, n. 3 806 -
sala « qt. conjugado, banh- ki-
tire to do frente com cortina
americano. Ver local. Traíar Car-
nsiro de Mendonça, Irróve

QUARTO — Aluga-se mobiliado
em casa de familia, a casal ou
2 mocas que trabalhem foro, p|| Alegre, 44 — Catumbi.
lavar e cozinhar. Rua Joaquim ALUGA-SE ap. 

~~~

Palhares, 180, ap. 301. Praça
Bandeira. -*

GRAJAU - Aluga-se na Rua Gu-
rupi, 11, ap. _i sala, 2 qts. e
dop. Cr$ 200 000 mais taxas. —
PREDIAL ANDORINHA LTDA. -
Rua Álvaro Alvim, 48, s/ 1 009.
Tel._52-1433_
GRAJAÚ -"Àluga-se ap. na Àv.
Eng. Richard, com 3 qts., sl.,
coz., banh., dep. empr. Tratar
tel.i 58-0609. CRECI 171.

GRAJAÚ - Aluga-se ap. 303
Rua N. S. de Lourdes, 54, bl. 4
sl., 2 qts., dep. empr., lugar

para carro, Al. NCrS 300,00 -

Chave c/ porteiro. Tratar Paulo
Lima, 38-3340 - 42-1337.

ALUGÁMOS na Rua Gomes Serpa,
409, casa 3, ap. 101, composto
do 2 quartos, sala, cozinha, ba-
nheiro, irea c/ tanque. Chaves
no ap. 201, e tratar c/ BANCO
NACIONAL BRASILEIRO S/A. Av,
eras__3__>r_ga_n.__255_A.
ALÜGA-SÉ quarto Independente
Rua Magalhães Castro n.o 230 -

Riachuelo. ,
ÀLUGÀ-SE uma casa, com doll

quartos, sala, cozinha e banhei-
ro. Tratar na Rua Visconde de
S__ta__ruj___l____J_i_S_^.____ _"? y__
ÃLÜGA-SE casa, í qTi-,' sala,
bnnh., cozinha. Rua Vereador
Iglesias, 31, final ônibus C. Meisr

___P.J 40.

ALUGA-SE um quarto a casal tem
filhos ou * pessoa que trabalhe
fora. Ver e tratar domingo, na
Rua Gregório Neves, 152, ep.
103 — Eng, Nôvo.

TIJUCA - Aluga-so op. 408 -

Rua Bom Pastor, 43, c/ 2 quar-
tos, sala e depend. Primeira lo-
cação — Chaves c] porteiro —

Tratar tel. 22-2349.

ALUGA-SE qt. a 2 rapazes',
dep. 60 míl e outro p/ casal «/
filho: coz., área ind. B0 mil.
Ver domingo 7 às 12h. R. Vista

TUUCA — Alugo vários quarto:
para casais. Rua Maia Lacerda
652. Rua Correia Marques 50 e
na Rua_Senador_yerg_ueiro_ll __
TIJUCA— 'Aluga-se o ep. 207, da
R. Uruguai, 380 - Bloco B cem
sala o quarto separados, banheiro
social, cozinha, area c| tanque, e
dep. de emp. completas. Chaves
e tratar no "ADAIMA". Av,
Almte. Barrcse, 90 ss| 610)12
Tel.: 22-079B.  

QUARTO — Alugo barato a mçça
cu senhora tm casa de familia
cem direitos — R- Major Fonseca,
n.° 59.

MAGALHÃES BASTOS - Aluga-
Aluga-se.uma casa ... ólima casa; 2 quartos, dop.

iardim, quintal. NCrS 140,00 —
*** Major Parentes, 157.

M6IER - Quarto, aluga-se um ¦
moças ou senhoras, bem no cen*
tro, iunto a Dias da Cruz, tetefo-
nar para 38-1043, o di» todo •
chamar D. Janet.

MÉIER — Ãluga-se um aporta-
mento na Rua Magalhães Couto,
99, ap. 301. Ver hoje depois dt
13 horas - Preço 300 mil.

MEIER - CASA - Alugo, c/ 3

qts., 2 sis., q. o bsnh. emp.,
entr. carro, coz. a banh. em (ôr,
na Rua Torres Sobrinho, 34, c/ 1.

/ÃÃDTÍRETrA - Alugo ap. 201
frente, sala, 2 ouartos e depena.
R. Operário Sadoek de Sá IOO.
Acveito dos cor... em fòln.-

MADUREIRA t- Àfuga-sc caia cj
2 qls., 2 salas, co?.-, banh. etc.
Aluguel CrS 160 000 mais taxas.
Ver n3 Rua Carolina Machado,
754, chavas ao lado.

ALUGA-SE cosa, sala, quarto, co-
zinha, banheiro. CrS 180 000. ca-
sa 1, fundos. Encantado. Rua Cruz
e Souza; 250. 
ÁLUGA-SE: um quarto para mo*
ça ou rapaz na Rua Joana Re-
sende n. 27 — Madur.lr».

BENTO RIBEIRO - Alugamos
casas de 1 qt., 1 sola, coz., ba-
nheiro, area etc. Rua Jubaí, 137

'Ver no Iccal e tratar Imobiliária

345. NCrS 130,00. Desconto em

Jha.
BANGU — Àluga-se uma casa —

Rua dos Limadores n.° 501 —

CrS 120 00Ò com Sr. Eduardo —

Tel.__32___5J
CASCADURA - Aluga-se o pré-
dio n.° 331, da Rua Miguel Ran-

gel, c/ 1 sala, 1 saleta, 5 quar-
tos, banheiro, copa, cozinha, jar.
dim, quintal, garagem e porão
habitável - Ver no local e tra-
tar_pelo tel. 32-8766.

CASCADURA - Àíuga-ie na R".

iirc,2' Z: ^iS-ií-j^*.^*
berta e depend. Chaves no 184.
Tratar Labor Pres. Vargas, 542,
Gr. 2-102. Tel. 23-8646. NCrS
200,00 e taxas

MEIER - KAIC aluga no Rua D.
Claudina n.o 447 a casa n.° 8
c| 'sl., 2 qts., coz., banh., jardim,
área c| tanque. Chaves per fa.
ver na casa 6. Tratnr na Run do
Carmo 27-A. Tcl-: 32-1774. CRECI
283. ___.
MÉIER - Rua Salvador Pir.s n.»
114-A, alugo tp. sala, qto. sep.,
banh,, <oz._Chav_l local;
MARECHAL HERMES - Aluga-t»
metade apartamento, 2 tnôçss cu
casal que trabalhe fora NCrS

00. Rua Costa Filho, 71, bloco

CASCADURA - Aluga-se residén-
cia tipo ap. dois quartos, sala,
coz. independentes, com direito
a telefene. Preço Cr$ UOOOrj, lá
incluso taxas. Referências e fiador
sem crianças. Rua Coronel Ma-
galhães n.° 97, perto da estação.

MEIER - PILARES - Alugo 2 co.
1 c/ 2 sis. cen|., 2 qts..

banh. compl., coz., quintal •
iard. outra c| sl., 2 qts., ccz.,
banh., quintal e <rca — Rua Ben.
jamin de Magalhães, 341 — ver
e tratar no local diariamente dai
12 às 17h. .

GRAJAÚ — Aluga-se ap., sala, 3

qís., qt. empregada. Grajaú 225,
ap. 204. Tratar no 224 ap. 103.
Bas- 320 000. Aceita proposta tel.
38-5285.
GRAJAU -""Casa de família alu-
na ótimo quarto a pessoa qus
trabalhe fora. Rua Caruaru, 434,
c/11. Tel. 58-6787. _____ _
GRAJAÚ — Aluga-se apartamen-
to, 2 quartos, 2 salas e depen-
dêneias. Ver peta manha. Trav
Caruaru, 64i ap; 201 
GRAJAÚ - Alugo ótimo ap. c{
sala, 2 quartos .e mais dep. Rua
Oliveira Lima, 73. 

ANCHIETA - Aluga-se casa de

quarto, sala, cozinha e banheiro
com quintal na Rua Ernesto Vi-
eira n. 867 - Aluguel de NCrS
95,00. _. _
ÀLUGÀ-SE í ap. pequeno. Rua
Dr. Garnier, 81 l,_fundo, Rocha.

ALÜGA-SÉ quarto, coz. de ma-
deira, ent. ir.d. Rua Abatirí 24
E. Nôvo, porto Cine Sta. Alice

ALUGAMOS ap. 101 à Rua Cerei,
326. composto de 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro e área com tan*

que, chaves no n.° 280 e tratar
c| Banco Nacional Brasileiro S.A.
Av. Erasmo Braga, 255-A

CASCADURA - Aluga-se uma ca-
sa com 2 quartos, sala, banheiro,
cozinha, area com tanque e pe-
queno quintal. Ver e tratar no
local, das 9h em diante. Rua Mi-
fl____________2'__Í__- 8-——-
CASCADURA -"Àlügo ótima ca-

c/ 3 qts., sala, cozinha, ba-

Àv. Co..-.cibana, 
'861 

sl 501 - SAO CRISTÓVÃO - Aluga-so

502 _I fala, 2
quartos, dependências. R. Costa
Pereira, n.° 43 — 280 por mês.
Tel. 56-0771 - D. Cecília - Cha-
ve_porteiroj  ___
ALUGA-SE o ap. 7Ó6 da Rua ___
Uruguai ri.8 293 c/ sala _ quartoiívigdri"'"dois*"quartos, duas sala:,

TIJUCA — Alugam-se cs aps
106 e 107, com sala, quarto, ba
nheiro e cozinha, na Rua Bom
Pastor, 43. Chaves _l o portei-
ro. Tratar Predial Andorinha Ltda.
na 

' Rua Álvaro Alvim, 48, sala
1 009. Tel._52-1433.

TÍJUCÀ — Aluga-se casa em rua
partlcúler, próxima ao Cinernajp.e.;[jente Vargas 290, 2.°

Lowndes e Sons S.A.

MARACANÃ - Aluga-se na Av.
Maracanã, 343, ap. 601, el 3
qts., 2 salas e demais depends.,
parcialmente mobiliado. Tratar na
Imobiliária Marvil Ltd3.' Av. Rio
Branco,_37, Gr__407._Te__23-5310.
MARACANÃ - Aluga-se ap. 202,
Av. Maracanã n. 301 de sala quar-
to separado, banh., ccz., área Ci
tanque c| depsndéncia de empre-
qoda - CRECI 204 - Tratar Av.

MEIER - Aps. Alugam-se doi»
na Rua Visconde de Tocantins _n.
35 em frer.ía a Igreia Coração
de Maria. Ver no local e ira.
tar tel. 42-3002 - Sr. Osv.al.
do. ;
MADUREIRA - Alugam-se aparta.
mentos na Rua Maria Lopes, 576

(ao lado do Shopping Center
Tem Tudo), de 2 quartot, saia.

... _,_.,... cozinha, banheiro e dep. empre.
nheiro, peq. quintal. Ver no Rua gada. Choves _l porteiro. Tratar
N-rval de Gouveia, 307, c. 12 - p/ tel. 32-2359 _! Aluisio.

ALÜGÀ-SE um ótimo quarto c/
móveis as pessoas que trabalhem
fora. Rua Augusto Nunes n.
384 - Todos_cs_Santos.
ALUGUEL — FIADOR pl casas,
aps. proprietário dt gabarito,
credenciado p| bancos. Não co.
br.mos tasa. Av. Rio Branco,
108 s| 1 109. Tal.: 32-7655,

quarto para casal, moças cu ra*
pazes. Pede lavar e cozinhar.
Rua Visconde do Nilarói, 676.

Sã"Õ"CSISTÕ-XÒ-- Alug""

Tel.i ...57-2853. _
COPACABANA — Alugamos ap

Ide 3 quzrtos, sale, cozinha, ba-

82TTa™R.''Barata''RibVfrVo,''2bo;in'"eiro social e dependências da SÃO CRISTÓVÃOi --AWM-se n<

com sala e ouarto coniJosdcs, empregads, ver _ Av. M. S. ce Rua Sao Luis Gon.aoa; E67, ap.

banhe ro social completo 
"l-itchJCopacabana, 

685, eF. 1 10J_Ch.;\l. sala e 2 ots, CrS 2M006 m>I.

Chaves . iratar na "ADALMA".:ves c/ porteiro e tratar LANÇA; axas. _ PRçDIAL ANDORINHA

Av. Almte. Barroso, 90 u| 610112. S/A., Av. Rio Branco, 20. s/|LTDA. Rua Álvaro Alvim, 48, s.

Tel- 22-0798. - 80). Tel. 23-2710 - CRECI 41. 1009. Tel. 52-1433.

separado, banheiro, cczinh:, íreaMemals dependência-. Ver na R.
com tanque e qusrto de empre-1 Barão de Ubá 387. casa 3. Cha-
gada. Aluguel 3G0C00 e taxas — ;vei na Rua Haddock Lobo, 167,
traíar na Curveio S/A. TelefonejSr. Emílio.
32-7711 e 52-6285. ItIJÜCA" - Ap. térreo,; prédio 3

QUARTO _l sem móveis, a casal
qi trab. fora ou sr. da respeito.
NCrS 100.CO. Tel. 38-7134.

RUA VISCONDE do Santa Isa-

ALUGUÉIS??? FIADOR??» - fitVandares, 3 ouartos. 2"arees, lala.lbçl, 162, ap. 404. 
_!«!«-;.«".?

mas ref. proprielirio, Irr.cusivél. cozinha e banheiro amplo. Rua qtos., sala, cozinha e dep. de

...elvn n. hera. P;a. Tir.der.tes C.n. Espirito Santo Csrdcse,400, empregada. Ver no loca com o

Ru. Imperatriz leopoldina, 8 «i ip. 102. Alugue- NCrS,400,00.1 porteiro «tratar peloi tdeíoiw

1404. tIÍI.i 52-2060 r- 70. -Vai» hoie das 9 a» 13 horas. 22-2703, 220716 • 32-5/S.

Chaves na casa 12-A. Tratar na
FRISA S/A. - Tels. 32-8803 e
22-0087. _-_CRECI 205_

CACHAMBI -..Alu.a'_s o ap. 201
da R. Vasco da Gama, 170, com
2 quartos, sala, banheiro com-

pleto, cozinha, irea cl tanque.
Chaves na Portaria. Tratar na
"ADALMA" Av. Almte. Barroso,
90, ss/ 610/12. Tel. 22-0798.

CASCADURA — Aluga-se ótimo ap.
2 qts., 1 il., coz., banh. q ou
sem garagem. Ver Rua Quintão,
104 ap. 402 — (Av. Suburbana
9 688). Alug. mais encargos. -

Chaves c| zelador. Tralar Ruo As-
scmblfjia, 45, 5.° andar.

MÉIER - Rua Dias da Cruz, 242
casa XIV, aluga-se de «Itòi ¦ •
baixos, com 3 quartes, Mlâ( ba-
nheiro, cozinha, d-p_r.dênci_s d«
empregada. Ver no locel, domin-
qo d»"9 às 15 horos e traiar na
Rua São Gabriel. 850 - Maria d»
Graça.
MíiER - Áíugo'bons aps. primei,
ra locação. Ver no Rua Maior
Mascarenhas, 50. Tratar com Sr.
Jaime - 38-6076.

MEIER - Aluga-ie ap. de sala,
cozinha, banheiro - Rua Paulo
Silva Araúio, 30. Esta principie
na Rua Venceslau.

CASCADURA - Alugo ap. 203 -

R. Valírio, 170, c| 2 qti., sala,
cor., banh. compl. e Arca. Cha

ANCHIETA - Aluga-s. casa de] VOJ"a 20) e tratar Av. Rio Bran-
quarlo, ula . dapendencias, n»' 114/ ,4.0 _ Tel. 22-2957.
*».. *__._:_. O-.-. *!l ri-mn.a ni .-_ ,. „-_—- _ — ,* ,

MARECHAL HERMES - Alugo ap.
403, R. Saravatá, 35 c] sala, 2

qts. cor., banh. compl., área e
deps. Chaves c| porteiro e tratar
Av. Rio Branco, 114, 14.0 _ Tcl.
42-3300.

5.°.* _.'"X Cn'n7oh"_'N-«"'"AÍ-ICASA PEQUENA - Bento K»«r-MEIÉD - Aluoa-se ótimo apt. na
Estrad. do Eng.nho Novo Aiu b , n l

„„, CrS 80 000 Condj.o«, d.,irM « 
.^ Jo,c "ís. 

e dép. emp. Aluguel NCrS

_? _ 109 C"£|Queirós, 63 - CrS ________ _qq,bo 
"Sla 

encargos. Chaves na

.,.,..,,-. . ..-, _,¦_. •¦¦¦¦ -.-ii"'-' -¦ -¦ . ... Miguel Fernandes. 626, ant.
ALUGUEI - «««Io. .£'•_*'¦_".__ MMta José, 171, antigo .71, ceu fa. Tratar na R. Relação, 15,
ptrea tempo, os m«lho,ea. ao na , , , 

. 
3 quart_,, cozinha, 

ba- _ Carvalho. .Rua lucídio lago 91 - 402. Tel.i nhciro j_rrJim, qu nlal c entrada ,,, 
° 

;,_. .. ¦_—— .,-
49-3373 - Míier.  S|ca?o contendo um anexo com- MADUREIRA ~,A|U90 »P. n6vo.

ll-s.Ír_«í__^S#„V"0, 
Noemi..' Tratar pelo tel. Tratar Av P^V.rou. 690, .1

32-8766. 3" 
~ Te1, ^J/uy:'•

ALUGAM-SE aps. de 2 qts., uma
ou duas «alas, na Rua Monsenhor
Jerônimo, 410, e partir de ...
262,500. Chaves no local. Tratar
Trav. do Pajo, 23, i/ 301.

ÍT»«_TJ'S#«!^«^".n^^^r^swrt^ír.^jrí'-».-*:1



©^ IMÓVEIS - ALUGUEL
AWRECHAL HERMES - Alugo
grande ap., 3 qts., sl., coz., banh.,

2 varandas, dep. empregada, de
e:quina. Ver Rua Cel. Laurènio
Lago, 612, poria 5, op. 502. Cha-
vei p! favor no ap. 101. Tratar
Av. Pres. Vargas, 590, sl 311 -
Tel. 43-7095 - CrS 1B0OT0.
MÉIER- Aluga-se Rua Ten. Cer-
queira Leite, 12, ap. 301, de fren-
te, ao lado Cx. Econômica, fren-
to Jardim do Méier, com 3 quar-
lo:, salão, banheiro, cozinha, de-
pendências empregada. Um por
andar. Ver domingo 14 às 17h
outro dia pelo telefone 29-2188
- Tratar R. Alfândega, 111-A,
»/ 304 - Tel. 23-3382 - CRECI
770.

MÉIER — Aluga-se Rua Major Mas-
carenhas, 56, casa 11, dois aps.
com sala. 1 e 3 quartos, etc. Tra-
lar' felefone 49-0904. — D. Mer-
cedes. CRECI 770.
MÉIER — Aluga-se ou vende-se
ap. c/ 2 qts. sl., coz., banh. e
dep. empreoada. Tratar te!
43-3032 - Sr. Carlos.
MADUREIRA -"Aluo.: casa 2 qts.,
aala, banh., coz., área cf tanque.
Ver na. Rua Padre Manso, 91,
cl 27. Tratar "ALIANÇA IMÓ-
VEIS", Pça. Pio X, 99, 3° and.
- Tel. 23-5911.

Àluga-se na Rua Jacin-

ALUGA-SE uma mcia-água, quar-
to, sala e cozinha. Preço NCr$
Gü,C0. Travessa Mjnícoré, 35 —
Olajna.
ALUGA-SE casa do quarto, sala
e cozinha, Rua Capitão Carlos
n. 200 — Construção nova.
Bonsucesso — Tel. 30-4544.
Bonsucesso. ___
ALUGUEL — Fiador, precisa, não
parca tempo, os melhores, só na
Rua Lucidio Lago 91, 402.. Tol.:
49-2373 - Méier.  
ALÜGA-SE casa, s., q., cozinha,
banh, etc. R. Maneei Morais n.°
10, fundos — Bonsucesso. Av.
Democráticos.

MÉIER
to, 83, o ap. 102, d 1. sala, 2 cesso,
quartos, banneiro, cozinha e Área
c! tanque. Chaves por faver no
prédio n° 63, c| Sr. Sebastião. —
1ratar_pe[o teh_32-87óó.
MEIER — Aluga-se casa tipo rp.
2 qts., sala, WC, área etc. NCrS
230,00. Depósito a combinar. —
R. Ilobi n. 16.
MEIER — Jardim, varanda, 1 sa-
la, 2 qti„ copa, garagem. Teis.
38-0838 - 38-1155. R. Carolina
Santos n. 132

APARTAMENTO - BONSUCESSO
Alugo, 2 qts,, sl., coz., dep.

omp, Cardoso de Morais, 55, ap.
302. Chaves 202. Tratar Gonçal-
ves ®',Si'_}7_—_ Joiín'í- _!__
ALUGUEL FIADOR 

'com 
6 Imi-

veis — Irrecusável — Fornoco -
Praja Tirodentos n.° 9, sala 802

junto ao Cinema São José.
ALUGA-SE — Casa nova em Bon-
sucesso, de sala, 2 quartos, ba-
nheiro, copa, cozinha e áreas. Av.
Londres 350, C7. _
ÀLUGA-SE — Um apartamento
com 3 quartos, sala, cozinha^ ba
nheiro completo e grande área
Ver segunda-feira das & ns 19
horas. Av. Paris óóó — Bcnsu

ALUGA-SE quarto, cozinha e ba-
nheiro independente a casal sem
filthos. Rua Conde de Azambuja
71, em Higienopolis, junto da
Avenida Suburbana, 2 464.
ALUGA-SE uma casa 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro. R. Paulo
Bregaro n.° 166. Cordovil.

MEIER - Alugo Ia. loc. ap. 303.
R. Cachambi, 47. Chaves ap. 302.
NCrí 250, sala, 2 qls., b., c,
-rea^JTratar 28-1492.
OSVALDO'CRUZ- Aluga-se uma
easa com qto., sala e varanda, -à
Rua Cananéia, 179, fundos. Con-
fortavel. '

OSVALDO CRUZ - Rua Pereira
de Figueiredo, 326. Aluga-se ca-
sa dc 2 quartos, sala, cozinha,
banheiro em còr, e quintal. In-
formações no numero 300 com o
Sr. Antônio ou pelo telefone
42-1777. _ __
PIEDADE — Aluga-se casa com
2 quartos, sala, cozinha e ba-
nheiro. Rua Manoel Vitorino, 369
- Tel._ 49-6379.

PIEDADE — Alugo casa, saia, quar-
to, cozinha, banheiro, pintada de
núvo, área gr. coberta — R. Sil-
via, 109.
PIEDADE - Rua João Pinheiro
256 ap. 102 - Aluga-se cj 2
qt:., sala, coz., banh. e côr, etc.
NCrS 240Í00. Tratar Predial e
Administradora Resnikr.ff Ltda.
Rua Ouvidor 130 - 9.0 andar.
Teis.s 32-1675 e 22-9435 (D-8).

PIEDADE - Aluga-s. «p. do
frento com 3 quartos, sala, ba-
nhoiro, cpi. e mali 2 quartos
do ompieg. Rua Padre Nobre-
ga n. 60, ap. 405 — Chavas no
ap.;. 102.
PIEDADE — Rua Martins Costa n.
74 — Aluga-se casa c/ 2 qts.,
duas salas, copa, cozinha e ba-
nheiro. Chaves ao lado. NCrS .
300,00 e taxas. Tels. 230307 e
22-3298.
PIEDADE — Aluga-la apartamento-
<ir.ii.do e pequeno. Rua Gonçalo
Coelho, 273 - Preço 140 • 180.
PIEDADE — Aluga-se à Rua Qua-
raim, 23, ap. 104 com qjarto^ e
«ala separados e mais dependên-
cias. Chaves no no. 101 — Tratar
R. Alfàndena, 111-A, s/ 304 -
Tel. 23-3382 - CRECI 770.

PIEDADE — Aluga-se ap. 301 na
Rua Caldas Barbosa, 12 composto
de 3 quartos, saln, cozinha, ba-
nheiro, quarto e banheiro cie em
pregada. Chaves na loia ou no
ap. 401. Tratar em Cordeiro Guer-
ra & Cia. Ltda., na Av. Rio Bran-
co, 173.J4.» andar. Tel. 31-1895.
QUARTO, aluga-se pode lavar c
cozinhar 58 000 com deuósíto -
Rua 24 de Maio, 278, fundos.

QUARTO — Méier. Aluga-se mo-
biliado a moça ou senhora quo
trabalhe fera. Pede-se referênciy
Tratar na Rua Afonso Arinos, 75.
ap. 104. Entrar pela Rua José
Veríssimo.   
QUARTO em Madureira — Aluga-
ss quarto para rapaz solteiro, ver
Rua Borborema, 122 com o Sr.
Sylvlo. Qualquer hora.
bü"_npWçb7
copas, coz

ALUGA-SE casa Vila cia Penha.
Rua Almirante Ingran 508, de qt.,
sl. e cozinha, carta de fiança.
ALUGA-SE um ótimo quarto, co-
zinha e banheiro, forrado, taquea-
do, na Rua Curumi 31, Olaria —
Cascatinha, ponto final 313 e 625.
ALUGA-SE casa de quarto, satã
e cozinha. Rua da Proclamação,
908, casa 3. Bonsucesso.
ALUGO casa, quarto, sala, cozi-
nha e banheiro, ótima área aci-
mentida. Cr$ 100 000 — Rua
Aquiri, 494 — Entrar na Joana
Fontoura.- Bonsucesso. _
ÃLUGA-SE confortável apartamen-
to 2 qts., grande sala, dep. empr.
à Rua Conde Agrolongo, 835 —
/Penha).
ÃLÜGA-SE um quarto na Rua da
Proclamação, 786, apartamento
202 a casal sem filhes ou n ra-
paz que trabalhe fora. — Anna

ALUGA-SE casa, 2 qts., sala, co-
zinha, banheiro completo — Rua
Vaz da Cosia, 114.
ALÜGA-SE — Uma cosa com 2
quartos, 1 sala. .Rua Ernesto Puiol
47. Maria da Graça. Tel.: 49-8722.

ÀVENÍDA~S1_DURBÀNÀ~6 943~
Aluga-se apartamento gr..nde. ,«— 905
Tratar Rün Alffindega, 300."
ÃLUGÃ-SE -Rua Macabu 546~c'
3, 2 sis., 2 qts.. c, e q. Tratar c'
Joaquim armazém ao Indo ou tel.:
52-3354.

Casa cuarto c sala.

LEOPOLDINA - Vista Alegre -
Aluga-se uma casa, sala quarto e
cozinha. Rua Florania, 496.
OLARIA - Casa'"^ Alugo s] 2
quartos, deps. área c| tanque.
CrS 150 OCO. Dep6sito ou fiador.
Rua Comandante Abreu, 145 c| 5.
Dr. Rubem Campos — 43-0694, de
13__s 17_hora ______
OLARIA — Aluqam-ie os aparta-
mentos 203 e 302 da Run Filo-
mena Nunes, n. 951, ccm dois
quartos, sala. banheiro e cozi-
nha em cór. Chaves com síndico
Sr. Abdias. Tratar Avenida Rio
Branco, 156, sala 1524, das 15
òs 18 hs.
OLARIA — Alugo ap. do "íuxo, 3
quartos, salêo, etc. com garagem
Aluguel 300 000. Ver à Rua Dru-
mond. 83 ap. 201 — Tratar com
Abrantes — 30-2833. _
OLARIA' - Aluga-se casa R,'.An-
dirá, 204. Entrada p| carro. Ver
das 9 às 12. Tratnr R. Buenos
Aires, _12-_3-^_s|_31 -_
OLARIA — R. Antônio Rego, 19
— Aluga-se apartamento com
grande sala, 2 quartos a demais
dependências, c/ sinteco. Tratar
R. Ligia, 422 - Oltria.
OLARIA — Alugo ótimo ap. c]

sala, 3 quartos, copa-cozinha,
banheiros. Ver Rua Dr. Alfre- CASA

do Barcelos 125, ap. 201, das 10'Graça, 2 cuarto:, snla, varjnd;'Precisa 
reparos. Informações. Tel

30-6032.

ILHA DO GOVERNADOR
ga-se, Jardim Guanabara, ótima
casa R. D-osembargador Martinho,
21, c/ hall, 2 sales, 3 quartos,
coz., banh., dep. compl. empre
gada, terraço e quintal. Ver no
local. Traiar: Predial Palermo
Ltda. _. Senador Dantas, 117 5/

Tcl. 57-4325 - CRECI 45:

2.» Cad., CLASSIFICADOS, Jornal do Brasil, damingo, 12, . 2.".feira, 13.3.67 _ 7

ALUGA-SE
enzinha e banheiro R. rlotim n.°
69 — Coejho Neto.
ALÜGA-SE — Apr.rtamonto com 2
quartos, rala, banheiro, área, va-
randa. Aluguel NCrS 183,00. Rua
Moriça 96 ap. 301 — Coelho
Neto.
ALUGA-SE pequeno quarto inde-
pendente n senhor ou senhora
que trabalhe fora. Rua Capitão
Vieira, 225 — Turlaçu.

ÃLUGÃ~SE— üma""c_r... 70"ODO,'Vó
descontado em folha. Rua Apu-
rinSes. 34£_-^__Tur[açu,
ALUGA-SE aoartamsno 2 quartos
R. Pedro labatut n.° 36. Honó
rio Gurgel.

Aluga-se — Maria cia

ILHA DO GOVERNADOR - Alu
ga-se uma casa na Rua da Bica
127 — Ver no local e tralar nr
Avenida Almte. Barroío n. 90
- Sala 908. __
ÍLHÃ GOVERNADOR"-- AhJIJííe
casa sala, 3 qunri'03, cozinha, ba
r.heiro. Rifa Grana, 430 — Coco-
tá. Tel. 52-8352.
QUARIO independente, banhei
ro, direito cozinha. Aluno. Ilha
Governador, 90 mll, T. 57-6338

Alu- FLAMENGO - Aluga-se excepcio-
nal loja com amplas instalações
— Ver Praça Jo_é de Alencar,
5, loja C - Tratar 52-5774.
IPANEMA - Loja de frenirTÍBa.
Vinte) — Alugo Av. Henrique Du-
mont, 71 B. Nova — qualquer
ramo —' Area 3 x 18 com gás.
Contrato 5 anos. Aluguel NCrí
600,00 - l.o £no - 7 sal. min.
do 2.° ao £.°. sem luvas — Cha-
ves porteiro Edifício — Tratr.r
52-5481 - Marrecas, 40, sala
705 -CRECI 794.
LOJA - Passo o 

"contrato""c1 "6

e mais 7 anos na R. Bento Lis-
boa. Ent. imediata. Aluguel 120
e taxas. Tratar 42-2294.
LOJA — Alugo ótima loja na
Rua Siqueira Campos, esq. de
Min. Alfredo Valadão, contr. 5
anos, sem luvas. Tratar 22-6466.

PAQUETÁ
ILHA PAOUETA - Cosa. Aluga-se
- Telefonar 57-5483.

às 17 horas
OLARIA — Alugamos casa com
2 qt:,, sala, cozinha, banheiro,
quintal. Run Felisbclo Freire, 148
Aluguel NCrS 150 000, mais taxas.
Fiador. Chaves no 160. — Tratar:
Rua Assembléia, 11, gr. 503 (das
12 òs 17h).
OLARIA — Áluga-se Rua Antônio
Rego, 633, fundos, casa com 2
quartos, sala, cozinha, banneiro
e área. Chaves n. 633. Tratar R.
Alfândega n. 11-A, s/304 - Tel.
23-3382 - CRECI 770.
PENHA - Centro, ap. 2 quar-
tos, sala e dependências, play-
qround, garagem, elevador, CrS
180 000 - Rua São Camilo n.o
125 - ap. 206. Chaves com ze-
tador.

ALUGAM-SE 2 casas, para casal
s/ filhos. Tralar Rua Gurupcma,
111 - Brás de Pina.
ALUGAM-SE casas, desconto em
folha - Rua Válter Seder, 269
Vista Alegre — Irajá. 
ALUGA-SE ap. 201, de 2 qts., 2
sis. Rua Conselheiro Paulino, 69
— Ramos.
ALUGAM-SE quartos p/ rapazes.
Av. Brás do Pina, 397.
APARTAMENTO - Aluga-se 1 c/
sala, varanda, 2 quartos, banhei-
ro, cozinha e area de serviço.
Aluguel NCrS 180,00. Rua Para-
nhos, 216, op. 301, Ramos. Tra.
tar nn Rua Santana, 184. Tele-
fone 32-5133.
ALUGO ap. grande, 2 qts., 1
s!„ coz.f banheiro., qt. de em-
prog. — 170 000 mais taxas —
Rua Aimara, 225, ap. 102 - Ra-
mos.
ALUGA-SE uma casa ns Rua'Pa-
namá, 69 — Penha.
ALUGAM-SE 2 casas, uma 2 qts.,
sl, na R. Domingos Caruzo, 109

Bicão. Outra de qto. e sl, na
R. Irapuá, 346. Tratar na R. Ira-
puá, 330. 

SI.. 3 qls., 2
banb., dep. empr.

quintal e garagem. Rua Juruvia-
ra n. 109 — Méier — P. ver li-
gar par» 38-9889.

GUÍNTÍNÒ"^~~Alüga.se ap. tp.
cnsa c| 2 quartos, sala e demais
deps., varanda e quintal. Rua
Bernardo Guimarães, 29. Base,
NCrS 190,00 mais taxi».

QUARTO — Aluga-se a senhoras
ou moças, teto de laje e taquea-
do. Rua Adalgisa Aleixo, 251 —
Bento Ribeiro.

QUARTO casal s/ crianças, 100
mil $/ deposito, direito cozi-
nhsr. Rua Gal. Belfort, 403 -
Estação Rocha.

QUARTO c| móveis. Aluga-se a
1 ou 1 senhoras ou moças. Rua
Liberais Santos, 49, fundos. Ben-
to Ribeiro.  
REALENGO j- Alusa-se o casãlão
1 da R, Llznrda, 31 com sala e
quartos separados, cozinha, ba-
nheiro e área c| tanque. Vér no
local. Trater no "ADALMA". Av.
Amte. Barroso, 90 ssl 610112.
Tel.i 22-0798.
ROCHA — Aluga-se casa recém-
reformada, 2 quartos, salão, co-
pa-cozinha, banheiro, quintal,
área coberta. Ver à Rua Dr.
Garnier, 725, casa X — somente
domingo.

ROCHA — Aluga-íe confortável
casa cj 2 sis., 2 qts., demais de»
pendências. Ver Rua Dr. Gar-
nicr 381. Hoje, a partir do loh
e amanhã, a aprtir de I5h. Ira*
tar Dias da Cruz 69 sl. 306 -
Méier.
ROCHA — Ãiuga-se casa 2 q. s.
Rua Marechal Rondon 1 095 casa
6, não c vila, antiga Figueira,
ROCHA — Aluga-se pequena ca-
sa na Rua Gravata! n." 84 — Ver
* fratar no,;local,
RICARDO DE ALBUQUERQUE'.-
Alug. ap. 102 — Frente do Rua
das Flores, 87, c| 2 qts., 1 sl„
banh., coz., área c| tanque. Cha*
ves no local cl D. Diva. Tratar
na "ALIANÇA IMÓVEIS". Pça.
Pio X, 99, 3.° and. - Tel.
22-5911.
RIACHUELO - Aiuga-se uma sa"lã
grande. Rua Filqueira Lima, 69.
SAMPAIO — Alugo ótimo ap. 2
qí;s., qto. de empregada, na R.
Paim Pamplona, 616, ao. ?02.
Çlfcvçi no 102. Tcl. 48-31S2.
SAMPAIO - Aluga-so casa na:Rua
Paes de Andrade n.o 14 com 2
salas, 3 quartos, banh, copa-cozi-
nha, área de serviço, quarto e
bonh. de empregada. Chaves no
pfi 16. Tratar na Av. Rio Bran-
co, 185, sl 2 114. Tel. 32-5338;
SAMPAIO - Aluga-se ap. 201,
i R. Cadete Polônia, 524, c/ 2
qts., e demais dependências. —
Chaves op. ao lado. Tratar tel.
52-1055, das 13_às 18 h.
SENADOR 

" 
CÂMARA' -" Ãlügõ

ep. II na Rua Carnaúba n. 373
de sala • quarto separados, ba.
nheiro a cozinha por 130 mil
mensais — Ver no local e tratar
na Rua São José n. 90, sala .
2 003 - Tel. 52-3190 - CRECI
n. 768.
TODOS OS SANTOS - Aluga-
mos na Rua Adriano, 101 casa
12 c| 2 salas, 2 qls.. banh. em
côr, coz., dep. empr. e quintal.
Choves no casa 10. Trotor CIVIA

Trav. Ouvidor, 17, 4,° and.
Tel. 52-8166.

ALUGO um quarto e cozinha, WC,
modesto. Aluguel: NCrS 60,00.
Um mês adiantado. Rua Francisco
Enes, 77 fundos c! 1 — C. Penha
— Tratar no local das 8 horas
às 10 horas.

ATENÇAO — Aluga-se conforta,
vel casa cl ou sem garagem. Ver
à Rua Vcller Seder, 65 - Vista
Alegre. CrS 200 000.
ÃLUGA-SE i Rua Viçoso, 37 op.
308, esquina Av. Brás de Pina,
quarto, sala, cozinha, sem área.
Chaves no botequim com Sr.
Joaquim. Aluguel NCrS 150,00 e
taxes. 
ALUGA-SE: casa sala, quarto, co
zinha, dep. e quintal. 150 000 c|
depósito. Avenida Itaoca, 1070
cl 1. •

PARADA DE LUCAS - Rua Bu
Ihões Marcial 479 aps., 101 í
201 — Alugam-se c| 2 qts., saln

., banh. etc. - NCrS 150,00.
Tratar Predial e Administradora
Resnil-.off Ltda. Ruo Ouvidor 130
9." and. Tels.: 32-1675 e 22-9435
(S-17)...¦'¦'• 

¦¦,-.; 
,¦;¦.¦

PENHA - Alugo casa modesta,
de frente, com jardim, varanda,

ala, quarto, copa, cozinha e área
— Ver Rus Panamá, 334. Tratar
tsl._54-4430_.
PENHA — Ãluga-se o ap.. 404
da Rua Tomás Lopes n. 293, c/
2 qts., sala, coi., etc. Chaves c/
porteiro. Tratar amanhã — Telefo-
ne 42-8538 .
PARADA DE LUCAS - Aluga-se
sala, quarto, cozinha, Tratar e ver
Rua Itareru 158.
PENHA - Rua Büfizárjõ Pena,
375 — Alugam-se quartos inde-
pendentes, p] rapazes solteiros,
o partir de CrS 25 000. Chaves
no local. Administradora Nado*
nal, Av. Pres. Antcnio Cons,
613, 2.0 pav. Tel. 42-1314.

PRAÇA DO. CARMO - Vende-se
uma casa com 4 quartos, sala,
cozinha, banheiro, garagem — R.
Engenheiro Gonçalves Neves, 121
PENHA — Alugo 6timo ap.~de
frente, sala, 3 quartos o dep.
Rua Acoroú, 15 ap. 301. Chaves
nciJO.^Tratar 22-6466. _
PRAÇA" DO CARMO'.- AlugT.
se ov vende-se um .parlamento
e uma loja grande — Tratar na
Rua Cacique n. Í39-B — Pra-
ça Saíca. 
PARADA ANGÉLICA (Leopoldina)
— Aluga-se casa grande, para in-
dústria, boate, etc. Tratar no Rio
pelo_Tel._42.1333.
QUARTOS - 

"Ãluga-se 
2, 

"pira"

moças, senhoras, cu rapazes. —
CrS 45 000. Bonsucesso. 30-6369.
D. Isaura.

CAVALCANTI - Aiugo ao. 317
na Rua Barbosa Rodrigues, 325, de
qte., sala, coz., banheiro, ár
CrS 90 mil. Ver no local. Tratar
43-9342.
CAVALCANTE - Aluga-se caso
na Ruo Iriri, 48, 2 quartos, 1
sala coz. banh. area.
COELHO NETO - Ruo Guaracie-
ma, 80 fte. op. 101, olug. c|
sl., 2 qts. e deo,, chav. na Rua
Araçatuba, 22. Trat no IGAB na
Est. Portela, 24 s| 401 (CRECI
n.o 183).
CAVALCANTI - Rua Augusto
Franco, 83-fcis., ops. 101, 201
alug. cj sl., 2 qtí. edep., chav.
na Rua Antônio Sá, 82. Trat. na
IGAB na Est. Portela, 24 sl 401
- CRECI n.o ]83.
HONÓRIO GURGEL - Ruo Leo-
cádio Figueiredo, 703, »p. 201 —
Alug. c| si., 2 qts., e deo., chav
no n.o 280-B. Trat. na IGAB. na
Est. Portela, 24 sl 401 - CRECIn.° J 83.
HONÓRIO GURGEL - Parque S.
Luiz — Alugo casa c\ tala, quar-
to, coz., bonh. e área c| tanque
— Rua F, quadra H, lote 5. Ver
no local e tratar Av. Rio Branco,
114, 14." _ Tel. 22-2957.

PAQUETA - Aluga-se cosa c| 2
qtj., saia, copa., coz,, banh. c/
quinta!. R. Alambarl Luz, 289, c/
1. Tratar R, Cerqueira, 74 oi
p/ CETEL 97.0404 - Manduca

PAQUETA - Apartamentos mobi
liades aluganvse para casal ou
iam. Iia de 3 ou 4 pessoas na
Rua Domingos Olímpio 23 1e.
Paquete 76 - Rio 34-1919 e...
52-6697.

PAQUETÁ — Semana Santa/vera*
neo. Dispomos de aps. mobilia-
des em centro cio PARQUE c/2
praias particulares e restaurante.
Infs. p/ lel. 52-3922 e 52-3311
cu Trav. Ouvidor, 36-4.° — CRE-
Cl 692.

ESTADO DO RIO
NITERÓI
AVENIDA AMARAL PEIXOTO,
300 — Alugo sala. Tratar Av.
Rio Branco, 156/1 327 - Tel.
52-1002 - PREDIAL OLÍMPICA.

LOJA — Aluga-se — Ver segun-
da-feira e tratar aò lado c: Fer-
nando na Rua Paissandu, 179 —
Flamengo.
LOJA — Posso centrato 5 anos',
400 m2, neva, aluguel: 50 mil
antigos. Rua 2*1 de Maio, 461.
Tratar Rua Raimundo Corrêa, 71 j
9G2 — Copacabana.
LOJA NO CATETE

ALUGA-SE Trav. do Paço n. 23,
:/ 1003, p/ 300 000, Chaves lia
sala 301.
ATENÇÃO — Escritório sobreloja
— Av. Rio Branco, próximo Ou-
vidor, 2 gr. salas bem mob., 2
tels. 2 extensões. Passo ou as-
socic-n.e neg. lucrativo — Tel.
32-8861 - 14 às 17h.
ALUGA-SE sala e depend., frente
para Rua Sen. Dantas, 117 S-310.
Ver das 15 às 13 h. Tratar: Tra-
vessa do Pago, 23 S 301. Alug.;
220.

CASTELO — Alugam-se duas sa-
las (juntas ou separados) para es-
critórios, à Av. Erasmo Braga,
255-4.° pav. Tratar: Av. Nilo Pe-

ALUGA-SE grande sobrado com 5a"110' 2Ó, s/ 1 201-203 - Tels.
amplas salas para escritório, em|42-0448 e 22-7259 - Crecl 122
confunlo ou separadamente. Tam-1 CENTRO — Alugo ótimo grupo de

CENTRO - Alugam-se os salas 3 ALUGA-SE sala saleta, banheiro,
do segundo ondar do Rua frente, Av. Copacabana 613 Gr

805 - Tel. 47-4023.
ALUGAM-SE 2 salas comerciais.
Av. Cop. 613, gr. 707, chaves
c^porteiro^ Trotor_ tel. 36-7748.
ALUGA-SE uma sala mebiliado'.
R._Gen. Polidoro,_47 c| 5.
COPACABANA - Aluga-se para
fins comerc, ap. na Àv. Copa-
cabana, 542-1003, saleta, s. qto.
e dep. Chav. cj o porteiro. Tre-
tar: 47-0501. CrS 280 e ta/as.

da Constituição n.o 10. Ver com
or. Ernesto na sala 1, das 13 ò:
18 horas.
CENTRO - Aluga-se ótima sala Ed
Lisboa. Ver Av. Pres. Vargas, 590
sola 1 917. Alug. 200 ma
cargos. Tratar Rua Assembléia,
45, 5° ondar.

bém serve para pequena indus-
tria. Próximo Rodoviária Nôvo
Rio. Informações com Dr. Antô-
nio — Av. Wal, Floriano, 38,
5/ 605.

fronlo, de 2 salas, saleta, kitch,,
banli. Av. Presidente Vorgos n.
£42, gr. 902. Tratar 22-6466.
CENTRO Alug. conj. da 4 sa

rit., num ED. de prl-
ALUGO escritório em sobrelojas meira qualidade. Ver na Vise.
esquina com telefone (serve p/
vários ramos), só NCrS 150,00 —
Ver o tratar, Rua Carlos de Car-
valho, 34, s/ 113 - Chaves c/
porteiro, ou na sala 111 c| Dr.
Paulo - CRECI 172 - 423293
- 38-1423, resid

contrato nóvo loia 150 m2. mais
um galeão com eu som estoque.
o instalações. Tel. 25*0601. —
Facilito.

LOJA NO CATETE - Passo-se
contrato dez anos com cu sem
estoque, serve para qualquer ra-
mo — Baratíssimo, urgente — Tel.
52-4527.

ALUGAM-SE grupos de 2 o 3 sa
Transfiro oj Ias — Travessa do Ouvidor n.

26 — Porteiro.
AlUGA-SE. salã"Z13 da Rua ÁícTív
cb Guanabara n.° 24. Tratar tol.
22-3313_- 0r._Luiz._
ALUGO saía escritório, 37 m,,
área com banh. edifício nôvo.
Ver e tratar R. Alcindo Guana-
bara, 24 na porraria com Sr. Luiz.

LARANJEIRAS - Alugo. Icja pron-
ta p| qualquer comércio ou depó-
sito, com 30 m2, junto ao Túnel.
Trotar . com Paulo 43-0383.

PASSA-SE loja barato. Tratar na
Rua Barão Ipanema, 15-B — Copo-
cabana.

PETRÓP. - CORREIAS -
ITAIPAVA
PETRÓPOLIS — Alugo casa mob:
liada c| telefone. Ease NCrS
350,00. Tratar 32-8940 ou 22-7403.

PETROPOLIS -é Alugamos çm
Drádio de 2 pavimentos ap, nio-
biliado c| garagem e tel. In-
formações Rio - Tel. 37-4781 e
Petrópolis - Tel. 5B84 c| D
Stela. Prazo combinar. Ver Av.
Barão Rio Branco, 1130.

INHAÚMA - Aluqa-je cj 2 na
R. Santa Rita Durão, 251, c| sl.
qt., banh., coz., area c\ tanq.
Ver no local. Chaves na c| 2-41
da mesma rua e tratnr na PRE-
DIAL CANADENSE LTDA. - R.
Álvaro Alvim, 21 Gr. 1206' 8 - __„„,. . „„.. . „„,„,, _
Tel. 22-7008, das 9 às 17 hora: TERESOPO_l_-F RIBURGO

PETROPOLIS - Aluga-se caso
per temporada de 6 meses —
Rua Jcsé Bonifácio, 201.

de_2a. ..a 6a.-feira.
INHÃUMÃ -""Quarto para rop__
ou pessoa só, independenre. 40
mtj ^^Gyarspuava, S3.
INHAÚMA - Ãluga-se-casa, 3

sala, copa, jardim, terraço,
220 c. n. contrato de um ano.
Ver e tratar Guarapuava, 83.
IRAJA - RuT-Honório"""PlmcnTíi
174, fie. Aluga-se c| 3 qls., sala,
coz., banh. comp., dependências.
Chaves locnl. Tratar Imóveis San-
to Rita Av. Rio Branco 131-15.
Tel.:_42-4346!_ 
INHAÚMA — AÍuqa-se cosa 2 qts.,
sala, coz., banh. Rua Canitar 134,
iunto n. I 246 da Estr. Velha da
Pavuna — Aluguel NCrS 140,00.

ÍRAJA — Alugo casa, 2 qts..' sT,
coz., banh., quintal. Rua Anhem-
bi, 115. Chaves no nO 181. Tratar
Av. Pres. Vargas. 590, sl 311 -
Tel. 43-7095 - CrS 160 000.

QUARTO - V. Penha - Aluga
um com todo direito na casa
Sra. respeito. Alugue! CrS 50 000
2 meses adiantado. Rua Flaminla,

558.

ALUGA-SE uma casa 2 quartos
st: c. 120 000,00. Rua Dante n.o
53 fundos — Entre Cordovil c P.
Lucas.

BRAS DE PINA - Alugamos em
edifício acabado da construir na
Av. Brás de Pina, 1076, confôr
táveis apartarncntcj de sala c 2
quartos, banh., completo, ampla
cezinha, área de serviço com
tanque, grande terraço para re;
creio das crianças. Muita condu-
Ção na porta, iunto à Praça do
Carmo. Aluguel a partir de Cr$
180 000. Chaves com o Sr. Quin
tino na obra ao lado de seg. é
sexta-feira -- Tratar Imobiliária
Zirtaeb Ltda. Rua da Alfândega,
81-A - 1.0 andar. Tels. 23-3996
o 23-9877, do 11,30 òs 18 horas.

BONSUCESSO - Av. Teixeira de
Castro, 51-504-505. Aluga-se c| 2
e 3 qts,, sala, coz., banh. comp,
dependências de empregada. -
Chaves Iccal. Tratar Imóveis San-
ta Rite. Av. Rio Branco, 131 —
15.0 _ Tel. 42-4546.
BRAS DE PINA - Aluga-so ap.
vazio, tipo casa com 2 quartos,
sala, coz., banh., varanda, gran-
de área coberta nos fundo na
Rua Oricá n.° 336, ep. 101 -
Domingo tratar no local, na se-
mana pelo tel. 30-3243 — Sr.
Marcelino — Proço NCrS 170,00.
BONSUCESSO - Ãiíg"íse ou ven
de^se ótima cata na Rua Clemen^
csau, 17ó. Chaves com D. Lourdes
no mesmo endereço, fundos.
BRAS.DE PINA -.Alupo aparta
mento com 2 qts., sala, cozinha,
banheÍro(> varanda e área de ser-
viço. Av! Antenor Navarro 1007,
BONSUCESSO - Aluga-se ótimo
ap. 302, frenle, 2 qls., sola, dep,
empr., pode ser visto das 9 as
12 horas — Av. dos Democráti-
cos, 609.
CORDOVIL - Rua Bulhões Mar
ciei, 135, casa II — Sola, seleta,
quarto ,banh., coz., quintal. Cha*
ves na C| IV. Administradora
Nacional, Av, Pres. Antônio Car-
los, 615, 2.Q pav. Tel. 42-1314.
CORDOVIL — Aluga-se na Rua
Vero, 84, c| 1, com 1 sola, 2
quartos, cozinha, banheiro, área
cj tanque, para ver o tratar na
Companhia Comercia! e Corretora
Nôvo Mundo, na Rua do Carmo,
71, 2.° ondar, s| 201, ou pelo
tel. 52-2010, ramal 238 - CRE-
Cl 937.
FIADOR??? — Ind. 6 só apanhar
documantos, resolvo na hora —
Pça. Tiradentes — Rua Impera*
triz Leopoldina n. 8, sl 1 404
- Tel. 52-2060 r. 70.
FIADOR - Aluguel, imóvel, ca
sa, aps., lojas, proprietário e co
merciante credenciado por banco.
Solução' na hora — Av. Rio Bran-
co, 185, s/ 604. Ed. Marquês
do Herval.
FIADOR — Aluguel d* imóveis,
casas, aps. a loias. Proprietário
• comerciante credenciado por
Bincos • Comércio. Solução na
hora. Av. Rio Branco, 185, s.
604._Ed._Marquês_d. Herval.
HIGIENOPOLIS - Aluga-se ap.
Rua Luís do Brito, 35 ap. S-I02.
Av. Rio Branco, 156 - SI706.
HIGIENOPOLIS - Alugo ap. 2
q., s. coz. banh. Rua Astréta,
156. n 180, 170 e 150. Fiadi
proprietário ou comerc i a ni e.

LEOPOLDINA
ALUGA-SE caia, sale, 2 qts., co
linha. Cr$ 105 000 mensais com
taxas. Ver à Ruo Oricí, 1 510 —
Brás de Pina. Trotar c/ Sr. Danton
23-6116.
ALUGA-SE casa c| 2 quartos, í
sala, cozinha e banheiro. R. Fuás
Rcupinho n. 77, p. a lobo Júnior,
Chave n. 83-F, c| 2. Trotar R.
Frei Caneca, 64. Tcl. 32-3907.
ALUGA-SE^ um ap. c| sala, quarto
* dependências, na Rua Dr. Eu-
clides dc Farias, 173 ap. 101 —
Ramos. Ver, Tratar na Rua Joana
Râgo, 22 -Olaria.

ALUGAMOS ap. 301 e 3-_Tnã
Ruo Gerson Ferreira n.° 31, com-
postos de 3 quartos, sala, cozi-
nha, benheiro, írea e/ tanque c
W.C. da empregada. Chaves no
ap. 304 « tratar e. BANCO NA-
CIONAL BRASILEIRO S/A. - Av
Erasmo Braga n.o 255-A. Telefo-
ne 31-0190 ramal 239.

HIGIENOPOLIS - Ruo Barbosa
Cordeiro, 11, ap. 102, frente, sa-
la, 2 quarlos, banh. em côr, coz.,
área cj, tanque, varanda envidra-
cada. CrS 200 000. Inf. telefo-
ne 42-1314.
HIGIENOPOLIS - Aluga-se opor-
tamento de dois quartos sala, co-
zinha e demais dependências.
Tratar segunda-feira na Avenida
dos Democráticos, 435. Exige-se
fiador.

RAMOS - Alugom-se ap. 4034 da
R. Peçanha Póvoas n.o 30, c| 2
qts., si., coz., banh. em cór.
Chaves c| port. Tratar R. Uru
guaiana, 24, 1.° andar.
RÃAÃÕS - Alüsa-se""Ruo Ênq!"M_'-
noel Segurado, 121, ap. 301, ca-
Ia, 2 qts., banh,, coz. Chaves ci
porteiro. Tratar Adm. Orvan. Teli.
22-1791 e 52-2408. Creci 206.
RAMOS — Aluga-se na Rua Eng.
Manoel Segurado n. 121, caia c/
2 qts., sala, quintal e tanque.
Tratar Adm. Orvan. Tels. .,
22-1791 e 52-2408.

RAMOS - Aluga-se casa sl., qt.,
coz., banh. Rua Iporanga 164.
RAMOS — Aluqa-se casa cirande.
Fiador. Aluguel NCrS 280,00 -
Telefone 36-7390.
RAMOS - Junto - Av. Brasil,
alugo ap. 3 qts., saleta, sl.,
var., banh., copa, coz., grde.
área. Ver hoje 11 horas. Tel.
37-8092_-_NCr$ 250;'. 

'¦

RAMOS - Ãluga-se o ..apt. - 301,
l.a locação h Rua Cardoso de Mo-
rais, 524, c'29, com copo-co_inho
e demais dependências. Ver no
local ató as tl hs. e tratar em
A. Jardim Imóveis, à Av. Pres.
Vorgos, 590, s| 303. Tel. 23-9437.
Creci 666.
VILA VALQUEIRE - Aluga-so co-
sa, 2 qts., it., coz., banh. e quin-
tal. Preço: 1 salário mínimo novo.
Ver domingo à tarde. R. Izidoro,
12.

VILA DA PENHA - Aluga-se ca-
sa de quarto, sala, cozinha, ba-
nheiro completo. Aluguel 140 mil

Traves:a Confiança n.° 145,
fundos_ n.° 3 — Largo do Bicão.
VISTA ALEGRE - Ãluga-se casa
nova, 130 000. Rua José Vieira
Filho n.° 22, próximo do Bicão
— Fiador.
VILA DA PENHA - Alugo op.
302, garagem, 2 qts., etc. Rua
Feliciano Peno 648. Crí 180.

IRAJÁ — Àlugam-se na Est. do
Quitungo, 324, 2 casas c/ quar-
to, sala e dependências. Chaves
no local. Tratar Rua da Alfân-
dega, 111-A, sala ,"4 - Telefo-
ne 23-3382' - CRECiJTO. _
MARIA 

'DÃ 
G"RÃÇÃ" - Ãluna-se

ótimo ap. c/ 2 qts., sala e dep.
R. Sõo Gabriel, 1 109, ap. 301.
MARIA DA GRAÇA 

"-" 
Aluga-se

casa c| quarto, sala, dependên-
cies e duas bcas áreas, R. MI-
quei Gama, Bl/F. Ver heje até
12 hs.

FRIBURGO - SEMANA SANTA
Fim do semana e temporada —
Atucia-r.s apartamento casal. —
57-3179.
TERESOPOLIS - Aluoo-so no Rua
Jorge Lóssio, 81, alto, casa mo-
biliada, 2 salas, 4 quartos, 2 fo-
gões, garagem, telef., terreno de
10x50 - Tratar tel. 27-3257.

TERESÓPOLIS - Alto - Aluga-se
ap. pequeno, mobiliado, peças
amplas. Tcl. 42;2657. _
TERESÓPOLIS"- 

'TEMPORADA 
-

Aluga-se na Rua Da. Cândida, 174,
casa ccm sala, A quartos, etc. —
Aluouel aíé final de abril NCrS
600 00. Chaves local - Da. DÍV3
- Trotar tel. 52-7344.

CAXIAS - N. IGUAÇU -
NILÓPOLIS
ALUGO casa pequena valor tudo
incluído 110 000. Tratar na Rua
Marquês de Herval, 985 — Jardim
25 de Agosto — Caxias.

ALUGA-SE casa com sala, 2 quar-
tos, copa, cozinha, banheiro e
dep. Rua Irmã, 326 cj 6 — Nilo-
polis. Chave; nos fundos. Tratar
Av. Prado Júnior, 181 ap, 1 103.
CAXIAS — Alugo casa, 2 quartos,
sala, coz. NCrS 80,00. Rua Expe-
dicionário Josó Amaro, 7ô2, ônl-
bus Variante na poria — Tel. —
30-3306.

Jacaré, 49 ap. 101, Precisa pin-
tura. Ver c| zelador e tratar Rua
Senodor Dantas, 117 sala 1519
tel 52.8384 ooós 13 hs.
PILARES — Aluga-se uma casa
tipo ap. cl 2 quartos, cala, coz
nha e banheiro na Rua Francis-
ca Zieze, 68.
PILARES — Aluga-se casa. Trav.
Vaz da Costa, 42, com sala, 3
quartos, varandas, da frente. Cr$
230 000 mensois.
PAVUNA — Aluga-se casa tipo
apartamento, com sala, quarto,
cozinha, banheiro, garagem,
quintal grande. Preço 120 000. —,
Exigem-se fiador ou desconto em
folha. Rua Afonso Terra, 646.

Centre
o bairro» — 7 casas de NCrS
100,00 à NCrS 150,00 - 20 casas
de NCrS 60,00 à NCrS.90 • 28
casas do NCrS.30,00 i NCrS 50
Tratar Praça D. Caxias n.° ) —
Edif. Maio S 4.

MARIA DA GRAÇA - Alugo aa,\CASAS PARA ALUGAR
sl., qt., coz., banh., érea e gás
da Light — Rua Murilo n." 60,
ap. 206 - CrS 150 000 mensais -
Trator 58-37S9 -Nelson.

PILARES — Alugam-so duas be-
Ias residências, l.a locação, a fa-
mília de fino gesto c/ todo con-
forto. Frente de rua. Rua Ca;e-
miro de Abreu, 146. 

PILARES" Ãluga-se caso c/ qto.
sala, cozinha e dep. varanda, lo-
cal sosieoudo de 1 só residência,
R. Salvador Rizz., 143.
PILARES — Alugo ap. frente,

ía, 2 ots., coz., área na Rua

ESTAÇÃO DE COMENDADOR
SOARES — Antigo Morro Agudo
— Aluga-se uma casa, 3 minutos
da estação, c| sala, quarto, cozi-
nha, banheiro, com áqua e luz.
Rua José Gouveia 47. Aluguel
63 mil.

NILOPOLIS. Casa. Aluga-se na
Rua Marques Canário, 464.

NOVA IGUAÇU - Aluga-se uma
casa, S^quartos e 2 salas, demais
dependências e um perão habi-
tável. Só alugo com fiador. Tra-
tar na Rua Raimundo Correia n.°
45 — Ferio da Pcirada de Jusce
Uno. Entrar na Trave_;a Sena, no
final.

SOBRELOJA - Copacabana. Alu-
gamos a de n, 208 do Ru. Diai.
ma Ulrich, 110. Edifício Rodri.
gues Peres. Ver no locat • tratar
na Financial Administradora. Av.
Franklin Roosevelt, 194, sobrefo-
io 203. Tel. 42-7645 c! REIS.

ZONA NORTE

ADVOGADO aluga metade de sji
Ia por 70 000 a cutro colega.
Aluguel adiantado. Pça. Floriano,
55, 6°, s]4— Cinelàndia, das
17 às 19,30 hs. - Sebastião de
Jesus.
ALUGA-SE sala Ed. Darke, Av,
Treze de Maio, 23. Ver das 11
às 18 hs. a partir de 3a. feira
na sola 730. .

de Inhaúma, 134, s| 522 „ 525.
Tratar "ALIANÇA IMÓVEIS", Pça.
Pio X, 99, 3.o ond. - Telefone
23-5911 - R.; 27.
CENTRO -TÃIuga-so grupo 20617,

ina Rua S_nador Dantas, n. 20,
|com extensão. Ciiaves no local.
Tratar no Banco do Intercâmbio
Nacional S.A., na Rua 1,° do
Março n. 18 - Tel. 31.2145.
CENTRO - Aluga se itlma tala
1 807. R. Senador Dantas, 117, pj
íins ccm. Tratar Banco Auxiliar da
Produção S|A. Trav. Ouvidor, 12- Tcl. 52-2220.
DUAS salas com telefone. Aluga-
se. Rua México, 41 — Chaves com
o porteiroJL_Tratar_27-4367.
EDIFÍCIO Li"sb"oo. 

"Av.~"Prê-íciíí

to Vargas, esquina de R. Uru-
guaiana. Alugo duas salas, NCr$
160 e NCr$ 180, respectivamen-
te. Tratar com o proprietário.
Dr. Augusto. Dias úteis pela
manhã. Telefono 25-7200. Ro-
mol 80.

ALUGA-SE loja com galpão. Av.
Itaoca n.° 1 341. Bonsucesso-
ÃLUGAM-SE 2"lo|as. Ruã Magda
n.° 96 — Bonsucesso.
ABOLIÇÃO - LOJA - Aluga-se
Io|a de esquina próxima de Co^
légio, ótima para mercearia corr
bar. Trotar CIVIA — Trav. Ou-
vidor, 17, 4.o and. — Telefone
52-8166.
LOJA — Bonsucesso. Aluga-se
na Rua Aguiar Moreira, 349.

CENTRO — Alugo-se para comer
cio tala 1 416, frente, Av. Pre
sidente Vargas, 583. Chaves c/
Sr. Júlio e tratar na Administra,
ção Fluminense S/A., no R. do
Rosário, 129. Tcl. 32-8281.

LOJA com força, aluga-se na
Estr. Vicente de Carvolho 655-D.
Tratar segunda-feira.
LOJA — Áluga-se Rua MontevI-
diu 391-C. Tel.i 30-1781._Atílio
LOJA — Pnssa-se ótima loia na
Rua Uranos, estação de Ramos.
Serve para qualquer ramo. Tratar
na Rua Uranosl 126.
LOJA — Passo contrato, nóvo —
R^ Mstoso,_ 52 - 43-1724. 
LOJA — Passo contrato de cinco
anos. Aluguel 35 000,00 — Rua
Uruguai n. 194, loja 6. Ver dias
úteis.
LÒJÃ — Méier pl depósito —
Toda instalada. Passo contrato,
boroto. Trator pelo tei. 29-4392
cj Sérgio, de 9 às llh, segun-
da-feira.

CENIRO - Alugam-so duas sa-
las ligadas entre si, sendo uma
de^ frente, para Indústria cu co-
márcio leve e Um quarto para
rapaz. Rua General Caldwell,
212, sob.

LOJA — Encantado — Alugo gran*
de loja, vazia, c| aprox. 20Òm2,
para qualquer ramo de negócio.
Rua Clarimundo de Melo, 127 —
Tratar à Av. Amaro Cavalcanti,
2 646 - 29-1187, Figueiredo.
LOJA — Méier — Pequena riflei-
na cl extensão tel. Aluguel anti*
go. Tratar tél.t 49-9592.
LOJA GRANDE com instalação de
força. Contrato de 5 enos. Pas-
sa-se c] urgência. Rua Monsc-
nhor Amorim, 39-D — Engenho
Nóvo.
LOJA — Aluga-se, Trator do Ota-
viano n.° 345-B. Turiacu. Lui e
força. Tratar'no Jocal.
LOJA DE ESQUINA"-TAluga-se,
com força, para qualquer nego-
cio. Rua Barão de Mesquita n*°
135, loja A.
LOJAS - SSo Cristóvão - Alu-
gamos juntas ou separadas 1 lo-
ias c| área d. 106 • 342 m2,
fof _¦ lig*da, próprias pari co-
mérc^ ou indústria na Rua São
Januário, próximo à Rua José
Cristino. Tratar na Financial Ad*
mini.tradora S. A. Av. Franklln
Roosovolt n. 194, ¦.loja 203. —
Tel. 42-7645 c| Reis.

NOVA IGUAÇU - Aiuga-se
ap. 702. Edifício Imperial, Rua
13- de Maio, 85, 7° andar.

MANGARATIBA -
ANGRA DOS REIS

VILA DA PENHA - Estrada do
Quitungo 1 509 op. 101 - Alu-
qa-se — Chaves no ôd. 201 cj
2 qts,, sala, coz., banh., etc. —
NCrS 120,00. Tratar Predial e
Administradora Resnikoff Ltda. -
Rua Ouvidor 130 — 9." andar,
Tels.: 32-1675 e 22-9435 (J. 52).
VILA JARDIM DA PENHA - Alu-
ga-se 1 ap. com sala, quarto,
coz. e banheiro, na Rua Enge-
nheiro Pinho de Magalhães 121,
esq. com a Av. Meriti, perto do
Dicão.
VILA DA PENHA - Alugo ap. c|
qto., sala, coz., bonh. compl. e
ároa na R. Prof. Eduardo Rabelo,
32. Ver no locol e tratar Av. Rio

iranco, 114, 14° - Tel. 42-3300.
VILA DA PENHA - Alüg"õ~ãí_
c| qto., sala, co_„ banh. compl.
e érea na R. Alice Tibiriçá, 100.
Ver no locol e Iratar Av. Rio
Branco, 'KJ^ - Tel. 22-2957.

AUXILIAR e RIO DOURO
ALUGA-SE — Qt. a urna senhora
ou um rapaz que trabolhe foro.
Cr$ 70 000. Ver e trotar na Ruo
Manuel Machodo, 356 — Va
Lobo.
ALUGA-SE cosa na Rua Arapibuí
171-A, Inhaúma. Ver no local.
Jnformaç6es_te!.: 43-9215.
ALUGAMOS casa ò Rua Amõndíü
n.° 272, composta de iordim,
quarto, sala, cozinha, banheiro,
choves no n.° 200, trotar com o
Baníco Nacional Brasileiro S.A.
Ay._Erasmo Brsga n.° 255-A.
ALUGA-SE cm Coelho Neto uma
casa nova, com dois quêrtos, sa-
Ia, cozinha, banheiro ç outras de-
pendências. Rua asfaltada, com
água, luz e com ótimo comer-
cio — Ver e tratar no endereço
Av. Automóvel Club, 4021, ca-

58.
ALUGA-SE casa no Cenlro de São
João de Meriti, qto., sl., etc. Ver
R. Maria Emilia, 98, c/ 1, c| Sr.
David.
ALUGA-SE uma casa e um apar-
tomento. Rua Torlba, 343 — Co-
legio.
ALUGA-SE — Apartamento com
dois quartos Av. Suburbana
3 253 -- Chiv. no leni.
ALUGO - Aps. e cosas. Av.
Monsenhor Félix 349. Irajá. Acei-
to desconto em folha. Chave na
casa 3.

HIGIENOPOLIS - Alugo-se, casa
c| sala, quarto, copa, cozinha e
demais dependências. Ver «, tra-
tar na Rua Humboldt, 68."HIGÍEN6POLIS 

- Áíügõ-óíhnõ
apartamento com 2 quartos, sala,
banhairo a cozinha, amplos, por Ain.--''cc "' ., „ .
180 mil. V.r na Rua M.gálhS.s ^-L^ 0U™, ?'_.». ?u« 

Pcd™
Cor,.la 119 op. 201, ehov.s no £"&£,Ji? -'-^V1 í^m8' p5rt.°
202. Tratar I.I. 23-2251 . 43-0278,°?,Jab"ca , C°"-C°la. «™ dois
Sr. Heraldo. quarto:,, sa,o, copa, coilnha, va-
iAt.f.1..- ...¦¦_,_¦. r; —randa, arca toda cimentada, pin-JARDIM AMÉRICA - Aluga-se ojtada a óleo. Aluguel 230000
ep. 101 na Rua Atílio Parim n.° mensais. Tratar na Rua Plínio
242, c| qto., sala, coz., banh.|de Oliveira 29. si 206. Penha.

ROCHA MIRANDA - Av. dos
Italianos, 733 op. 206. Alug. c
sl., 2 qts. e den., chav no op,
408. Trat. no IGAB na Est. Por-
tela 24_s| 401 -^CRECI_n.o 183.
ROCHA MIRANDA"- Alugo c|
pequena. Ver Rua Diamantes 571
c| 1. Chaves ao lado. Tratar Rua
Uranos J 346 — Olaria^
ROCHA MIRANDA 

"-" 
Alurjo.se o

np. 201 e 302, da Estrado Bar-
ro Vermelho 475, com sala, 2
quartos banheiro completo, cozi-
nha, ãrea com tanque. Chaves no
local. Tralar na "ADALMA". Av.
Almte. Barroso, 90 ssl 610|12
Tel.i 220798.

MURIQUI — AIuçjo ca:a neva, na
Rua Minas Gorais, 253, por Cr$
120,00. Tel. 58-3317 manhã.
VERANEIO - Alugo-se em Vila
Geny — Coroa Grande, casa pe-
quena, mobiíiada, perto da praia.
Telefone 32-0916.

ALUGA-SE — Loia na Rua Riachue-
lo, 353-A, com 300 m2. Ver e
tratar no local.

ROCHA MIRANDA - Alugo casa
2 qts., sl., cozinha, banheiro e
quintal. Rua Sumidouro, 55 — Tra-
tar Rua Pinhara, 215 — Coldgio.
ROCHA MIRANDA - Aluga-se
na Rua Luis Berbalho, 538, ap.
101, cl qt. e salas separados,
C02. e depends. e o ap. 102 cj
sala e qt. cenj., coz. e depend.
Chaves nos fundos. Tratar Imo-
biliária Marvil Ltda. Av. Rio Bran-
co, 37, Gr. 407. Tel. 23-5310.
TURIAÇU — Aluna-se quarto com
deposito, pede lavar • cozinhar.
Rua _AporÍnãs ,\i 191.
VAZ LOBO — Alupo.ap,T"no" Ruo
Jooi, 158-A, op. 202, fundos, de
sala, 2 quartos, coz., banh. Cha-
ves no ap. . 201, frenle. Tratar
22-6466.

ALÜGA-SE loio 168 m2 - Con-
trato comercial, Rua do Resen-
de n. 42 — Centro — Tratar c|
o__proprietario_ na__sobreloja.
ESTACIÓ - Passo contrato lo-
io, quolquer romo. Tel. 32-3818
— Ari, dos 8 .às 13 horas. Scg.>
feira.

VICENTE DE CARVALHO - Est.
Vte. de Carvalho, 411. Alug. ci
st., 2 qls,, e dep. chav. no lo-
cal. Trat. na IGAB no Est. Por-
tela, 24 si 401 - CRECI n.° 163.
VICENTE DE CARVALHO - Alu
ga-se casa qt., sala, dep. e quin-
tol, 130 mil, desconto em fõ-
lhas. Rua Guaba 263.
VICENTE DE CARVALHO - Alu-
gamos 2 quartos, sala, cozinha,
banheiro grande, varanda e área
de serviço. Ver no R. César Mu.
zio 418-fundo.., chaves no local!
o tratai LANÇA S!A Av. Rio rnrn rlirAifn a varia naBronco n.o 20 s| 801. Tel.: , 

°n1 alrelTO ° Vaga na

LOJAS
CENTRO

IOJA - CENTRO - Pradlo co.
mercial — Alugam-so loja • so-
brado com duas frentes na Av.
Mem de Sá n. 49 a Riachuelo
n. 6 — Tratar pelo telefone ..
25-4179.
PASSA-SE coníTato ¦ de uma loin
no Proço do República, 87 — Tu-

ao lado com o Sr. Guilherme
Base Cr$_5_500 000. 

'

SOBRELOJA -""Alugo-ó"t"imr*dí
n.o 219, c/ 24 m2, e banheiro
privativo, ne Rus Sete de Set»m-
bro, 88. Trotar £4-0413, c/ pro-
prietário.
SÃLVÃDO'R_DE""sAT"Ãlugaíe
loia c sobreloia com m/m 450
m2 J Rua Aníbol Benévolo, 330
- Aluguel NCr$ 1 000,00 mais
impostos, seguro etc, para ver
combinar com Sr. Júlio. Telefone
43-3041.

LOJA - VILA ISABEL . Aluga-
mos na Rua Pereira Nunes, 381
l-C. Tratar ni Financial Admi.
nistrador. S. A. Av. Franklin
Roosev.lt n. 194, sloja 203 -
T.l, 42-7645 cj Reis.  
LOJAS - Brás de Pina - Aluga
mos na Av. Brás d. Pina, 407,
loja E. Trotar na Financial Ad-
ministrado» 5. A. Av.. Fran-
klin Roosevelt n. 194, slloia 203-' Bela - Tel. 42-7645.
LOJA em Bonsucesso, ótimo pon-
to para oficina, depósito ou in-
dústria, contrato de cinco anos
iniciado em 1-1-67, aluguel bara-
to. Tratar^na Rua Tamiarana, 197
— Higienopolis ou pelo telefono
42-7605 — Scgundo-feira de 8
âs 18h.

ALUGAM-SE salas p' comércio I
ve, em sobrado. Rua Lapa, 151
r_Jol._36-4636.
ALÜGÕ — Grupo de 4 salas e
1 banheiro privativo. Aluguel:
NCrS 600,00. Av. Graça Aranha,
19, 12.o andor. Chaves com Sr.
Parkson ¦ Tratar: 22-2330.
AVENIDA CENTRAL - Escritório
luxuosamente mobiliado t- telefo-
nc. Passo contrato. Tels. 52-1269
e 22-2287.

CENTRO — Aluga-se magnífico
grupo de «Is,, tipo apartamen-
lo com 5 salas e dep., area de
200 m2 na Av. Beira Mar n.
216 - sela 803.'Choves sl. 802

Trator tel. 42-9948.

CENIRO — Alugamos cm lo. lo-
cação, as salas 1 413114, separa-
das ou juntos, cl 37Í47 m2 coda.
Ver Av. Pres. Vargas, 583. Cha-
ves com encarregado. Aluguel:
Cr$ 250 000, cada c lanas. Tra-
tar Imobiliária Zirtaeb Ltda. R.
da Alfândega, 81-A, l.o andar.
Tels. 23-3996 c 23-9877, no ho-
rário de 11,30 às 18 horas.

ENTRO - Aluga-so sala Av. Rio
Branco, frente. CrS 110 COO. Tro-
tor_Av._Rio Branco,_l£6 sala 706.
CENTRO -" Aluganvse-na 

~Ruá

Acre, 71,177 sala-, 901 e 1 104.
Tratar Av. Erasmo Braga, 255,
12.0 nr.cJor _ Tels. 22-8027
32-7410.
CAIS DO PORTO - Av. Vcne-
ruela, 131 — Edifício Importadora"'ercantil — Aluga-se no 4.0 p0-
imenlo um grupo de 3 salas

com 90 m2 c outro de 2 salas
:crn 50 m2, tedos com banheiro
privativo. — Tel. 43-3843.
CÉNTRÕ - Ãíuaõ^rTãíãs^Ol e
502 do Ruo Anfilófio de Corvo-
lho, 29, ntobiliadas, montadas p!
consultório médico. Aluguel: Cri
1S0 000 cada. Ver c| port. e tra-'or c| Olyntho Ribeiro na Rua
úlio de Castilhos, 23 ap. 1 202
- Tels. 47-5985 - 47-1841.

MÉIER - Aluga-se ótima loja -
Lucidio Lago, 325-A — Inf. local
Daniel.
PENHA — Ãluga-se lõi_~cõm"7Ò
m2 para depósito ou pequena in-
dústria à Rua Dclfina Enes n.°
36. Tel. 58-2839. _
RICARDO DE ALBUQUERQUE -
Alugo ótimo loia na Rua Cia-
raiba, 760. Ver no locol. Chaves
no loja A. Tratar 22-6466.
RAMOS — Aluga-se loja com 52
m2, para comércio cu índústi
na Rua Barreiros, 475-B. Tratar no
local,.
SOBRELOJA - 450 m2 2 salões.
Qualquer negeio. Alugo, Rua Mo-
riz e Barros, 479 — Praça Ban-
dejra^^
SAENS PENA n. 55 - ÃluiõTí
Ia con.orc.al na sobreloja. Inf,
com Sr. Lauro.

ESTADO DO RIO
ALUGA-SE loja e casa. Preço:
NCrS 80,00 cada, 2 meses de de
pósito e fiodor. Tratar Rua Co-
ronel Azevedo Júnior, 281 — Ni
lópolis.
ALUGAM-SE lojas pj pequena
indústria, cj água, luz, e força
no Boirro 25 de Agosto. Rua
Gol. Dionísio, 593. Trator nn R.
Nunes Alves, 69, sola 205. Du-
que de Caxias.
MESQUITA - Alugo loia do esq.,

ponto o ótimo aluguel. Ver
Av. Uniõo, 731. Chave» Trav.
União 15, com Milton.
LOJA — Alugo, 3 portas, esq.
s| luvas, 50 mil e 3 m. dep. R.
Dr. Godói, 716. A 30 m da Av.
Mirandela. Trat. no n. 575. —
Nilopolis.

ESCRITÓRIOS e
CONSULTÓRIOS

ZONA SUL
ALUGA-SE a loja da Rua
da Passagem, n.° 30-B

23-2710 - CRECI 41.

ILHAS
GOVERNADOR
ALUGAM-SE - 2 casas de 3 quar-tos, sala, corinha, banheiro e ga-ragem e demais dependências, na
Rua Don Duorte Leopoldo, 94,
transversal à Rua Carmem Mlran-
do — Proio do Bica — Jardim
Guanabaro. Tratar na Av. Brasil,
8 382 - Posto Shell em Ramos

Tel. 30-5709.

Aluguel Cr$ 120000. Chaves naiSr. Narciso,
loja e tratar tel.: 42-8906.

ALUGA-SE tp. mobiliado, um ou*
dois moses. R. Chapot Prevost,
352, Freguesia. K__Governadcr.
ALUGA-SÉ Vp. 204 d~pSI„
Olaria, 101. Choves no ap. 107.
Trotor 47-7701.
ALUGA-SE ap. solo, quarto. Rua
Bárbara de Castilho, 555 — Co-
cota — I. do Governador.
ALUGA-SE ap. totalmente inde-
pendente, c! 3 qtos., sala, va-
randa e demais dependências.
Rua Pereiro Alves, 177. Cocotá.
ILHA DÓ GOVERNADOR - MÜ-

   ga-se casa, l.a loc, cl sala, 2
,..,.,.,, - -.ALUGAM-SE casas a 60000 e qtos., banh., copa-cozinha, porãoJARDIM AMERICA - Alugo ap. 80 000. Aluguel descontado em habit.vel, grande ter p. da proio.de sala e cyjarto, preço 120000 folha e um mês adiantado do Ver na Rua Prof. Alberto Meier,

Ver ns Rua Generol Correia e conservação. Rua Eimã n.o 315. 127. ent. pl R. Eng. IM, filho.
Vila Rangel — Iraií. 'Tratar tel. 43-7274.

»f¦..-. ¦'..'-.

'Castro n.o 118.

garagem. Tratar: "Bastos
de Oliveira" S.A. — Av.
Rio Branco, 114 — 3.°
- Tel. 42-7595 - CRECI
291. (B
ALUGA-SE ótimo ponto, loja va-
ria sem luvas — Guilhermina
Guinle 296-D (S. Clemente) -
Tel._47-4023.

ALUGO - Loia XLV;- óõ~cTn\r'o
Comercial Largo do Machado (Lar-
qo do Machado, 29). Tratar tele-
fone 45-9003.

ALUGAM-SE as,lojas A,
B, J, K, L, 1, 2, 29 e 30
da Rua Francisco Otavia-
no, 67, sem despesas de
condomínio e sem luvas.
Tratar: "Bastos de Oli- «g™j*£
veira" S.A. — Av. Rio — ¦"'""'
Branco, 114 - 3.° -
Tel.: 42-7595 - Creci
291. (B

CENTRO
ALUGA-SE na Av. Presidenle Vor-
gas esquina com Uruguaiãna (Edi-
ficio Lisboa) sala n.ü 1 719, de
frente para Av. Presideno Vorgas.
Chaves 

"com 
porteiro. Tratar tel.

34-5209,_ segunda-feira. _
ALUGA-SE salas e salões corri-
dos com telefone. Ver e tratar na
Av. 13 de Maio, 44, 3.° andar,
com Pculo.
AVENIDA .RESIDENTE"" VARGAS"
590. Alugo sala. Tratar Av. Rio
Bronco, 156Í1 327." Tel.: 52-1002
— Predial Olímpica.

CENTRO — Praça Monte Castelo
Passo cj telefone, móveis, sala

22 m2, 2 socadas, legalizada p|
corretagem de imóveis. Tratar!
28-3030 - 48-1361 - Jerónimo -
Creci 31£.
CENTRO - Aiuga-se a 

"sala 
605

da Rua dos Androdas, 29, modei
na e com banheiro. NCrS 120,00
mais taxas;;;Ver:com o porteiro.
CENTRO — Alugo ítimo. grupo
de solo, saleta, banh. Edif. OdeonP_a. Maholama Ghandi, 2, i
812. Tratar_22-64í6.
CENTRO — Alugam-se 

"s|"l 
003-4

da Rua 7 de Setembro n.o 81.
Chaves 1 C01-2. Tratar R. Uru-
guaiana .n.o. 24,_ 1.° andar.
CENTRO - Ã"Fugãnvsõ"~s]18Õ8~ê
1 501 da Av. Rio Branco n.o 25
c| banh. e s| 1 011 da R. da
Quitanda n.o 30. Choves e tratar
R. Uruguaiãna, 24, l.o andar.
CENTRO - Alugo sala-1519. -
frenle — Av. Presidente Vargas,
590, banheiro privativo — Àlu-
guel NCrS 180,00 - Rua dos
Marrecas, 40, sala 705 - 52-5481

CRECJ_794._
CENTRO — Escritório, sala de
frente, passa-se. R. Imperatriz
Leopoldino, 22, 9 — Tiradentes.
CENTRO — Passa-se contrato de
3 andares na Rua da Alfândega,
ótimo ponfo para comércio ou
pequena indústria. Maiores dela-
jhes pelo tel. 43-9938.
CENTRO — Salas, fins comerciais,
em ponto ótimo, 1,° andar da
Rua Riachuelo, 427, (esq. de Frei
Caneca). Ver dos II ós 20 horas,
dias úteis (na loja).
CENTRO — Passo saio instalada
p/ comércio. Rua Regente Feijó,
86, i/l. Chave c/ solo 8 - Inf.
Tel. 43-0742 - Ribomar.

COPACABANA - Ãluga-se óti-
ma sala, edif. comerci.il Av. Co-
pacabana, ^35, s. 803. Chaves
porteiro, 2,a-feira.

COPACABANA - Alugamos sala|
421 e sobreloja 201 da Rua Si
ta Claro, 33 - Aluguel sala Cr$
150 mil e faxes; i/leja Crí 300
mil o taxas. Chaves c/ porteiro.
Trtar Imobiliária Zirtaeb Ltda,
Alfôndego, 81-A, l.o andar. Tels
23-3997 e 23-9877, dos 11,30 às
18 horas.

CAMPO GRANDE - Alug. ap
102 da Ruo Almte. GrenfelT, 434,
cl sala, qt., coz., banh. e ire.»
c| tanque. Tiatar na 'Aliança 

Imo-
veis, na Pco. Pio X, 99, 3 o
andar. Tel. 23-5911.
CÃWPO GRANDE - Aluga-so
prox. estação, R. Domingos do
Couto, 46-A c/ 4, ap. 101, c/
sala, 2 qis coz., banh. Chaves R.
Çeh^gostmlio, 113-A.
CAMPO GP.AN"bÉ^~Ãr.J5i^-^.
Kua Ferreira Bcrget n. 26, casa
4, ap. 101, cl quario, e sala se-
parados, cozinha c banheiro. Cha-
ves com Dona Dado no ap. ao
lado. Tratar tel. 22-6300, Av. 13
d» Maio 23, sala 1 822. Preço
150 000 e taxas.

COPACABANA - Alugam-se sa
los 802| 803. iuntos ou separa
dns, c[ banheiro, cozinha, dc
freníe, la. locação, In. c| dir,
vaga qaraíjem — Av. Copacaba-
no, 897. Tratar c| Sr. Teixeira
- Tels. 52-1891 - 52-8253.
COPACABANA - Aluga-se sala
810 — Av. Copacabana, 610, sala
e banh. Ver local. Tratar Carnei-
ro de Mendonça, Imóveis. — Av.
Copacabana, 861 >| 501 - Tel.:
57-2853.

EDIFÍCIO JACARAÚ - Rua do
Senado, 320, ap. 705 - Para fins
comerciais, c/ sala, banh. social
e l-.ilch. Chaves c/ zelador. Ad-
ministr_dora Nacional, Av. Pres,
Antônio Carlos, 615, 2.o pav. -
Tel.: 42-1314.

EDIFÍCIO AV. CENTRAL. Av. Rio
Branco, 156 — Amplo saião, cj
2 ent., separacão-armárío, luz
fluorescente, ar cond., pérsia
nas, aluga-se. Sala 2231. Tratar
Dr. Fernando, sala 815.

ESCRITÓRIO NO CENTRO -
Aluga-se na Rua Assembléia, sa
lão n. 202 corn 5 janelas o égua
gelado e filtrada — 35 m2. Àlu
guel NCrS 170,00 mais condom!
nio e todos os tributos. Tratar
com Vasconcelos lel. 31-0267.

_DIF[CÍO"AVENrDÃ~CEOTRAL~
Alugo MESA em escrit. modem
instalado, c. telefones, secretarie
e boy. Trator cl Sr. OLIVEIRA -
Tel. 42-6437 e 

'42-2327.

FsCRJTóRlÒ^-^Ceníío^^^ÃhJga-
Álvaro Alvim, 21 s| 1 202

(fte). Chav. port. Trat. IGAB. T.
Oloni, 72 - 23-1915. - CRECI'03.

EDIFÍCIO BULLDOG - Alugam
se grupos de salas na Rua Saca
dura Cabral, 01. Tel.: 43-8944 -
GEORGINA.
ESCRITÓRIO - Alugo-se ótimo
tala frente ou duas vagas, mó-
eis, telefone, melhor ponto CÍ-

nelándia. R. Senador Dantas, 3,
andar, esq. Passeio. Tratar

Sousa.
ESCRITÓRIO com telefone na Ci-
nelándia. Alugo mesa, pcnto. —
Tratar Edifício Odeon, 8.0 an-
dar, s| 807 - 42-0468 - Dr. Tei-
xeira.

ESCRITÓRIO - Posso ètimamente
instalado com 2 telefones, contrato
de 9 ano;, a terminar em 1976.
Aluguel da sala: Cr$ 180 000. Vor
e trator na Av. Rio Branco, 185' 

907.
ESCRITÓRIO - Aluga-se uma va-
ga com toda a liberdade — Cr$
35 00O. Tratar na Rua Visconde
de Rio Branco, 52 saio 60, 4.°
and. (Próx. a P;a. Tiradentes)
EM ESCRITÓRIO, fTonto, aluga-
so parte, c| telef., alvará, tados
direitos. Unico Inquilino. Hora-
rio livre. Tratar 13 d» Maio, 47,
gr. 403 - 22-8730 - CRECI 256

ÉSTRÍtó^RfÕ^Ã^Cl^LÃNDiÃ
Passa-se um grupo de 2 salas,
com .cirfoi.e 9 1 anos ds con.
trato. Aluguel NCrS 120,00 men
sal. Telefon. 22-7915.
EDIFÍCIO MARQUES DE HERVAL
— Aluga-se ap. pf escritório
Tratar p| tel. 42-3969 - CAE-
TANO.

COPACABANA - Grande con.
iunto comercial — 5 salas (3 sa-
lões da frente) — 2 banheiros
sociais etc, na Av. Copacaba-
na n. 1 120, ap. 1 001 - Inf.
20-7484 - CrS 700 - Chaves
porteiro.
COPACABANA"--"" Aluga-se 

~ 
sola

921, na Rua Santo Clora, n. 33.
Chaves no local. Tratar no Ban-
co do Intercâmbio Nacional S.A.,
na Rua 1.° de Março n. 18 —
Tel. 31.2145.
COPACABANA 

"- 
Ãlug7"sf 907",

909, 910, 911, da Av. N. S. de
Copacabana, 435, juntas ou se-
paradas. Chaves c| porteiro. Tra
tor "ALIANÇA IMÓVEIS", Pca.
..!?_X, 99, 3.Q ond. - Tel. 23-_5_911.
COPACABANA - Alugo-sè no Ãv.
Copocabana, 1 085, coni, 602,
frente, cj salef-i, sala, banheiro
e quitinete, próprio p| consulto-
rio niédico ou escritório. Contra-
to comercial de 5 anos. Aluguel
CrS 270 000, mais taxas. Ver no
locol e tratar pelo tel. 32-0766.

CAMPO GRANDE - Aluga.se~c~:
sa na Rua Gramado 455 — Chave*
c/ Sr. Guimarães, Rua Tupacere-
ta 176, Tratar tel. 38-3826.

DIVERSOS
ATENÇÃO - Aluga-se ap. Cs.
bo Frio, temporada (1 semana
90 000). Trotar Andrade Figueira,
134. Madureira.
CLIMA DE MONTANHA - Fin.
de semana, temporada, férias —
Alusa-se casa mobiíiada em lin-
do sítio c| piscina * 2 hs. da
Rio. Tel._ 47-3577.
CABO FRIO -~Ãiügõ~p/ Sems."
na Santa, ap. na praia. Tratar dos
8 às 20 horas pelo tel. 43-6441

/ favor Irani,
FÉRIAS — Casa cm São Lourenço,
alusa-se casa mobiíiada. Telefone"4-8813.

CONSULTÓRIOS MÉDICO E DÊN
TÁRIO — Aluganvse cm Copaca-
bana, vários Horários. Tels.: ..
45-5931 e 36-7718. Dr. Lima.

ZONA NORTE
ALUGA-SE saio de frente, paro
escritório ou rapazes. Rua AAnriz
c Barros n. 776, sobrado. Tel.
28-9636.
ABOLIÇÃO - Alugam-so sala
para consultórios e escritórios
Ruo da Abolição, 243. Visitas
parte da manhã. Tratar Rua Ar-
cruiss Cordeiro, 361, gr. 503.
ALUGA-SE uma grande sala co-
mercial, preferencia para escri-
tório ou contabilidade ou dese-
nhlsta. Rua Padre Manso, 139,
em frente ao Shoping Center de
Madureira.
ESCRITÓRIO mobiliado - Posso
melhor oferta, motivo outro ne-
gócio. Rua Lucidio Lago, 91, sl
309. Ciiaves na 306. Trotar te-
lefone 32-7655. Creci 1073.
MEIER — Alugo sala c| banh. e
coz. para comércio ou prof. li-
beral. Rua Dias da Cruz, A7,
ala 304. C'$ 180 000.

MEiER — Alugamos p fins co-
merciais, I sala e banheiro. Ver
Rua Lucidio Lago, 91, 3, óOó.
Chaves c] porteiro e trntar Lnnca
S|A. Av. Rio Branco, 20, s. 801.
Tel. 23-2710. Croci 41.

FRENTE - Pço. Tiradentes. NCrS
400, sem outras despesas. Sal. 2
sl., banh. comol. elevador, dia
o noite. Tel. 42-7816.

GRUPO DE~SALAS NO CENTRO
Edifício Delamare. Aluga-se,

Vor e trotar na Av. Presidente
Vargas, 446, 3.° andar, sala 304

Tratar com nropriotário. Sr,
Delamare. tel. 43-1753.
LOCAÇÃO COMERCIAL - Aluga"-
se Av. FranLIin Roosevelt, 23 ep.
406. Chav. port. Trat. IGAB T
.O'.0_"__..?-.___;-.-j.915- CREC 'a3
LAPA^— Ãluga-se na Rua da La-
pa, 120, sala 40ó, p| escritório.
Chaves na sala 407. Tratar Av.
Erasmo Braga, 255, 12.° andar -
Tels. 22-8027 e 32-7450.
LARGO DA CARIOCA -""Passã^ã;
urgentemente,, contrato de escri-
tório, c| cu sem tel., pela me-
lhor oferto AAESMO. Tratar pelo
tcl. 52-7075, Sr. Pinheiro, das 9
às II hs., somente.

PASSO espaçosa s,ila, com baL
cão-vitrlna, armações e móveis.
Baratíssimo. Motivo dsença. Tra-
tor Edison, tel. 23-7171, R. 6_8,
dias úleis.

CENTRO — Alugamos p/ fins co-
merciais 1 sala, 2 quartos, ba-
nheiro social, cozinha, área con:
tanque, quarto e banheiro da
empregada. Ver h Av. Beira Mar,
40b, ap. I 101. Chaves c/ por-
teiro o trotar LANÇA S/A„ Av.
Rio Bronco, 20, s/801 - Tel.
23_7I0_- CRECI 41.
CENTRO — Alugamos pf fins co-
merciais 1 sala, banheiro e co-
zinha, ver à R. Senador Dantas,
117, s/ 530 (frente p/' Av. Cl"
le). Tratar LANÇA S/A., Av. Rio
Branco, 20, s / 801 — Telefone
23-2710 - CREC l_41.
CENTRO — Aluga-se uma sala In-
dependente c/ direito ao telefo-

ò R. Uruguaiãna. Tratar pelo
lel. 23-5716. _
CONSULTÓRIO DENTÁRIO - Ãlu-
na-se Largo da Carioca, 5, «V
3a:., 5as. e sábados na parte da
tarde. CrS 100 000 - Tralar tel.
45-3709 e_22-7300._
CASTELO - Passa-se confratõ -
Aluguel 5 salas atapetadas com
banheiros individuais. Ver no lo-
cal. Av. Graça Aranha, 145 conj.
504 D. Aldair.
CENTRO — Sala preparada em ja-
carandá; óleo, luz indi,- vulcapl»
so etc. c. 2 telefones. Alugo
total ou parte (mesa) base NCrS
300, ou vendo, na R. S1.' Dàr.fnt;
117, and. alto, frente — Av. Chi-
le. Tr. Sr. Dragui, 23-3623. m
36-6111.
CINELÀNDIA - Alugo barato, sa-
la frente c| telef., prédio mis.
to. Tratar 13 do Maio, 47, 4.",
gr. 403. Tel. 22.8730 - CRECI
256.

PASSA-SE ampla sala na Rua Se<
te de Setembro, 132, 4.0 andar,
saía 406 com WC independente,
telefone servindo para comércio
ou profissão liberal. Tratar no
locsl.
SALA — Aluqa-so vazia, cj sa-
nitário privativo, na Rua do
Carmo, 6, 12.0 pav. Tratar na
sala 1 101, das 9 às 11, 15 às
17 horas.
SALA p] escritório. Aluga-se ....
Ruo Imperatriz Leopoldina, 8|1 507
c| telefone. Chaves c| porteiro.
Tratar Imóveis Santa Rita Av. Rio
Branco, 131, 15.9 - Tel. 42-4546.
SALAS — Centro — Passam-se ou
alugam-se duas salas com tele-
fone na Av. Presidenle Wilson.
Tratar domingo até 12 horas ccm
o Sr. Miguel na Praia do Flamen
go, 244 - Tel. 25-9776.
SENADOR DANTAS - Alugo-se
parte sala cl tel. — 43-4027 —
36-5420 -_Zuleika - Creci_220J
SALA PARA"; ESCRITÓRIO - AÍu-
ga-se ou vende-se uma na Rua
da Conceição, 105, saio 2 211,
com telefcne e geladeira. Alu-
guel CrS 300 000 - Venda Cr$
15 000 000 - Chaves na portaria

Tratar pelo teí. 52-2764.
SALA de frente para escritório,
alugo à Av.. Rio Branco, 143 com
ABEL no 2.» andar.

SALAS comerciais. Alugam-se no
Engenho Novo, próprias para es-
critório. consultórios etc, com
direito a usar tel. Rua 24 de
Maio, 921. Tel. 49-3366.
SALA para escritório, em Bon>
sucesso. Contrato 5 anos. Alu-
guel o mínimo. Inf. na Av, De-
mocráticos, 792, s. 203.
SAENZ PENA - Conjunto co-
mercial — Sab — dois quartos —
banhoiro — gás — Edif. Esltye.
Conde dt .Bonfim n. 422, ap.
418. Infs. 28.7484 - Chavas c|
porteiro. '
SALAS, ótimas para comércio ou
indústria, ha locação, alugo R.
Santa Mariana, 351 — Bonsucesso
— Chaves no ap. 303. Informa-
se pelo tel. 23-3712 - Pimenta.
SALA TIJUCA — Aluga-se para
comércio ou escritório — Rua
General Roca, 913, solo 408, sl.
banheiro e kitch. Chaves c/ por-
teiro. Tratar na Rua Alfândeaa,
n.-111-A, s. 304 - Tel. 23-3382
- CRECI 770.

QUARTO BOM, umo senhora dis-
tinta precisa de um, em casa da
família boa, sem outros Inquíll-
nos. Pede e dá referencias. Tele-
fonar para 38-4557. D. Ema.
PRAIA - SEMANA SANTA - 1"
h viagem, ops. cl banneiro —
5 dias - NCr$ 60,00 p| pes-
sea - Quartos - ,NCrS 50,00 —
5 dias — inciuído café manhã o
refeições — Rua México n. IU
saia I 603 - Tol. 52-2868.
SEMANA SANTA cm SãcTT^jT
renço, sob o patrocínio da An-
socioção das Obstetriies. Cr$ 55
mll por pessoa, passagens inclu-
idas, ônibus especial, hospeda-
gem no Hotel Silva, junto ao
Parque_ das Aguas._ Ótima oli-
mentação. Informações e inseri-
cões com a Presidente Dra. ZÜ-
do,_37-3791.
SEMANA SANTA - Caxambu.
Alugo sp. mobiliado. 49-7080 —
Armínda.
SÃO LOURENÇO - Aluga-se case
mob. 180 mil. Tel.: 2a.-feira.
31-0080 - Silvio.
SAQUAREMA - Casa mobiíiada,
salão, 2 qunrtos etc. 250 mil —
Tel.: 36-1018.
SÃO LOURENÇO - Alugo cas»
mob. lugar estac. auto 3 qts.,
2 sis., temp. Semana Santa, tam-
bém atá dezembro, f. 57-5191.

VERANEIO - S. Pedro da Aldeia,
próx. à Cabo Frio, niuga-ia casa
e ap. msbiiiado para dias ou
temperada à 100 m da praia —
Inf. tel. 42-5248 - Dos 12 às
19 horas.

Escritório
Centro

Aluga-se coniunto. de 2 sa-
Ias para escritório, mobiíiada
com telefone. Av. Pres. Var-

gas, 309, 15.°, cie frente para
Praça Pio X, NCr$ 550,00. —

Tratar no local, i| 2.

Galpão
Aluga-ce pequeno com ter-

reno grande, (força ligada) na
Av. João Ribeiro. Tr. Tel.j
29-0136 - Rodolfo.

Galpão
Aluga-so galpão com 1 000

metros cobertos, írea terrena
1 400 m2, tem luz e força, Ja-
carezinho. Tratar tel. 52-4147.
Dr. Roberto ou 25-3597, San-
ucci.

SÍTIOS,
CHÁCARAS,
FAZENDAS

ESTADO DO RIO
SITIO — Aluga-se perto Imbariê,
Caxias. 7400 m2., casa simples,
sem luz, bem criar. NCr$ 63,00.
Dois m. depósito. 38-0143, dios
úleis, 10 às 17 horas. 

OUTROS ESTADOS
SITIO em Juiz de Fora. Alugo,
casa moderna, 3 quartos, 2 sa-
Ias, mobiíiada cj geladeira. Hi-Fi
36-7348. Fernando.

ZONA RURAL
C. GRANDE - SANTA
CRUZ - SEPETIBA
CAMPO GRANDE - Alugo 2 q.

c. dep. R. Carauna, 75 E.
Mont. Seg.-F. 28-7155. Coordena-
Ção, Sr. Norris. _____________

Loja Madureira
Passo-se contrato de 5 anos,

Aluguel 100 000 (cem mil cru-
zeiros), pode explorar qualquer
negócio, ótimo ponto. 10 mi-
Ihões entrada, o resto a com*
binar, Av. Ministro Edgar Ro-
mero, 268. Tratar com o Sr.
Afonso no locol.

Sobreloja na
Âv. Brasil

Aluga-se com 1 000 m2 n»
Av. Brasil, 1 599. — Telefones:
28-3121 e 28-0418.

Salão
Sobrado muito arei__o, Alu-

ga-so para oficina, escritório,
depósito, medo 240 tn2, esqui-
na, ruas asfaltadas, pertinho da
variante. Estrada Engenho da
Pedra, 478, Ramos. Trotar te-
lefone 30-3188, Dias.

emana
"Alugam-se 

ótimos apartamentos confortáveis.
12 mii. Refeições à parte. Bar e restaurante fun-
cionando. No Motel Camping JARDIM ARARUA-
MA. Também há barracas campestres. — Infor-
mações e reservas: 52-1801.

SALA COMERCIAL DE FRENTE,
cf direito tal. Alugo p/ comer,
limpo. Tr. Luiz de Camões, 77,
sob.   ¦ -

SALAS — Cenlro — Diversos ta-
manhps, eoijiércío c pequenas, in-
dústrias a partir de KCr$ 60.
C|t Rua da lapa, 155.

ALUGA-SE escritório amplo, me-
tade de um 6.° andar, mobiliado,
com janela e sacada para Av. Rio
Branco, com direito ao uso de
2 telefones e banheiro privativo.
Aluguel NCr$ 400,00, tudo inclui-
do. Tratar na Rua Mayrink Veiga,
4, 6.° andar com Sr. Ary.
ALUGA-S~E - R. México, 199T.1
705, escritório ou consu. tório,
conj. 3 salas, banh. completo CrS
300 000, ccm ou sem telefone.
Permito modificar divisões das
salas. V. diariamente anos 15 hs.
Trotor_37-4872 após 20 hs.
AVENIDA- GOMES FREÍRE, 8Í4~^
Alugo salas, consultório, cabele-
reirc, escrit. Tr_tor R. da Qui.

30, Gr. 809 - Telefcne

ALUGA-SB em Ipanema loja espe-
tacular na Rua Visconde da Pl
rai<, 61) D. Tratar: 220943.

ALUGO parte do solo clara e
conf. com mesa, tel. etc. a pessoa
de prof. quieta em ed. de luxo.
Pede-se ref. Candelária, 9, ll.
712.
ALUGA-SE sala, kitch e banheiro
à Rua Senador Dantas n.° 1 \7,
sala 739 - Ver das 8 às 12 ho-
ras. Tratar telefone 52-8727.

SALA ' — Aluga-ss há' Avenida
Presidente Vargas, em Ia. loca'
ção cam 30 m2 e banheiro pri-
votivo — Aluguel NCrS 200,00
mais taxas - Tratar na Rua Mé-
xico n. 98, gr. 1 212|13. Tel.
42-5863. _^^_
SALA TELEFONE, aíug. escrit.
comerc. ind. Tratar 9 às 12h.
Pedro I, n. 7, gr. 1 003. s| 5. Esq.
Pça. Tiradentes. Entr., banh. pri-
vativo.

SALAS rPARA.ft ESCRITÓRIOS 2
Alugam-se no centro, ótima;. Ver
o tratar na Av. Á\arechal Floria-
no n.° 38 — Edifício Sante* Sea-
bra.
SALA — Ãluga-se a de n.° 310
da Rua Sete de Setembro, 88 c/
banheiro privativo. Tratar na
Curvelo S/A. Tel. 32-7711 - Alu-
guel CrS 220 000 e taxas.

Galpão-Ramos
Aluga-se, área coberta de 500 m2, com so-

brado para escritório, distante da Avenida Bra-
sil 100 metros.

Ver à Rua Operário Fortes, 34 e 34-A. —
Chaves no número 28. Tratar pelo tel. 28-0300.
Sr. Amilton.

CONSULTÓRIO MÉDICO - Aluno.
so vaqa pela tarde cu p/ manhã
— Tem tel. e ar refrigerado. —
Tralar_ p/_tel: 464883^
CASTELO — Aluga-se o conjug
to de salas 140415 — da R. Mé-
xico, 111 mobiliado com esmera-
do bom gosto e conforto. Visitas
no local, de 9 ós 12 e de 15
às IB horas, detalhes pelo te!.:
22-0798. Tratar na "ADALMA"

Av. Attnte. Barroso, 90 ssi 610| 12.
Tel-s 22-0798.__
CENTRO - SALA P/ ESCRITÓRIO
— Aluga-se na Av. Pre:. Wilson,
210, il. 1 312. Ver c/ porteiro.
p/" tél."32*7907. SAIA — Aluga-se sala, banheiro
CENTRO - Av. Rio Bronco n.o 9,|°,,l;lich, à,„ÇL's Senodor Dontas,
3." andar - Passam-se duas so- _)">'¦?»'«J.25 

-Tratir no Curve-
ios, com contrato e telefone. Tra- '0,s'*- „'„«'• 32-7711 - Aluguel
ar ccm o Sr. Cristo pelo teIoi'o-|Cr» 200 000 o taxas.

ne 23-47B0. jSALÃ - Posso toda mobiíiada,'. c]
CENTRO — Aiuga-se sala 1 926jlelí'cne, _ Rua 7 de Setembro,

Av. 13 do Maio 23 (Edifício *3, sala 801. Tel. 42-1716. Trotor
Darke), 19.° andor. Chaves e tra- das 15 às JB hs.
tar no mesmo edilicio 18.o on-llOO m2 - SALÃO 

'--¦ 
Aluga-t.l cnn mo rrim -forra o I117 Thavpt nn n RAO

dar, saio 1 822 - Tol. 22-6300 -Ina Rua da Carioca 55 4.». TratariiüU nV, COITI TOiÇa e IUZ._<_naVe_ no n. titiY,
CrS 150000 e taxas. jtelefone 424955 — Ubiroi.ra. "" "" 

~

reaso -
io

Aluga-se, 3.° pavimento e terraço, do prté-
dio situado à Rua Bela n. 617. Área total cie

CENTRO — Lago. São Francisco - ZONA -UL
Aluga-se no n. 26, sala 707 para
fins comerciais. Alug. 180 mais ALUGO orande iala Comercial —
encargos. Fiador ou depsito. —IAv. Copacabana, 605, sl. 610 —
Tratar Rua Assembléia, 45, 5.°{Chaves com porteiro. Tratar pelo
andar. 'fe!. 28-0591 — Mme. Silva. .

c/ Sr. Tavares. Tratar tel. 28-0300. — Sr.,
AMILTON.

ÃS»í»jS!^~W-^^^^ Xr:„-;jv*:z: -*-!.*^:*"í. . ..'i-T^T-- -->y^^-^:.'j.
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DE CIMENTO ORTLAN
RELATÓRIO OA DIRETORIA

Senhores Adoniatas:

1. Temos u honra t o praier de apresentar a V.

Sas. o Balanço Gorai e a demonstração dn conta de lu-
cros e Perclae, relativos ao nxercício' findo em 31 de de-
zembro de 1966, sôbri> o; quais o Conselho Fbcal emitiu

parecer favorável.
2. O ano de 1966 apresentou retultado* satisfató-

rios, nao só no que concerne à situação financeira que se
espelha no Balr.nco, como também no setor industrial, em
ciue cotirrífiuiiiici mais alncln apurar as técnicas r? método:
do produção.

3. N'o setor da comercialização de nosso produto,

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1966

CADASTRO GERAL DE CONTRIBUINTES N.° 33 222 639-1

queremos ressaltar ciu* as venda
toneladas de cimento.

4. Para os coíteí públicos
<oma qu* ati^im «e discrimina:

ítinaiium d

colhe

372.888,85

UMIAO
ESTADOS
MUNICÍPIOS
PREVIDÊNCIA

Totol 

SOCIAL

NCri

1.543.026,6-1
1.314.640,42

73.413,57
191.359,61

Cr$

(1 .543.026.843)
(1.314.640.421)
( 73.413.576)
( 191.359.618)

3.122.442,45 (3.122.442.458)

5. O lucro do exercício ascende « NCrS 
2.258.6SS.79 (CrS 2.258.6e3.799), depois de (sitas as de-
précInçõ&J e de constituídos ar reservas legõú;. Pelo de-
monstração do conta de Lucros t» Perdja, a Diretoria pro-
põe a constituição de diversas provinõps * reservas facul*
letivas, nue, aprovadas, deixarão un» saldo final de NCrS
1.094.503,02 (Cri 1.094.503.02:3), depois cie somado o
saldo remenOBcente de exercícios Biitéríorea. Sobre esse
saldo final a Assembléia deliberará como lhe parecer me-
lhor.

6. Aos operários, funcionários e demais*1 colaborado-
res. piais unia vei a Diretoria tem de agradecer pelo ele-
vado egpfrito de cornprs»ní.âo cíe seu? cíe ver es,

Rio dt Janeiro, 2fí de fevereiro de 1967

DIRETORES SUPERINTENDENTES

PAULO MÁRIO FREIRE
MAX DENISE AMSTUTZ

DIRETORES

ELSON TEIXEIRA
CASLOS AL6ERTO MOURA PEREIRA DA SILVA

ROBINSOM DA SILVEIRA GIL
MAX GRAF

WALTER SiRAUS
JERÔNIMO DE OLIVEIRA

1 ATIVO

1.1 - DISPONÍVEL

Disponibilidade imediata

Caixa 184.816.512
Brnco. 712.814.415

Valores ent IrSnsite

Numerário em Transito 

1.2 - REALIZÁVEL - CURTO PRAZO - 345 DIAS

Devedores

Duplicatas ii Receber 2.251.926.184
Outra» Contos « Receber 163.802.540
Correntistas Estrangeiros 12.014.601

(—) Provisão piro Devedcrss Duvidosos 72.832.299
(-) Duplicatas Descontadas 15.306.992

Sub-Tolal 

Estaques

AlmoxorlFado 1.078.002.047
Combustíveis o Wmtérlae Primas 377.675.611
Produtos em Elaboração e Cimento 548.383.176
Material" em TráVito 33.806.324

1.3 - REALIZÁVEL - LONGO PRAZO

Investimento?

Ações * Participações 
Cauções e Depósitos
Obrigações Reajustáveís do Tesouro Nacionel 
Títulos _ Adicionais Restituíveis 
Depósito? Vinculados 

1.4 — IMOBILIZADO

ImobililQCOft* Efetivai

897.630.927

28.752.128

2 PASSIVO

926.383.055 
'

2.427.743.325

, 88.139.291

2.339.604.034

2.037.867.15S

45.789.100
445.398.846
265.457.240
797.988.090
295.728.330

4.377.471.192

1.350.361.656

Terrencc e Jazidas 
Edifícios 
Máquinas e equipamentos 
Móveis e Ulejttflloi 
Veículos
Obras Movas

Reavaliação

Terrenos è Jazidas 
Edifícios 

' 

MáqúlrtaS s Equipamentos _ 
Móveis e Uteniílios
Veículos 

{—) Depreciação Acumulada:

{—) Exercício! anteriores ... 
(—•) Do Exercício 

1.5 — CONTAS DÉ RESULTADO PENDENTE

75.291.169
611.122.531
998.771.543
69.128.592

261.855.333
133.707.558

324.011.995
4.357.578.040
.5.838.646.349

104.396.427
326.434.015

955.388.495
961.344.457

1.1 — EXIGIVEl — CURTO PRAZO - 165 DIAS

Cr»dofcs

Fornecedores 
Credores Diversos 
CorrenHctas do País 
Correntiatas Estrangeiros 
imposto? à Recolher 
Contribuições i Recolher 

Sub-Tolal 

ProvisÕMi

Imposto de Renda do Exercício
Gratificações à Distribuir 

2.2 - EXIGÍVEL - LONGO PRAZO

Credores Diversos 

2.3 - CONTAS DE RESULTADOS PENDENTES

Receita Antecipedi, . .
Crédito: em Suspenso

2.4 - NÃO EXIGÍVEL

Capital Social

Nacional — 4.350.002 açces ordinárias nominativas 
Eoírantieiro — 4.349.973 ações ordinárias nominativas 

Reservas:

Legal
Mnnutenção de Cspitnl de Giro 
Investimento1: Sudene
Fará oulros fins ,{
Especial 
Indenizações Trabalhistas (Ui <357)
Correçio Monetária

2.5 — LUCROS E PERDAS à disposição da Assembléia de Acionistas.

1.850.466.148
954.082.390
152.222.722
343.880.257
195.109.930
130.607.5)2

3.626.363.959

907.823.000
125.000.000 4.659.191.959

51.275.342
12.014.601

84.710.140

A3.2S9.9-13

5.589.752.570
5.589.747.430 .11.179.500.000

256.896.,;61
264.9C8.985
444.268.675
314.COO.000
300.OCO.000
26.670.980

235.475.305 1.642.220.406

2.14Í.Í;

Adiantamento» ........'
Contos Pencféntes 
Importações 
Imposto de Consumo à aplicar 
Despesas à amortizar i .. .
Oopóiitos paro Recursos 
Obrigações è Subscrever 
Ssguros à Vencer 
Verbas fi Selos Mercantis 

TOTAL DO ATIVO

1.6 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Ações Caucionadas 
Bancos c/ Cobranças 
Títulos Avolliodos 
Empróstímoi Compulsórios de Terceiros

-TOTAL GERAL

10.951.066.829

1.916.732.952

3.486.860
435.840

51.101.885
20.208.109
8.460.000

80.281.901
400.744.900

8.139.409
2.080.011

800.000
18.377.750
11.878.636
5.260.533

Exercícios anteriores 
Lucro líquido c\i_r,te **x;-rcício

198.642.226
895.860.799

1' IW.21C.655

TOTAL DO PASSIVO

2.6 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Caução de Diretoria 
Endossos para cobrança» 
Responsabilidades por «vaio 
Empréstimo : compulsório de terceiros recolhido

800.000
18.377.750
11.878.636
5.260.533

1.094.503.025

16.923.415.473

36.316.919

584.983.915

18.923.415.473

36.316.919

18.959.732.392

\.

TOTAL GERAL 18.959.732.392

DIRETORES SUPERINTENDENTES:

PAULO MÁRIO FREIRE
MAX DENISE AMSTUTZ

•) ELSON TEIXEIRA
>) MAX GRAF
•) CARLOS ALBERTO MOURA PEREIRA DA SILVA

DIRETORES:
»>
>)
•)

WALTER STRAUS
RODINSON DA SILVEIRA Gil

JERÔNIMO OE OLIVEIRA

CARLOS GUILHERME OTTO MULLER
CONTADOR, CRC - SP 35 271 S-C.B

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1966

DEBITO

ENCARGOS DO EXERCÍCIO

Custo do Produto Vendido, despesas indiretas de tabricaçáo, danpesas
gerais Fabrico, despetns d» Vendas, de Administração", Seguros, Aseis-
tíncio Social 

2 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS
Tributos Federais 
Tributos Estaduais 
Tributos Municipais

1.543.028.
1.314.640,

73.413.

843
421
576

3 — DEPRECIAÇÕES DO EXERCÍCIO
Valor Original 
Correção Monetária 

160.366.
851.661.

170
333

4 - EXAUSTÃO DE JAZIDAS DO EXERCÍCIO
Valor Original 
Correção Monetária 

64B
5.905.

.543
817

OUTROS ENCARGOS
Petdas diversas, Prejuízo na .vondo de Ativo Fixo

6 — PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS

Subtotal 

15.339.505.767

2.931.082.840

1.012.027.503

4.554.360

135.498.4B0

72.832.299

CREDITO

Soldo do exercício anterior 
(—) Disfribuiçíe de dividendos, conforme decisão da

Assembléia Geral Ordinária de 09-03-1966 ...
(—) Distribuição de dividendos, conforme dacisão da

Assembléia Geral Extraordinária de 23-11-1966

(—). Reservas

3.020.650.679

1.733.739.778

360.000.000

Investimentos — Sudene
Para outros fins 

2.093.739.778

444.268.675
284.000.000 2.822.003.453

19.497.501.349

7 — DISTRIBUIÇÃO DO SALDO
Reserva Legal (5% t/CrS-943.011.367) 
Provisão para Imposto d» Renda do Exercício
Reserva para outros fins
Reserva Especial
Gratificações a distribuir 

47.150.
907.823,
30.000.

300.000.

568
000
000
000

125.000.000

LUCRO A DISPOSIÇÃO DA ASSIMBLÍIA DE ACIONISTAS
Exercício anterior 
D*ste exercício 

198.642,
895.860.

226
799

1.409.973.568

1.094.503.025

Saldo existente 
- VENDAS 

— RENDAS DIVERSAS 
- DIVIDENDOS RECEBIDOS 
- REVERSÃO PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS

198,
.650,
100
13
33

642.226
737.954
683.780
855.638
058.244

22.001.977.842 22.001.977.842

DIRETORES SUPERINTENDENTES:

a) PAULO MÁRIO FREIRE
i) ' MAX DENISE AMSTUTZ

Aos vinte e oito dias do mès de fevereiro de mil r.o-
vecenfo» e sessenta e sete, ot abaixo assinados, membros
do Conselho Fiiul da Companhia de Cimento Portland
Barroso, reunlram-is na sede social de «mp.-êso, na Ave-
nld« Rio Branco, 103, 19.» andar, nesta cidade, s, tendo

<)
ELSON TEIXEIRA

MAX GRAF
CARLOS ALBERTO MOURA PEREIRA DA SILVA

DIRETORES:
WALTER STRAUS

ROBINSON DA SILVEIRA GIL
JERÔNIMO DE OLIVEIRA

PARECER DO CONSELHO FISCAL
examinado o Bslõnço Geral, i demonstração da conta de
Lucros e Perdas t demais documentos a livros apresenta,
dos pjla Diretoria, relativos ao exercício findo em 31 de
dezembro de 1966, sio do parecer que étses documento»
não só refletem fielmente . situação econômlco-financelra

da Companhia, como também atendem aos seus ínterès-
ses superiores, merecendo, portanto, a aprovação da As-
sembléia Gerei. Examinaram, outrossim, o certificado do
estado da Caixa, Carteir» • Bancos, tudo encontrando em
perfeita ordem.

CARLOS GUILHERME OTTO MULLER
CONTADOR CRC — SP 35271 SGB.

Río de Janeiro, 28 de fevereiro de 1.967
JOÃO NERY VIEIRA

JOSEF OTTO SCHUMACHER
JOSÉ PEREIRA CARDOSO

GABRIEL PEREIRA

RS

"_nsrrução Uvi
^ Entregue a sua obra para Adminis-

tração ou Fiscalização a firma idônea es-
pecializada; ela custará menos e lhe dará

i tranqüilidade de estar bem servido.
Peça informações sem compromisso

i PALATNIK da ARCADIA ENGENHARIA
IDA., Rua Uruguaiana, 55, salas 710/12

Tels. 43-1759 e 43-5445.

PROFISSIONAIS
UBERAIS
AC£ITá-5E írabalhos para mimeo-
grafar - Tel. 384)497,
ADVOGADO - Oferece-se compe-
tente, coni muita priiiic.i forense

com l&rgn experiência contábil
administrativa, falando inolêx c

atualizado Com a nova legislação
fiscal. Recados com D. Socorro.

Tel. 23-9369.

RAIO-X DENTÁRIO - Vende-so
duas Radiocsferas "Siemens" em
perfeito funcionamento. Rua Sm-
la Clara, 33 sala 701.
REGULAGEM de motores — Dur-
vai Pentes - (Ex. Assistente rín"Sílvio Anti"!o"). Nôvo .'nrhrco
Rua Assunção n.o 204-íundo£. '

ATENÇÃO - Pintamos e rcíor-
manicü casas e aps. Orçamenta

i compromisso - Tel. 32-3898
S. Teixeira.

ADVOGADO —"Causas de Um'-
trabalhistas n ourai — Dr.

E. Mayrink — R. OuiLinde, 70
1.« - 13 Js 17 hi.

Pinturas
Limpeza de caixas de água,

raspagem para céro, supor-
sinleco, dedetização. Telefone:
22-3230. .

ONTABIÜOADE - Acsito cer-
Iços para o exp. dz manhS na

firma. Pequenas escritas pj exp.
da lorde, e Adm. ds Bens. Re-
«dos ps'0 Tel. 52-3521 o;/ diret.
R. Paula Matos òò, Inclus, aá-
bado, cem o Sr. Domingos.
DETETIVE PEDRO 

''-"invèstlgí

cões b Informações particulares,
confidenciais, paradeiro, flagran-

AI;:otuto Eirjido. — Teieíone
5S-9540.
DESENHISTA -"'Arquiteto - Ofe-
rece sem serviços integral cu
meio expediente. — Tel. 57*0545

Franga.
DENTISTA; - Vende-se Instru-
mental odontológlco e uma ca-
rbira pura raioa X — Preço cie
ocasiSo. Rya Lucidio Laou, 91,

óiO — Méier — Terças e quin-
, das 8 às 11 » dai 15 às

18 horas - Dr. Cósar.
DENTISTA - Consultório denti-

completo e Instrumenlal. —
Vendo, nn Um: Pereira Barreto 40

Tel, 48-1974.
ENGENHEIRO Civil oferece seus
:crviço; a Advogados, para «xe«
jçio de Perfci.-ii Técnicas em
rocei sói de ações judiciais —I

Tel. 27-15J8 -_Dr. MnioiK_
ESCRITAS AVULSAS""- Contado-i

atualizados cem escritório no
centro aceitam eicritüi com ou

i atraso — Preco a partir dc
42 OCO, legalização de firma
100 000 ele. Marcar entrevista pe-' tsl. 43-5196 cj Sr._VValdez.__
ENGENHEIROS MecSnlcoi, p| mò-
íores hidráulicos, usinagans, mon-
lagem. Crí 90ü. - Av. 13 do'Aaio, 47 gr._2306.
ENGENHEIROS CIVIS," c| 5 anos

pratica, p\ orçamentos* cro*
nogramas. Cr$ l.OCO — Av. 13
de Msio, 47 gr. 230ó.
GABii-l=TÍ DENTÁRIO COMPLETO

Vendemos, moderno, com ur-
gência. Aceitair.es proposta. Tel.
22-0262.

GRAVAÇÃO DE FITA — 
~fn-n

gravações de "fita para boites e
particulares, ótima qualidade féc-
nica e equipamentos profissionais
- Procurar Sr. Luís Cnrloi. Te-
efene 45-5355.
IMPOSTO OE RENDA -Pessoa
física — Escritório especializado
pm dvcliracões — Ruj Miguel
Couto n. 35 - Sala 305.
MÉDICO — Vende algum material
novo pequôns cirurgia — Tel. ..
47-7283.

MÉDICO -:Precii«.j»,J è7"l2..h.
Trat. Clínica Piraquara. R. Crii-i
ovüo da Barros, 1J. Piraquara.

Realengo. Salário profiisional.
PRECISA-SE dentista par» obtu.
rôçÕes o canais. Rua Urga, 67.
PINTOR?~-"Téí."2V6787-- Css"as
e apartamen1oS| serviço íMnerjdo,
profissional de confiança.
FAX INDÚSTRIA B CCMORCIO
DE PLÁSTICOS LIDA. - Fabrican-
tc ds artigos de plásticos. Exe-
cuta iervIço'a pr.ra terceiro em
olástico (InieçSo). Fábrica: Rua
Paraibuna» í8 (Bonsucesso}; Tele-
fone: 32-6502.
PINTURAS o r«formas* <| ptf
feição * garantia. Não pedimos
sinal. Tel. 29-5038 ¦ 38-1104. -
Orlindo.

DECLARAÇÕES E
EDITAIS

Condomínio
DO EDIFÍCIO PAULO VILHENA

Convidamos os Senhores
Condôminos pnra Assembléia-
Gerai Extraordinária a ser rea-
lízada na garagem do Edificio,
no dia 19 de marco de 1967,
às 10 horas, para tratar do »e*
çiuinte:

1.°) Prestação de contas;
2.°) Aumento da taxa do

condomínio.

3.°) Assuntos gerais.
Rio de.Janeiro, 11 de mar.

cu de 19Ó7. — Newion Borges
da Silva, Síndico.

Edite!
ASSOCIAÇÃO DOS SUBOF1.

CIAIS E 5ARGENTOS
DA MARINHA

Rua Conselheiro Saraiva, 22
Sobrado — GB

Concurso para atendente so-
ciai, inscrições de 13 a 17 do
corrente, das 17,00 às 19,00 hs
com o diretor social,
DOCUMENTOS EXIGIDOS:

a) 2 (duas) foloorafias 3x4
b) Aresfncio de- boa cen-

cluta.
c)
d)

Atsslado d* vacina.
Título de Eleitor.

ASSM — Rio de Janeiro,
i'in II de março de 19Ó7.
íi) Paulo Gomes Moreira
Presidente.

C-ã.

Detetive - Jayme
Confidencial, serviço de In-

vestigaçio particular — Longa
pritica c amplas referências.
Av. Rio Branco, 108 s| 210 -
Tel.: 22-8727.

Infiltrações -
vasamentos

Eliminamos executando co-
bertura da laie. Civilarte. Tel.
22-1102.

EDUCO S.A. -
Educadora do

Brasil
RUA DIAS DA CRUZ, 495

Tel.: 29-6575 - Móier
ASSEMBLÉIA GERAL

ORDINÁRIA

Primeira Convocação

Sâo Convidados oc Senhores
Acionistas pam se reunirsm em
Aisc-mbléia Geral Ordinária, no
dia 31 de marco de 1967, ás
14 horas, na Sede social à Rua
Dias da Cruz, 49S, a fim de
deliberarem sobre a segutnt»
ordem do dia:

a) discussão e votaçjo do
Relatório da Diretoria, Balanço
o contas relativos ao exercido
de 19ÓÓ, j,í com Parecer do
Conselho Fiscal;

b) eleição dos membros de
Conselho Fiscal e respectivos
suplentes;

Estão à disposição dos senho-
res acionistas, no endereço
acima, os documentos a que se
refere o artigo 99 do decreto
lei 2 627, de 26 de setcmhro
de 1940.

Rio de Janeiro, 2 do marco
de 1967. a) - FRANCISCO Dl-
NIZ JUNQUEIRA - Diretor-Pre-
sidente.

Gávea Go!f and Country Club
Assembléia Geral Ordinária

De acordo com os estatutos sociais, ficam
onvidados os Senhores sócios proprietários para

a Assembléia-Geral Ordinária, que se realizará no
dia 29 de março (quarta-feira) do corrente ano,
na sede social do Clube, na Estrada da Gávear
300, às 20 horas e trinta minutos em primeira
convocação e em segunda e úllima convocação,
com qualquer número, òs 21 horas, a fim de:
1.°) tomar conhecimento e aprovar o relatório da

Administração, as contai do exercício finan-
ceiro e parecer da Comissão de Contas, re-
lativos ao exercício findo em 31 de dezem-
bro de 1966.

2.°) eleger o Presidente, o ).° e 2.° Vice-Presi-
dente e o Capitão de Golfe e preencher as
vagas do Conselho Deliberalivo.

Rio de Janeiro, 9 de março de 1967.
a) Walter F. Pretyman, Presidente

Serviço Federal de
Habitação e Urbanismo

Concorrência Pública
Vend» de Automóvel Ford — Pick-Up — F.100 — Modelo 195?

AVISO
Chamamos a atenção do* Interessados para o Edita! do

Concorrência, relativo a venda de 1 (hum) automóvel fORD —
PICK-UP — F.100 - MODELO 1959, no estado, que poderá
ser examinado no Almoxarifado do "SERFHAU", sito à Ave-
.ica Brasil, n.° 23.384 — fundos — entre os blocos residen*
lais 7 e 3, durante o período de 13 a 15 de março corrente,
Io 13:00 ás. 16:00 horas.

Eventuais esclarecimentos de caráter técnico ou legal com
eferôncía à interpretarão do referido Edital, poderão ser for-
lecidos diariamente das 13:00 às 15:00 horas à Rua Debret,
i.° 23, 6.° andar, salas 616/617, onde funciona a Comissão,

coiocará à disposição dos interes;
:dital alusivo à Concorrência.

'dos para consulta, o

Rio de Janeiro, 9 de março d: 1967

a) AMAURY CATPAMBY
Presidente da Comissão

,ffi?y^?i?^^ -



P UTILIDADES DOMÉSTICAS O OPORTUNIDADES E NEGÓCIOS

TILIDADES
STICAS

Armários
embutidos

MÓV. - DECORAÇÕES
ATENÇÃO compro móvèla, dormi»
tórios, snla!., armários de 4 p
5 portas simples e duolox e pe
ças_ avulsat. Tel. 57-5310.
ATENÇÃO oportunidade! Vendo
duas cama? solteiro com c| de
molas Probel, 55 mil cada, mesa
console belíssima 45 mil, estan
te conjugado com bufo e bar ms-
dindo 3x2,80 mis. 250 mil, sala
completa marfim 90 mil, cômoda
e espelho cristal 40 mll, cama
da casal c/ colchão do molas e
2 mesas cabeceira, 70 mil, TV
Philco moderna 300 mil, berço e
chiqueiro 40 mil, poltrona 10 mil,
cama Patente 15 mil Av. Princesa
hab-1. 386. cc;a 16, ap. 10).'.
ARMÁRIO DUPLEX - PÍ3 nürfim,
novo, dc 4 portas. Vende-se na
Rra Sacadura Cabral, 67, ap, 503,
perto da J>ça. Mauá.
ATENÇÃO - Vendo'.-'móveis de
quarto - Rub Voluntários do Pá-
trin, 420,_ap._504 - Botafogo.
ARMARÍÒ e cômoda em" mor-
fim, vende-se por prefa bara-
tissimo. Ver e tralar à Rua Go-
mes Carneiro, 84, ap. 302 —
Cop.
ADORNO DECORAÇÕES--Reno.
vaçao de estoque pela metade
.o preço - Ob|elos, cadeiras •

peças avulsat - Barata Ribeire
n. 737.

SOFA-CAMA - Probel, forrado,
plástico, perfeito estado, 70 mll. ?*'R. Paissandu, 162, 919, 45-4932.1 i> sua disposição com facilld

¦ Se voce dese.a uma lecnic

j perfeito a um acabamento de

jluxo, não vacile, vá na Rua OI-
83, que tem uma fábrica

_., _. . ?E -AMES,CANA 10 TELEVISÃO americana GE 17 pc-pes ótimo funcionamento, ven- lesadas, ainda na embalagem -da-se vlasem NCrS 220,00. Av. Vendo barato po-ter trazido
Copacabana, 

661, ap. 1208. Tel. | duas - Rue Raul Pompéi" 24

'GELADEIRA FRIGIDAIRE - Com

SOFÁ de 4 lugares e 2 poltro.nos peiicn branca de vulcaespu
ma. Baratíssimo. Domingos Fer
^rs,_207-701_-J>hj_6"_)132.
VENDE-SE colchão de molas bom
estado, lm 90x96 c| estrado e
3 almofadas plástico liso 62x42.
Rua Saçadürj Cabral, 117-804.
VENDO g.-vestidos 4 poftfls; ca-
ma casal, colchão, 2 mesinhas,
cab. pàv marfim classe, bom
preco — R. Siqueira Campos, 67
caia.4. '
VENDE-SE y~ Garoupa», pSítrõ.
na usados — Gastão Baiana, 58
;_Ç0í Copacabana
VENDO mesa console 4 cadei-
ras em caviúna e 2 poltronas
em plástico. Ver Rua Figueire-
do Magalhães, 341 ap. Ó04, oté
12 horns.
VENDO urgente copa de fórmi-
ca constando: mesa 6 cadeira
bufe. bar. Ver e trotar - Rua
Paula Brito. 71 - 308 - Anda

c!e de pagamento. Tel. 30-1798.
onsucesso.

Armários
embutidos

IV — GE — Nnv6 america
conl., radio, relógio despertador,
podendo ligar e desligar sòiinha

VENDO
180 000
VESTIDO DE NOIVA COMPLETO— Original, lindíssimo. Venda-'e
S4I?l2' Ver Ru'" Haddock Lôbo.
376 304. Dcminçio * segunda
tarda.

2." Cad., CLASSIFICADOS, Jornal de Brasil, dominHo

9 pé.j, mod. 66. Custou NCrí
960, .Vende-»* por NCr,. 230. Tra- pooenoo ii.,;i .•¦ ,-.. ;¦- .,¦.-:-¦- ¦..,-¦.,...--- ,, ,.tar pelo te!. 26-9844. _ 720 MO - T. .7V7Ã ' . u T 7 V.;Jhd° noiva, libe-
uciunc ce" .-, r-.—  „/„,™ l4,s- 57-5176 ou Ime bordado. Manequim 44. AliaVENDE-SE-uma geladeira Ber don W-SM costura. Cr$ 200 000 -D Caía8,2 pes em perfeito eslado -1TELEVISÃO~Ü"ao"l.",~GE "moder-' 

1 "¦ _\n\»&. 67.

vg..w 
°,de •"Tyffi^- 

& Tr• ó7y ní_n' ^«^^ivEND^E^tid^TTT^-iííí:
Vb.SDE-SE urgente giladeira GE, ?£> J"'1-' Av- LVnócríticoa n.° nequlm 44 - 46 - Rua Marechal490-B, perto da Uranos. Fco. da Moura, 108 402 - Bo-

TELEVISÃO EMERSON modern,-,,1 "'Wo.
formica, estado de nova, com 

"
nn.cn.., por 165 mil. Av, D*mi
práticos n.o 690-3, certo da Rua
Urano.

Peruca castanha. -I DIVISÃO eucalex. V-ndo novaFacilito - Tel. 28-4922. 2,80x3,10, com poria «fe Ver
Senador Dantas, 117, si 424.
LUSTRE cie cristal. Vende-se 

~-

6 bicos de lu?, cerca de .2 me
ii | tros de diâmetro c] aplique*

12, e 2.°-feira, 13-3-67 —

VENDO urgente

" .

americano, antiga. Pequena,
lando muito bem. Cr$ 150. Ver
e Iratar Siqueira Campei, 85
1 007.
VENDE-SE umn geladeira Golo-
molic, Ibesinha — Praia do Fia-
nicnoc, 402 ap. 409 - Telefone
4.9971.Com facilidades de paga

mento, tudo por rn] conto. Exe-!^'^00 geladeira Frigidaire,
cuto sob encomenda, ormários.lj&to'!%o^."s%f'y Av.

"BLACKAMORE" - particular
vende lindo par autêntico, per-

IM7,_il'""™1! peC'1! an,i^a>-

CÔMODA de 
"estilo 

patinada.'
Vendo 45 mil. Sofá dc 3 almofa
das soltas, .vendo 40 rnil. Gus-
tavo_S_ampaio,_ 520, ap. 903.
CAMA LUIZ XVI,'ultra: luxuosis
em palhinha italiana autêntica,
com suas respectivas mesinl.ns tm
mármore. Vendo urgente assim
como outras peças do meu luxuo-

apt. Snnta Clara, 166, apt.
exclusivamente das 4 às 7,207,

VENDE-SE sola 9 peças * arma-
rio e cama de solteiro barntfs-
slmo — Rua Prado Júnior, 181
ap. 1102 — Copacabana.
VENDE-SE movei: de quarto e"
sala, geladeira, fogão, máquina
de cortura na Rua Honório. 738,
casoJ01_.__
V_ND~o""l sofá-cama Probel; 1
poltrona, 1 mesa console; 1 me-
ziri.a de cabeceira — Rua Se^
nador _Vergueiro, 203_apL_506.
VENDEAÍSE urgente - 1 quar.
da-roups 5 portai marfim pí pa-
lito; I cama casal do mesmo
ertilo; 1 colchão cpeda Jr. —
Preço total CrS 230 000 - R.
Sta. .„_Ly______,__776_a_p._901.
VENDO, bom estado, grupo es-
tofado, mesa de aço, cadeiras
de couro e aparelhos fluoresecn-
tes. Av. Rio Branco, 151, sala
1505 - Tel. 31-3338.

estantes, revest. etc, de.imorit.N.EMDE.SE geladeira GE, 8 pTic| ótimo acab. Moslruário, su-com 6 ano,-, de uto — 140 000.
gestões, desenhos e orcamen- Jj" 

BV,°;ic' da FlMnéngò, 35, opt.
to na hora. Ref. e pontualicla-~ 

' *lcvaci':r "'

de. — 23-4693.

por motive d.fBAR - Tcl morad P .)_ ..-.obra, . concluir, maquina „J.0. for. V 200 por' fe'r 2tur. Elna Sup.rmatiqu., relógio Aceilo entr. 6 níd.t ouro tom rinniimit , cor- na, 111 ./ /n-

jeomo p.„d.ntil. d. í»XrÍ, 
"I BOTEQUIM - Ven<^

jum gravador T.lohinlc.n 2 vo.

_.__£ 
-jT,un>»,.Wo duasiSrVVo": SEÍSJ. 

"."'ct'

casai,
Tr. R. Alfancle-

Valério.

fei. 27-5236.

tipo apropriado
de navio.

psra fumador l_.ll _,„d Howell
grand-
porão
do - Tel. 25-1467
MALÕES AMERICANOS - Vcn~|122 - Sobrado
dem-se IrSs em perfeito estodo 

"

I Paulo.

- no melhor
"to do Jardim América Iren-

ao Expresso Rio Grande-São
Boa Féria - _Uj More-

."chal Ar.iòon:o

VV Vende-se lo,'a montada,nsta!a{6es completa:, ótimo pento, 2 portas, 1 resistradora eléíri."mo'. CVerenaS 
Av T T^'50 D „,. ' . ]í"'° "'beiro,uO-D, próximo ao Largo dos PÚ

Preco e^

Geladeiras
Cama beliche

Vende-se cama beliche de
forro, conversível, urgente, mo-
tivo viagem, ótimo preço. Rur,
Manuel Fonteneli, 41, ap. 405,
esq. Av. Democrático» — Higie-
nópolis.

VESTIDO DE NOIVA
cepcional, seda pura, boidado,
manequim 4446._ Tel. 20-7257.
VESTIDO NOIVA 

~- 
42"- Bor-

dario fio prata, grinalda e luvas
100,00 - R. passagem, 72-509--Toda hora.
VESTIDO DE NOIVA - Vende-ie
Shantung Dior, bord.-.dd ern flò-
res de organdi e nocarodo, com
manto, véu, grinalda e anáciuu:

itv Tctccivr" .Manequim 42. (250000). Ver i
— IV IELEKINS americana, coni. c/ tralar na Rua Colrana, 20 oo la.bar, movei caviúna. Rua Vise. do do 161. Brá: de Pina

IStt. Is;,r;el n. 54/201. pgfflnn " 
!¦-_  .-. " .'..  ytriOu lindo v?:tuio de noiva'Stereo", 

350
7i

TV cMERSON 21 pol., vendo 180
mil. 100% em todos canais. Rua
Jl .tiniano da Rocho, 237, Fun-
dos, ap. 202 cl Augusto.
TELEVISÃO GÊ americana; 21 poT.Vendo 1 com ótima imagem, por?00 mil. Motivo de viagem. Ver

Teodcro da Silva, 227. ;

Vsr na Praia do Fia
.03.

,. .,  •¦•¦-.. ...-. ..-v/«ii . i ¦:—:-, rte Scuin, 173-C. FARMÁCIA
_Per,eilo esta. maquina fotográfica. Aceito „far M'rc"n' América. 

90, .. Mo)
ta. Rua Marechal Canluíri, n. BOUTIQUE _ Transfiro em"ponto ç5bs ,el

P''vlleoiado de Ipanema c. 6t|.!FÃBRICÃ~D'Ê~BÕLSÃS
mengo, 2, ap.

MAQUINA de lavar Bendix, má-
quina de costura Sincjer, sncern-
deira Eletrolux, Vendem-se èm
períeito estado. Tel. 47-9J44.
Rua Prudente de More»», es?
apt. 301 .

TELEFUNKE/A

COUÇPrtnÇ 
~ ,:- Conselheiro Olaviano,-.UIÍJt.i a Ui ap; 103 - V. Isabel. 

Oficina especializada em mo- WNDO URGENTE"-. TV Colum-
quinas abertas e fechadas. - „!," 

CBS, eo"i"Bada, 51". Ima-
,. oom e funcionamento de nova

iroca-te ndi automáticos c re- em móvel do fino acabamento,
lé. — Alende-;o em qualquer Vj. Me. Av. N. S. Cooacobana,
bairro. Oflc. Rua Pedro Carva-[Wànn' .„¦ A»¦¦ an
lh« 707 si r\ r... r- i VENDO TV G.E. 9" - 220 COO.lho, 727 r M. O. Ciílro Gela-!ótima todos, canais - R. Rodrigo
deira 49-8539.

Geladeiras
NCr$ 35,00

Colchões
de molas

REFORMAS

Reforma de colchões de mo- li  .....
Ias para o mesmo dia, tecidos] r.-cha, NCrS 15,00. Consertos

em geral. Oficina, Rua Pedro
dc Carvalho, 727-B, Tel'. 49-8539
— Sr. Jorge,

Otivio,_22ó!lJ5 - Gávea
VENDE-SE - Televisão RCA Vic-
1or, cem p-equenos reparos —
Paissandu, 93I30I.

com capa, em nylon, lodo- em
pregait enviesadas e bordados, -
Preço: CrS 220 000. Rua da Pe
dreira n. 161, ap. 303. - Casca-
duro.
VENDE-SE perucas de"ubsrahã!
Ru.-. Barata Ribeiro, 807, apt. 204.
VEMDO um vertido de noiva to-
do de renda rcbordfido com mÍ3-
sangas e paetê, cauda longa tam-
bem bordada. Manequim 44.46 —
D. lourdes. Rua Francisco Ota-
viano, 86-303 - Tel, 47-4881.

Urca
motivo de via
apnrelhos ei--..ri.

- Venoo em Botafo.
..Ví„,_'nc"!'n- Iniorrr.a-
46-7310.

VENDE-SE per
gem, moveis e
cos em geral. Tratar Rua :Muá
ns, 113 - Brás de Pina. Telefo
ne 30-2070.

Tijuca,

MOTIVO DE VIAGEM - Vemle-te
1 geladeira Frigidaire, 1 |ógo de
poltronas, 3 pejas, 1 máq. dc co-
ser Singer. Ver e tratar Rua Ge-íiantar Renner comneral .Polidoro, 20,606. Isima toalha da llhi

VENDO violão Di Giorgio 75006]

VENDE-SE por preço de ocasião,!,,...
faqueiro Borlt, prata 90, da 130!
pecas, s..m urio. Tratar à Rua Se-
nador Vergueiro, 116, ap. i03,T,-.„ „depois dos 9 hora- ;!'."' r-"1 ^ Catete, 338
VENDEM-SE 1" .ip.,._ii._ _--.., i!?|?/.-l?_2*:..Çreci_ 197
de prata Wolf. 1

mas instalações. Contrato novo Irias de cosluraTriTíl,"50 mtl mensais. GRACINDO -Ima-, nsta|acô.s 
° "'

l?--6i_s__ fórmlca. vlndl
BAR _ Vende-se, Eit. Vicente ofe",a- Diàr
Carvalho, 152-C, P. do Carmo. K*»—¦[faz doa feriai nr.do, 59,

MESA conj., bufei, 4 cad." "il 
sala ciara niRcics, Conjugada,fim NCrí 70, tapete tin_ persa

gronde NCrí 70, mov. qt. com.l"!?-000'" 2 «»'« RosefvaBei, 35
pleto DKP lindo NCr$ ÍSO, Icu-i"11' :"°-. ' grupo estofado (2
ça=, poltrona do papai NCrS 50,lpic'":!.!' '00 000. Estr. Intendei-": "•-"" ¦ •' « Magalhães 123, Campinho -

(Aceito oferta).
VENDO

VEMDO URGENTE - Çoniugado
Radiovitrola, Tv. Cr$ 200.000 —
Av. Edgard Romero, 804 ap. 406
fundos — Vaz Lobo.

VEN0O uma sala colonial 12 pe-
ças. Motivo, mudança. Prcro ba-
rato. _Tratar_ pelo_tc[._ 58-9651.
VENDE-SE . barato i süí< conto,

poltrona cama e 1 esde'

único horário qu não falta iui
De 2,a a ó.a-felra.:. ¦-¦ '

DORMITÓRIO completo - Vende-
se perfeito estado, mais 1 cama
chipendale casal. Rua Barão de
Guaratiba n. 75, apt. 304 - Ca-

DORMITÓRIO'-DE IMBUÍA - Mo'.derno, novo, coma coniugada. —
Vende-sia no R. Sacadura Cabral
"° °7, a.o. 503, perto Pa. Mau.',.DORMITÓRIO -Vendo urgente.
novo, sem uso, em legitima
vluna, por apenas 225 cru.iiros
novos. Rua Catete n. 46, ap. 1
de seg. a sexta-feira a qualquer
hera.

DORMfrÕRio casal"iSSbjrGu"a7.
da;roupa da 3 m, cama com col-
duo de molas, cômoda, mesas
cabeceira, cadeira, estado de nó-vo - 57-5265.
ESTOFADOR-!. tt"5___. ...ZCT". VI:r"Jt-;>': moveis Oc quarto e di
- foríinaf. doRmiX8, 

*^l±, «'-»• -V" "oi, de Dezembro, 35.
lon» — Renato — 52-7770.

tofada. Tratar a Rua Aire_ ...
donhs,_13, ap. 306. Copacabana.
VENDc-S£ tudo ds um pt-t;. ap.
g. roupa, sofáa-cama, vitrola,
mlude2ô3 em oeral. R. fluinõei
de Carvalho, 530, ap.. 202.
VENDE-SE 2 persianas de aluml-
nio KIRCH novas, medindo 0,80x
2,10 x 2,47x2,10. 2 cortinas tipo
japonês, com 1,65 largura. 1
porta isecrendá com fechadura
especial. 70x2,10. 1 pr.mcheta
para de.enhisis. Muito barato.

^.v. Uruguaiana, 55, salg 712.
VENDÈ-SE" - Móveis dé" saia e
uma radiovitrola Vitória. Rua São
Roberto, 214 - S. Carli
VENDE-SE móveis de quarto e de

FORMIPLAC - Vende-se abaixo ta
bela fabrica. 55 ch. broncas e 15
ch. preta;. Oportunidade única.
Telefone 49-7566, Sr. Hertl.
FORA1ICA - Moveis para copa
ou cozinha, conjunto? d» cinco
paçaj, quatro banquinhos e unia
tussa; por apenas NCrS 50 e dl
quatro cadeiras o uma mesa, uor
apcnis NCr$ 70. Unico fabri.
cante que vende diretamente oo - -consumidor e entrega no £<>«._. "• 3B; Mana da Gra;a
da Guanabara. "" ..---.

em exposição
n. 117.

apt. 206', chavej_ c[ porteiro.
VENDO sala jantar meejno, mesa, j.2 cadeira», buffet, .ber. Preço
ocasião. Tel. 57-2201.

de la. qualidade, aumentamos
ou diminuímos colchões. Re-
forma sofá-cama, poltrona-
cama, «umier e grupos esto-
fados tm geral, orçamentos a
domicilio sem compromisso —
Atendí-se em qualquer boir-
ro. Ruo Turf Club n. 12, lo-
ja G. Tel.:_48-48l 1.

Móveis de
Formica

Fabricamos qualquer tipo clc
móveis formica. Orçamento semi
compromisso. Fábrica, Av. 28
tle Setembro, 191 fd..., 2.° and.
Loin. Rua Paraíba, 10, 2a. loin
Tels.: 54-3JS7 e 34-9793.

Pinturas a pislola, a domicf- ..... .. ..
o. NCr$ 35,00. Troca-se bor- ,VIÍR0^ P,ort_?,Mcr XMd=-» v."

trola Slandard Electric portátil,
4 rotações, 2 coixas, 4 alto-fa-
lanles, íôtereofônica. Tratar com
Nando_ -_Jel._46-2615.
VENDE-SÊ um oporeiho de~ádiõ"
e TV precisando de pequenos re-
paros. Preço de ocnsiíío. Ver na
Av. Mem da Só n.o 171, ap. n."
807 - Centro.Técnico de

geladeiras
Consertos a domicilio em

qualquer marca com garantia,
Visitas grátis. Tel. 34-7473 —
Sr. Santos.

De Millus

lals, prata, tudo em perfeitoe.tado. Ac. ofertas. Tel. 37-9165.
PORCELANA'' :,Katay. Vende:»',
aparelho iantar, ché e café im
portado Hong-líonq, pintado t
mao. 7rator apenas domingo.
Rua Silva Teles, 6, apt. 503 -
Andarai.

Máqui-
anfrar, óti-

de varejo, em
6 nela melhor

arlamenle das 9 às lis 15 às 17 hs. Rua do So-•>v, sob.
féria 13 milh I FARMÁCIA - Vdo~É>tnn j.Tí

conlr. novo. Fecha domlnqos Ba-' 30 IT,ilh5«- H'\l "' ^ ' Ç'$
80 milh, cl 35 milh. à vista lp'vr-° "unca v•'anos com moradia; Aluo. de 55

•parelho de chá:^~-~'-~— 
''-'-.•-_ 

.. .1.0°' J?'ól^' J»« 
l"«9" 

"

' aparelho de „íi« ,A^rma"m 
K™ Ié "lo-Petró- lnf. 2,.-ò: ü

«to e fin/.. í ;.,'" 
",'°"dia. Vila Res' l~

da Madeira 
d0nciul- Vendo negócio e casa.-i prazo. Bor, renda. Tol. 43-6491,1.T'"ü^jl'" '"'"¦ •"'"•' Dcm P°n-»eoli_d;s 14 hs, di.5! úteis. °;,.„ - ,°'ü- «olt»-se sóclo-ge-
"AK - lanchonete, bem
do, freguesia corta c seleeiona-jaa. Vendo motivo doenco. lt-tar Darke de Motor 131
;ucer,so.

acima dc 6 000
"o, conlr. do 5

ÇJfO-JO,
negócio —

trola,

RÁD. - FONÓG. - TV.

VENDE-SE colchão de casal eni
perfeito estado. Rua Aires Sal,
nha, 25, oot. J02-
VENDE-SE barato "soumier"-com
tres almofadas soltas. 47-792.
VENDE-SE unia sala de:,iíJttar
Ruitica *m perfeito esrade, pre-
to_ a tratar. Rua Resende Cesta,

t 111. .i» nu tsjüao I - --- .. . . •- r_'._"l
. Divcnos modelos VENDO baratissirno — 

"mesa 
-

ria Rua Frei Caneca 1 console _ 8 cadeiras d» vslu-

GRUPO ESTOFADO de vulcoro es-
tilo reto italiano, com almofadas
soltas em vulcaspuma, completa-
mente novo, sem uso. Vendo
também outras pecas do meu lu-
xuoso ant. Santa Clara, 166, ap."07, exclusivamente da; 4 às 7,
unico horário que não falta lur.

LUSTRA-SE, conserta-se, troca-i*
de c3r qualquer m6vol. Doura-se i
fa: decapé. Tel. 25-6962. Sr. Pou-
lou Santo»;
Ã',.VEIS DE CAVIUNA '-Vende-
se sola comolela - Rua Serafim
Valandro, n.« 43, ap. 201 - Te-
lefone 46-6283.
MÓVEIS USA~bÕS~~07_J=7ÍU

¥!S'._.._J,ít0' V1''" *'«< Persianas
'jjfí 

t80 P"f*i'a» - Copa. To.__V-6/|5.
MÓVp - Vendo cama casalico,chão, cadeiras, meta cebecei-
!,_. Vtr, Rul1 J»nt|adelros, 42, op.
S'- Chove» porleiro Pedro. Tel.
-17-ooOv.
MÓVEL - Vende.«e mobília dirala estilo rústico cl 10 oeca-
Preco NCrS 120,00. Ver à Rua13, Q. 32 - cr8 -.Guadalupe!
MÓVEIS 

"DE 
SALA - Mesa con-sole elástica (12 pessoa:), 6 ca-

oeiras, 1 armário com bar. Ven-
do. Jel._37-4843. __
MÓVEIS de sala amMã5Smfi.
me;a console e 6 cadeiras. Se-
n.ioor __,-'erçiueiroL_6°_ ap. 802.
MOB|L|A:de sola de ilntar cont-
pleta, me.ia redonda, 6 cadeiras
_í'i!__ ,rnuil° h"c' ve"do por-0 000, bom neoócic, ver Run Or
Alfredo Barcelos, 761 - Olaria.'
Fone 30-31SS — Dias.

Super-Synteko
Raspagem, calafetagem, pa-

ra cera, detetizajão, orçamen-
to grális. Tel».: -48-1208 —
28-4272 _ Carlos Cezar -
Atende-se aos domingos.

B»la*
Pano
Tel.

VENDO - Gravador Grundig
TK 6, profissional — Reportagem.
600 000. Avenida Copacabana,
861, ap. 911.
1 TV - Philips de Í7" - Ven
do -funcionando com garantia de
tubo ó meses, usado, por NCrí
160,00. Ver Rua Torre» Homem,
458 au. 305.

TV Citera

do entfllljftcír. rcneicença e con-
iunto holandês de meio e 6 ia-
deiras - 25-9137 de 3a.-feira a
sái3_. — D. Guiomar.
VENDO uma' arca jactrandil, 2II
Cbmai d» toltairoc — 1 tiua/da-1
roupa — 1 ífirnoda, vrgvnts — jMotivo d» mudinco, ap. mtnori

Rua Paula Freitas n. 44.- :Qo
VENDE-SE uma' cemn-bêfichê' Fai-i
xo Azul, 60,00. Rm Siqueira
Campos, 16, n.° 602.
VENDE-SS - DÍrmitírio" Chipen-
dale — R. Conde Leopoldina, 706,
e| 3 - S. Crlstóvío.

Persianas
reformas

Movas, consertos, coretas
cadarços, peças etc. Pinlur.
porcelanizada em máquina
alemã. Orçamentos sem com-
promisso. Tels. 57-8541 —
30-0814 - Com o Sr. Ante-

ATENÇÃO - Compro TV,
deira, sl.*.»o • ir <rond.
moiíicr pr«;o á vista. — Tol.ínao saenuque ele,
.37--5774-.-... -Citera. Tel. 32-5218 das 9lt
A VISTA — Compro » pago hojo.|às 18h. Domingo tel.t 36-7512
1 televisão • I geladeira. Resolvo Vi.lin nrilt. T„,lrápido. Telefono . qualquer ho- 8 

"*' T°d'
ra, 34-36.-5. iros.

YS. ' mo,'vo mudança, grupo460, quadros 6leo desde" 200mil; rádio vitrola 150; mera ian-tar 4 cadeiras 250; biombo 100-aaornos, miudezas — Copacaba
na, o83 op. 702, dos 10 ás 18horas.

VENDE-SE urgente por motivo dê
mudança, geladeira, televisão, vi-

*ofá estilo Império, pol-criilai:, espelhos, tape-
les, meras de mármore, lastres
etc. Telefonar das 13 ài 15 ho-
ras pl 47-5329. Inútil telefonar
for* duste horário.
VENDEM-SE"" - Rac!iovifroia;""ge-'
laueira GE 8 pés e moio, um

pga.jbtS.fi E CHUVEIRO DE^1^^^^^^ll-"M " Valor 6 000 000. Dou Ver com o porteiro - Rua Sou-
n.° 266, Copacabana,

Soutiens 30% a 50%, dose.
tabela. Larqo Carioca n. 5, si trona-311. Tel. 42-2038.

JÓIAS - RELÓGIOS

., Enceradeira Lustrene
3 çscovaj, ber;o moderno - '
.oram '

190, sl 401
Rua Daniel Corneiro

>ídS^ '^ri^i^rr,
|oansante na Zona Sul; bc

»::-%eé,fi" "tf
|LOJA de baterias"

Bon-

BONSUCESSO""-
conlrato nòvo •>

0 a 11 oco".
Padaria. Vcnvo
c moradia, -fé-
Base 95 000 c49-3375. 'I35ÍÍ, melhores detalhas ni ,VEMDO fl-.;!ÃTÕ--Motor, faroi;rHa_-_JZ_ Loja I 

'_.'?anh""
' '"'¦ Para caseador Singer, lustre e o.pira-

dor - Ru» 6, nO |5, ap 402 -
IAPI _ Penlia.
VENCE-SE 1- cama
colchão e mesinha, em eslodo denova, 1 cadeira de rodos « 1bicicleta. Preço plobol NCrS .
20O00 Tratar R. Ben|amln Cons

Bar
Mesquita, principiantes,

Tenho com

e íKf!;_orÍcs n.i.Uto». Vende-se „e_.ócio de
to%L-U.H"rtl" ""° naci0"»lcomo parte de pagamenio. Ver
nò Ku. vr ?"" "' 6es- Tratarna kur, Valeno n. 3.1.1cadur*.

.^s.a-se vaiia, ótí-

Las-

LOJA - Méier. PaT

Fa"wler 
"ISm 

~2a
BAR -

aSM™ tatolatfcientradas. Cont. novos. Urgente"-!^T„, ""'«'«""s Para modas, „
L.r.22-A, Dias. \f!<MUS'_' R"'' Constanca Barbo-
-.Cent. Seiqulta _ E«h.:!"'t. ti" J'£?. 8 m'^«

tant, 14
32-2943.

neg6cio — R. Oni.

Esq,, vista. lnf. 53-47'?
4 500|,-----
outro .

c, porleiro - Telefono! BARBEARIA

cont. nòvo, féria flòrantidü Atàá,.
mü-. Ent. 12 000,°™"ivo t^° IANCHONEIE, nova, UflSl^

22 - A. D"a, |nn°»IW"dade melhor, co„l,

IHANTES
c| entrado ap. pequeno Praça S.
Peno. Pago rest. 150 mensais. -
Carla. p. Jornal, sob o n° -.
256937.
RELÓGIO DE PONTO- Vendo t
partir de ICO000 (cem mil cru
zeiros). ¦¦¦1>..i 58-2385.
RELÓGIO PATEK PH.LÍpl - Ven-i
de-se um de senhora de plati-

brilhantes. Rua Conde dc'
Itaguai, 16, Bloco A, ap. 203!

Jiiuco. Ver porte da manhã.

Lima,
ep. 412.

VENDO 1 guardo roupa «cama
n.íieíV míclu|na de coüuro
Pfaff E.D.T., I televisão GEmesa e 1 regulador transmat
Rua Voluntários da Pátria, SIop. 201. Bofaíooo. 10|. 46-7350.
VENDE-SC uma"'rédio" 

"vitrola " 
euma geladeira. R. Barato Ribeiro,

cortar

Vend«-T7od"eií7s ?? 
""''

outros tierlencc», uma máqui- 39 , , .
registradora. Máquinas de .onT?í- H'"^" Pilho, tel."7-4-0757 ou 238 Joa.

435-708.
VENTILADOR Poro Teto AÍT^sT,
çl 4 palhetas funcionando, de110 v e 500 RPM. Ver J RusVisconde do R. Bronco, n ° 52
ll 22, c! Sr. Cardoso.

.-•nas de
elo ele. Tel. 3-1-1624

. Antônio.

20 mlh. cl 9. Eüa ms! trab. F-..
, 

eS'rc?Vc ¦ empregados, Tra-tar Rosano, 172, s| 201. Sr.rinfo.

.-.-- '"ii'iyi, tonir. 5 e,',;*'":¦- '"r 3S milhòes cnt. Av. Geremário Danlas.

OPORTUNIDADES
E NEGÓCIOS

EOTAFOGO - Aluga-se box 3 -
Rua da Passagem, 146-C. Ver lo-cal. Trator Carneiro de Mcndon-
ta, Imível». Av. Copacabana,
Ml, Si 501. Tel. 57-58J3.
C^P^-A - 

, Copacabana;' «riaCrS 12 000.000 em salgodinho.. , . .,_.railma com Crf 45 OCO OCÓI LANOfONETE

lAHCMIO - Õ^toidSTpS:

ta SWLHÔ,°' Olima feri:,.
do Cine B 

N-ÓbrT' l6< B»'«l»
l._____Jrunj - Piedade.

IO. Feria 8 mllh, Aluguel- "

&r,o^,OAC"i- Tc CO
52-2620.

Gosta de seu TV? Entãoi —— IIMnficTDI a /ai .
noo sacrifique éle, chame TV|OCUlOS - CINE-FOTO !Í.NDUSTR|A (Alugue!,

,os boir-

TVs compro
Pago na hora. — Telefone.'

25-9375 e 45-9671.

Persianas
reformas

A' VISTA - Compro*! fv, 1 g"«-
ladeira moderna, itereo — Pago
hoja o molhor pr«co e qualquer
hor» -_T«L-__ 37_65'7.
CONSERTOS de TV», radio» è
gravadores, somente agora no nò-
vo Posto autorizado. Trebor Ser-
vir preços baratíssimos. Rua Be-
neditinos, 24-A, 1.0 and. Telefo-
ne: 43-1393. Roberto.
COMPRO 

" 
TELEVISÃO' qu'alqu__

estsdo, marco, ano. Negócio ri.
pido, à vista, o domicilio. Tel.'
57-0222 "*
GRAVADOR Phllllp»; holundê» - MÃQ- OU APARELHOS ,
.Sf.co~-V57032eoJu'ie'' Pi'h° tiDOMÉST- (Lavfr, Passar, d5,'

Costurar, Ar ele.)

ACESSÓRIOS NIKON - 
" 

Temo:
variado sortlmento, incle. filtros
oriijinai. ou outras marcas. —
Acessórios tombem para outros
máquinas. PHOTOKINA - Av
Rio Brinco, 133 lojo E - Tei
52-8606.
BINÓCULO - Vende-i. 1 30x50
ísleance máximo), cl eatojo, profatores das lentas t correia tira-
colo. NCrí 200,00. 43-3908.

., ¦ ,COMÉRCIO (Aluguel,Compra, Venda efe.) 
j Compra, Venda etc.)

ALUGA-SE área dc 1 9E0m2. 
"Ver

Rua Portão Vermelho, esq. de
João Monteiro. Trotar — 30-1976.
Aceita-se ofertas.

AÇOUGUE
,, , 

¦ - Negócio fabuloso.
Vendo urgente, motivo outros ne
BOCios, ótimas vendas, balcão -
Pto. Santos Dumont, 116-A -
23-5471 _ Nilo.AVENIDA BANDEIRAS - Zcno,

lindus,_í_L- Vcndeni-se 3 áreas ARMAZÉM ci copa- e moradia
,í_ ^ü.000'"2 

- 8OO0Om2 e Vende-se. Rua do Couto, 343100 COO m2 - lnf». 52-3604 ,. - p"__»¦
AÇOUGUE

ALUGA-SE par» pequena |ndis.|£SI_!l'. 9"ABINÓCULO OMEGA"30x50,'lent"esi.ft, „„„„>•„ 
 ."-'

aiuls, vendo um nòvo, com estojo. »" 
°s'í. 

Sl.,il'_ 
" 

<?'%Í'1 
"'

110 mil. Tel. 42-0364. «taÍA *?*%»": lir^.dS
BINÓCULO Leilr. Trinovid - No do farer qu»lqu»r adaptatão -

GRAVADOR E MICRO TV""4'7 -
nn embalagem "SONY" — 1 gra-
vador Stério TC 500 A, fitos vir-
nent, por NCrJ 1.450,00 e 1 Mi-
cro TV 4" funcionando cj bo-
féria cu corrente elétrica, por
NCrS 650,00. Trotar pi telefona
34-6049, Aceita oferta.
Hl-Fl — Porte til, volume a sono-
rldsde excelentes. Vendo bara-
to - 25-9590.
PROTEJA SCU TELEVISOR
y ula dor di

mualacern original 8 x 32 NCrS
350,00. Tratar Tel. 46-4104 -¦
Horário comercial.
CANON - Canonflex 35mm. Va-
lor CrS 1 250 000. Vendo menos

metade do preco. 57-0635.
COMPRO projetor de cinema

__[U!'o°- Negócio rápido, ò vista,
Máquina de Uvarja _ aomicí lio. Tel.: 57-0222APROVEITE

«•ndix Automatic, ótimo esltdo. EPÍSCOPIO É EPIDÍACOPIO —
Vendo urgente, 150 mll. Rua Ed. Recebemos novidades «m Epi.mundo lini n. 38, ap 303. - copio par» fins di

Siq. Campos. — Copai».

VENDEM-SE móveis de sala Chi
pnndele, rne;« conibíé cam c_r<
rol bufet gronde, 8 cadeiras e
um cqnjunto de copa grande ím
formica verde tudo como nfivo
no Rua Araújo Pena, 84. op. 101.

MÓVEIS DE 
"SALA 

- Vendo-mar-tim maciço. Hoje até 17 hs
Rua_ ds Bonfini. 526, op. 301
MÓVEIS -.. Vendo finda saio 

"en

marlim, qt. rúslico, sofá-cama etodos aparelhos elétricos. Alotviagem. Rua Garcia Redondo, 137'A'..??___-_.Cacha_mbi.

MESAS redondas 
"e "h_lo"n7le___7"ci.

deiros niedalhõo ou mineiros, ar-
cas, vitrines e outros lindas peç-33autenticas, colonial, brasileiro
Vendo ursente. Santa Claro, 166,eit. 207, exclusivamente dos _
¦is 7, unico horério que não foi
ta .luz; Dí 2.,-, o ó.a-fi

VENDE-SE um dormitório parscasal, foliado — Proça Argenti-
_ . 11 fundo» no horário de 7
a»; 1 - horas, com o Sr. Arnaldo.
VENDO aíguns móveis e dois
tapetes ITA. Preto ocasião — Ruo
Johquim Nabuco, 2381701 — Tol
27.6323^
VENDO móveis d* eala e 

"quarto

Com colcha.» de mola e'm bon
estado, peln melhor oferta. T*
lefonar para 58-3107. Domingo
dia )2.
VENDO móveis de sala antigui;
dade pertenceu aos Jesuítas -
CrJ 2.800OCO - Rua Santos Ti-
tara, 126 op. 101 - Meier -
So hoje das 8 hí. òd 17 ht.
VENDE-SE separodomente um 'to?
f-t-cami. e uma poltrona-câma se-
minoycs, e um tapete de couro
curtido novo. Rua Gomes Car-
neiro n.° 60, ap. 303. Telefone
47*5315.
VENDE-SE melhor 

"olerta 
• movei

de sala, coniutjodo, chipendole,
cômoda mesmo estilo e mesa de
pingue-pongue, tamanho oficial
Tel.: 27-7919.

-,. ifi-ático. Eficiência comprovado
- miura porcclanlláaa cm rnó- porantidn por O. F. MAIA Corn.

quina alemã, trocamos codor- ' RpP't:- - NCr'' 35,50 epenos
çoa cordas, c.rrelél», e,c, Or- ío.""'1 

Be"'° *',bt'"°' 22' Cen'

çarnenlos sem
/ (.lc. 58-2315 —- ..- .m .-"'-. ao .. _. .:•:-. n :. •..-.:.- -.y.n orseo na pre ca

conlpfombi0' PHILIPS - Gravador.leml-prõfia
08-2315 — £8-8560 — sionsl, equipado,

23-6226. Com Sr. Artur
Antônio.

ou

FOGÕES - AQUECED.
FÕGAO'Alfõ 

"4""bócoV'cf"i 
boii:

t*!»tJ0.,,E«'f novo, 100 mil -
«. Arauio Leitõo, 108 cl 11 _
eng. Novo.

5W,- VendTsí.¦''¦ Ultragá»,
m. í 

4,o.__c' Pe'f»ito eslado -
NCrí 120 00 Trotar Ruo TorresHoir,orn,_l 338, ap. S-103.
FOGÃO CC (MOPOLITA" nôvõ"ci
ai? ."' ,1,. _cat • 2 bui6« -
s^53»: c*™*«
FCTgAÕ tipo Wallna, luxo, 4~ü.
cas, qás «nriarrafcdo, 2 botijões,
e I tíe 2 bocas, para cima de me-
d!' iC.m 

2J;oli'á«- R"" Gustavo
Rledel_ n._87_- Encantado.
POGAO 3 boca», 2 buiõâ»". Rua
Padre Roma n. 83/101.

GELAD. - AR CONDIC.

Próx
ban

ELECTROLUX 
""enceradeira 

todo
«quipídc, novinha com garantia.
Vendo urg. 34 mil. R. Vians
Drumond, 71 op. 201 — Graiaú.

voltogem leml-auto- MAQUINA SECAR" ROUPA* CE.
• merican» — Fimtliar. Vendo
Tel.-, 30.3584.
MAQUINA* d« Lovkr Bondlx au-
perautomíticH oconornst modern..
perfeltra urfienle 235 mil. Rua
São Lui* Gonzaga, 1.028-A. São
Çrl&tivffri,
MÁGUÍNAS""DÊ CÒSÍURÁ--""Me'-
cânico espacisiiiado conserta Sin-
ger, PFApF, Elgim, Vigcreli, Elna,
etc. Atend» à domicilio. Telefo-

28-8783 - Costa.

'.'m miíi.úo « lrtf;ento., — Aceito
oferta. Adyr, 32-6135 - 8 ã.',J5h.
RADIO TRANSOCEANIC 

"na 
em-

balagem, Zenirli Royal 30C0-1.
Freqüência modulado, Vendo pe-i~^-
Io custo -Tel. 25-1467. j MAQUINA SINGER - Modelo JD
RADIOVITRÕÍA GRUNDIG'- ill-l"0, '5'88' 6 gnveta», perfeito ei-
timo modelo - Nove - ¦<_{__. Í?do_ç_o_ni8fvatao - -Tel.. 57-682:

Freqüência medulada 1 milhão. MAQUINA da lavar Ssndix de

projetar qrn*
vur,-,;, livros, desenhos etc. CASA
OXFORD - Rua da Quilanda,
n.o 65-A.
EPIDIASCÓPIO - Meopta-Optlfè".
11. Novo, alta precisão. Diaicopio
pl slides oté 9x12 cm e episco-
pia pl gravuras e livros até 12
x 36 cm. Ruo José Higino, 58,
ap. -406. Tel. 38-0246. - Tijuco.
FILTROS 22.5mm rt óOmm, tam-lna. Esf dn Cannnln «.bém baioneta». Protoklna mantém ' I' 

°° l-frl9u|Or S;
variado «ortimsnto, indus. lan- PI. ~-Trator tel. 30-4636
lei de aproxi.T.osão. Av. Rio Ç- r-,^t~t.
Branco, 133, lo|>- E ~ 52-8606. I~ \___\ 

L-OSimirp.

FILMÃÒORA SEKONIK -r- Lente 
'DEPÓSITO 

- Áügúel dê""c7$
.oom, folòin., automático, Mm.l/?"9P.' eom um ano de contra-

Vor hojo da» 10 it 13 hor., _
Tratar <om o Sr. lovi, na Rua
Uruguaian», 105.
CORDOVIL .- GrãndêTiríã cf"'4Ó
mll m2. Para indústria ou lotea-
mento na Av. do Quitunoo. Deta«
lher. - Tels. 52-5749 - 22-5027
CRECI 1087.

CERÂMICA'-" Vende-se
em pleno funcionamen-
to c| máquinas a vácuo,
caminhões e todos uten-
sílios. — Matéria-prima
dentro dn propriedade.
Razão ter mais de uma.
Ver eslacão de Saracuru-

Vende-se na Ruã— Penha.
AÇOUGUE _ Vdo. na Zona Sul"feria 14 000 contr. 6 anos. Alu-
guel 100. Preço: 46 000 c! Cr'
20 000, saldo finan 

"

Almte. Borrou, 97

íc,no-° Dl ,.,
dos compradores Caipira Copaca-
bana, -féria Cr$ 6 500 000 conCrí ,20 000 000 doa comprado"".
"'Pira 

Copacabana com minutas

25 000 000 doi comprado™. Cai
piro leblon fonas Cr$ 11 000 00:)
22 hÍl_í0 rh:."<"'l™- *be!'" »<è
r t 

°Jc_« 
___"ra C,1ll:,c. ft-ri.i -

Cr< 6 500 000, contraio 7 anoscom CrS 25 000000 des compra-
aore.;_.. Caipira c minutas, Botafo-
go, ferio - CrS 5 COO 000. Vèn-dt-re com CrS 10 0:0 000 do.compradores. Caipira Contro. Ho"ríinoi comercial, chop Brahma, fé-ria Cr$ 10 000 000. Caipira Cen-tro. Horário comercial, féria Cr*CrJ 5 000 000, para comprar ouvender «eu negócio no centro ou

na /ona Sul procure Sn. Ocrá*vio ou Joaquim que finonciam
porte a visla. Rua Sta. Ciar,
salai 216.
CAIPIRA" - V.

18, f. 5,5.

LANCHONETE"';
cabana. Molhor"ovo. 

fin.

Vende-re' Copa-
oierta. Conlrato

37-l213;'HeVr-!0^',B?-',rJ^ou Geraldo.

fer. 9
Edil moderno,

entr. 20, junlo R. Sa'

-- contrato no Pós;
irau'. Tam. 4,50»

' instalaçõoj
sem

33

Ublon preç. 45,
Só om salgados

oleno - Carie
LOJA - Passo-a 

"

fo 4. "c
!7.00m. 90,OOm2
Com estoque CrS 9OÓ0O0OÕ'«toque 55 000. Tel. 36-5049
LOJA artigos filclore" e'"Ün,'ban:

fj.i:..,.-£:e magnífica Ini»multo hen. montada. Ver e ttt
uS te. _Vr*V _° Ab™> •
.5-8277 ° c ¦•

LOJA COPACABANA -"'Pa-.o
«om instalajões luxuosas Lr o
fa discos"', 

b0¥'i£|ue' 'wSSS

MERCEARIAS - MERCA-
DOS - Vendemos diver-
sos móveis e utensílios

Lourlval - CRECI 654.
ATENÇÃO - Restaurantes, Lan-
cnoneles, Bores e lojas vazias
tomos várias p| vender em todo;
berros cio GB. Preçor. e condi-
çoes «xrcpclonais — Tralar Av
Almte. Barroso, 97 SI 1 TOó1 7"
Lourival -CRECI 654. ' 

'

AÇOUGUE - Inaugurar. Vendo
próximo Casas da Boniia. Ver dià-
riámente Avenida Nova York, 115- Bonsuce;so - lnf. tel. 38-4443,
dos 8 is 15h — David.
AVIARÍO" - Vende-iê ""em "oi

Tratar Av.l» #&»>¦ 
'ititír"R~e's'írio,9*;^5!r"1 es,aclo de novos pí110617 -l«l, 201- Sr. Sousa. Imercados,

v ri x. —' mercearias.
v. c- chopp, casalU^rf,. _,. , '- oares etc, pelas melho-

CAIPIRAS -
nova, cj 6 meios abertaJ
milh, F. riarantida cont. novo.
Briga entre soe. 20 milh. do<
comp. Int. Rosírio, 172, sj 201
Sr. Pin.o
CAIPIRA - Centro,
mllh, c| poq. alug.
merc. T.flíjr Ro.ário,
Sr. TeixGirt.

V. ent. 20
liorário co-
172, i| 201

com 1 moradias e telefone. Rua

CALÇADOS"- RÁPIDO""- Vende
se em Madureira, ponlo de gronde movimento, com sobreloja .
espaço fabricação calçados. Boas

luxo, aut., Economatic, garanti
Ida, pouco uso, por 280 mil. Av.

rofiísional Braun, Trantit T 10C0,l,t,em°crí,!"5 n-° 6K-B' Ps"° da
5 faixas, red-, pilhas ou bat-,|_-"-n_í--
/do aço, novo, 1 500 marcos na!VENDE-SE caseador^ para máqui-

de costura familiar. Praça da
Republica, 1 scb„ ejquina Rua~": dos Inv,.lidc!.

POU MOTIVO" DE 
"VIAÒEM7"Í".

sal francês vend. Urrjent. m».'_ l»c,-r»,iHi, estilo injlís Colo-

VENDE-SE móveis Chipandale
brr-ico de quarto no estado. Um
banheiro em cor azul. Rua Dona
Maria, ló-A.
VENDE-SE um Jogo de poltrona!
a um «ufa-cama Drago, por ir o ti*"jvo de espaço. Preço; Crf 160 OCO* rr Tratar tel. 52-3087.
VENDO urgente 

"motivo""mudan- 
'.'**> à Rua Máyrlnk^váioa" n"õ

Ç?»: Qutirrín-roupa, 4 vportas, im- LL sa,a 302,
bula maciço, estile "Chipendale' "

Tel. 57-3476,
RECEPTOR TRANSOCEANIC
Prof ' ' "
15
ti.
Alemanha". Vendo NCrí 9BÕ.
57-6102.
RADIO TELESPARK -'-' Üsadõ
corro. 3 faixas. Perfeito. NCrS VENDE-SE máq. de cosl'"""SIn-
100 - Pedro Carvalho, 410, c| 5, qer" USA, gabinete de luxo c!
!|P-.-íí)2- "'"cr e farol, 250 mll - Ou
RADIOAMADOR - Vtnd«-ie 1 v'dor, 169
receptor "Hamnu.rlund" 

modelo — 43.5781 i
HQ-145 com - alto-falante sen
rado. NCrS 1.200,00. Ver só á
noite — Rua Masstro Vilo lobi__,
1 ap. 601 (em frente Rua Afon-
ío Penal.

uao, importada CrS 200 000. Rua
Buarque Macedo, 26-A — Cot-te,
Tel;_45-5274 e 46-5947.
HASSELBLAD, ALPA. SINAR-CÍ
mera... AmpIi«dor*s Du.íf. FHmã«
dorci, projetores de 8-16mm Peil-
Iard Bolex. Repr. exclusivo. Av,
Franklin Roosevelt, 39, sj 1 406.
Tel.i 55-0100.
LSICAFLEX - Sumicron R 1:2/50.
Vendo. Tombem um LEICAMETER
MR. - Dr. Eugênio - Tel. ..
31-3730.

Io, de um ban depósito lOi
óm. em São Cri.tóvÃo, na Ruo
Sinimbu, 4S6. Traiar pelo tel.i

GALPÃO em Coxias - Vende-si
e| lui, forja, tel. estrutura me-
talica, írea total, I,700m2 áreo
construída 360 m2 - Rua Mon-
te Castelo, 76' 78 - Variante
Rio-Patrópolii Km 5. Entrado
NCrS 15 000,00, restante NCrS
1.000,00 mensois. Tratar com o
Sr. Monteiro - Tel. 49-4849.
GÀLPaÕ
to.

Barreiros, 1 215
AÇOUGUE - Vendo: Rua Salva
dor Pire» n.» 240. - Todos o

AlUGA-SE ótima sala com máqui
na de costura p.ira costureira, n,.
Praça da Bandeira. Ttator Av. M.
S. Copacabana, 695, com D. Emi-
lia.
AÇOUGUE em CopacabanoVürnõ
para 2 sócio» que trabalhem,
ponto excepcional. Instalações
moderna.-.. Bom preço. Vendo
motivo viagem. Ver e Iralar Av.
Prado Júnior, n. 281 ou marcar
pelo tel. 57-0770.
AÇOUGUE," ótima féria, contraT.
novo, bom ponto, bem montado,
com vitrine refrigerada, peosdona padaria. Motivo de viagem.
R. Rosa d.t Fonseca n. 354
Aianguinhon.

máquinas, facilito- s* parte. Tch

res ofertas alé 15-3-67
às 17 horas, scompa-
nhodas de um cheque
no valor de 20% que se-
rá devolvido imediata-
mente não sendo aceita
a proposta - À venda:
cofre, balanças, balcões
frigoríficos, armações,
balcões, prateleiras,"pia-
fonier de luz fluorescen-
te, lelreiros em acrílico,
máquina de cortar frios'jetc. Ver nos locais: RUA

26-5698 e 22-6491
CAIPIRA com féria de'7 milhõe.',
vende-se a metade com 9 milhões
de entrado, tenho oulros paravender corn férias de 2 500 at6 9
milhões no contro e cm todos os-.ubúrbbs, lnf. Rui Mayrink Vei-
ga, 11, s. 903, com Rodrigues
fmancin-;e.

CABELEIREIRO e boutique, vendT.IBARÃO DE MESQUITA
ti a I /, íí- .nn _ n r i * »— j__

Ruo Aurélio Garcindo
quina de Jcão R
CENTRO

111 — Grston

RADIOVITROLA outomítico, et-
tado de nova, por 65 mil — Av.
Democráticos n.o 690-B, parto dl
Uranos.
RADIOVITROLA Steriofònica",
píirmoderna, BupeMuxo, custou
1,200. Vtndo per CrS 320. Tel.

VESTUÁRIO
ATENÇÃO — Venda-re urn ves
tido dí noiva manequim 40 -
Preço módico. Tralar hoje o dis
todo. Rue Oriente, 386 op. 104
— Santa Terem.
ALUGO lindos vest. bordados -
Noiva, baile, passeio. Alta cost.
facililo. E. Odeon ll 815. Tel.
2516697 - 45-4676.

Sr.

ATENÇAOI" Geladeiras - Uqu.damos urgente 30 geladeiras,desde 150 000, as melhores. Ruada Relação, 55. térreo.
CONSERTOS ""d. "ÕSn.lra«á-.Tr|

«,n «S- 
Tf'"i« «ns.r.,; 36-4951. Metivo viagem. ATENÇÃO - SENHORAS E SE

Eduardo <9-«87. 
- STEREO GE, USA, portátil e Ste- NHORIIAS - Comprem direta-

CQMDen—r_-! ——  río phil!P3 "'óvel - Vende-se '"'"',; n» d»pósilo da fabrir» -|aó mala 16 mm NCrS 4i_innn
ÍZÍ _? S•lad,•,!",• "•»'«'"( P"90 - Ru» P'dro Américo, 72 caso V.slid-s, blusas • cenjuntos d. lei. 296461 Rua General 

"'
bem. Atend* rípirf,. T,|. 30^0 1 . Colete. I faa.nda . malhas por pr.co ,.ni!gorde n 46-A Seo %i _'SONY'' Gravador Sf _reo~£ÕÕ"Í!! ÍÍigenÍe"' 

T " *d" V'"',ú" ' 
" ""

AVIARIO, vendo om' bomnonlo
._ Rua Cachombi, 17-B - Méier.

LEICAFLÊX Summlcron - Ü2R I*Al£f!° 
~ 'nd,u.s'ri" ou depósl- ARMÀRÍUHO," Instalações modírt.» embalagem original, íotomt. l0;,»0»'*?"- V«nd«» ou. alw. n». Controlo 5 no.! AlflS 5tro embutido NCrS 1.500,00 -N"""-. -Jf '¦/¦ *<»!>• C«ulo, telefo. mll. Vendo 5 milhõe d i" AvTratar TeK 40-4104 - Horário co-"' 34-51.26-.. Oliveira Belo, 411, esq. AV /lí'GALPaO - Alur-a.s, tom «6 CÜ'- V. ria Penha, ' 

' 
caipira cé"nt™"?"_."'i;,ú--m2 «, Mailureir. tr.nsv.rsal ÍJAÇOUGUE 

~- 
V^nd-m-se 2'VNiSiT* TÍS, ^."dí'.'íbConulhélro O.lva. - Tr.t.r ^||raoradla,v lem ;ptnr?a,*T em Brãi'-?% ?'* 5oÓÓÔp!' vínd?"

mercio
LEICAFLÊX — Vendo uma novn,
na embalonern. C.-S 1 4CO 000- Tel. 27-8314.

MINOLTA SR1 - Bell HowüT,
Vendo ocasião umo 35mm Mi-
nota SR1, e urn íilmador 8ni,-n
Bali Howell. Tripé profis. Tel.
34*7607.'.

Olerli
pEna-ie c...í grande"

para pensáo. Aluguel boralíssimol
Otlmo negócio. Telefonar paro ..
.22-8503 e 52-0660, Maria Thereja.
CAI PIRA SÃO 

" 
C ÜiSTÓvÃo - Fé-rio 6 milhões, entrada 20. Aluito

lucro; outra c| borírio comercial.
Feria 5 5C0, enlrada 12; outra cjhorário comercial bem instolada.
feria 8 500, entrada 25; e vários
outros c| entradas mínimas para
principiantes. Vislu-nos, Rua SãoJanuário, 28, sob., çom Paiva
CABELEIREIRO -Vindo nó'c7a-
lau. B3ie NCrí 7.000,00. Al

293938''° 
K]0° ~ Geraldo -

MAQUINA FOTOGRÁFICA - Ven.
de-se nova, Contoflex Flash Ele-
trônico._ Tratar pelo tel. 36-5405.
NIKON F, Pli"oto"mic"T," Div. obje-,
tivos e acei. Vendo tudo nòvo/

T»lATont
BRAZ.,

GALPÃO"'

22-0392

na embalagem — 47-6211Lew.

Araú]
GCUbEIR'Ã"s~'--Te"n^r--G'ene™
tleclnc americana triplex e «'¦

nial com 4 cadeiras, armário de"»inh. novo . berço - Barata
K'beiro n. 208 — Í03
lir d» 2a..f«h». par-

POR MOTIVO de viagem. Vende-
«e olgun» moveis, livros, méqui-na cost. c escrever — 36-1424.
Só E5TA SEMANA _~Nã„ e mi.lagre. Ma» • para liquidar mis-mo. Precii.mcs do dopósilo va-»io. Grand. ehanc. p/ qu,m c|,,.
9»r em tempo _ srupo, ti1ota.dos ti sofa-.-ama • 2 poltrona-

x 6» mil. Sof.net. de vulcaepu.
«/, mesas later.is, formandocama, d. 160 x 77 mil. Poltrona,

.velsas d. 60 x 29 mll; Colchõê-
"?; m," 

__>•'« «a»«l, d. 120 x 68mil c/ lado p/ inv.rno • verãoTO «no» g.r.ntl». Cama cal•vulsi1 . tolclioo d. molas a tomil. Jogo de decapí a 3 po,,,d. cantro, 2 d. lado.'ss mll -Tomos também o mirmor. a ,,.colh.r 
r Pr.s. Onre, 445, .m

_f-.nl. . Çj,. Telefônica. |
sofá-cama "d^r^riáb^:

JWWaçao total. Sofá-cama par^
604. R' 

Mé*!"' ¦"' «!'»

WÈ ^'-i-1"8""''.2 jsoílrop«;
..?,,_« 

,,p.^s á' borracho
Jorrado em oelica. Custou 1.200Vendo_ por 320. Tel. 36-4951
SALA REGENCE, ÓNÍÒ - Bufete"mesa extensivo, 6 cadeiras em ve-l;.:lc, nylon luxo, grup-j estofo-
Í?.V°. 

'¦?;«Puma; 4 luoore».Rua Voluntar.os do Pitria 13.6 — Bcísfcgo.
SOFA.de cosal, 

'mcdern"o7~es't7do

ae nOvo, pouco uso. por 80 mll,Av. Dcniocr/.ticos n." 690-B, perto: SÇ Urano».
SALA MEXICANA 12 peças, ven"-de-se em bom estado. Rua Má-no Portela, 28o, casa 15. Laran-
leiras. Ho,e alé as 12 hora..

NCrS 130,00; Guarda-roupa 4
portas, folheado, NCrS 100,00.
ermo solt. c| colchão molas ....
35,00; meia formica c| 4 cod.
estof. plástico 35,00; mesa do-
brivel forrodn filtro 25.00; cama
patente cl colchão crina e or-
mério 25,00 - Ver dominoo dat
8 as 11,30 - R. Pompeu lou.
reiro, 77, ep. 602 - Tel. 57-7917
- D. Fanny .ou 57-6918 — Sr,Maurício.

Armários
embutidos

GELADEIRA 
"flr'a".|eir.p 

Príncipe 6
ul c| prateleiras

pes interior
. .,-BCr'._«20? '"'' - R- AraújoLeltoo, 108 cj 11 _ Enu. Novo.
GELADEIRA GoldspoTt, 

"s 
p.Tonõ'.mt. Porta aproveitável, osbinete

fm 
cores retilfnea, mod. 66, no"

Gue.:,,"'^ 
Uâ°- ,950C0- Trev-

°^P,ÍIRA 
"ÒF.V 

P-T'moderna",superluxo, gabinete ern cores.

'.".OOO. R. Júlio do Carmo, 63,

PROJETOR Bell Hõw.ll tonõiõ,
mm. NCrS

296461. Rua General Bels-

2 alto-falantes, 2 microfone
NCrS 1.000,00. Ver à noite -
Rua Maestro Vilo Lobos, 1 ap.
801 (em frente Rua AforiEo Pe-
na).
TV A PARTIR -de NCr$r'100,00,
todas ns marcos, 17 — 21 — 19 e
23, temos bom eitcque de Phil-
co 23, à Rua Mayrink Veiga, n.°
11, sala 302.

Conf.ccão fin.» 
"PVR0JfT0R 

ÍLIDE - Kodak C,
senhoras _ Ru, s,„tJ Fé n. r0UIel' mod- 700. controle re
143 - sala 203 - ao Indo do Ü10!0' nl f_riP?J?S«'T'< 4:0,00

c|_50.

^nÜfft.'!66 fFr»Ínt..U;íí»
Ketilmea, ultimo tipo, c/ ficho deima. nterior verde, 2S0 mil. R.Deloado de Carvalho, 4B. _ Ti..juca.

Fechamento de varandas di-|^':ADE,lIA B?}'>°<».'9 pis, alto
í• RM 2 r,'r'i- ,_í,liv° viasern.R- Belford Roxo, 29j;202. T Nò-
¦v°..~ Copaccbanft.

retamente da fábrica. Financia-
mos. Serviço garantido em ma-
deira de lei. Orçamento grátis
sem compromisso. Tel. 52-8614,

Armários
embutidos

Para pintura desde 70,00 m2,
folheados, de3de 80,00 tn2. —
Fábrica: R. Luísa de Carvalho,
79. Pedidos orçamentos a do-
micílio e informoções telefone:
58-8739.

TV Americ. Admirai 15" na em
ba lagem,,NCr* 550,00 - Tel
37-4131. \
TV 21", marfim, tubo nÔvo c!
intio, novo, 225,00 mot. tr.-nsf.
Brasília. General Clarindo, 796 -
Encantado.
TV J2" — SE. seminovfl, base:
NCr$^ 360,00. Gravador portátil,
Japonês. Arm. nòvo, 160,00. Ruo
dos Araújo*, 27*A, ap. 302 —
Tijuca.-, Tal.; 34-1415. _
TV PHÜCÕ, americano, alto li.
xo, 250 'míl. 

Motivo viagem.
Outr- 170 mil. R. Belford Roxo,
293 202. T. Nòvo - Copacebona.

-,,,„.,„, ¦ ,-I'lEVISÃO PhTlco 21" - P~e~-GELADEIRA.FRIGIDAIRE 
FUTU- '•»•• Um- cinema nos 5 canal;.RAMA - Cr* 260 000, uma tf Ocasião. CrS 195 000. Rua Do-mine» nova, Cr* 400 OCO, C«. !_iü__£_?!____I,> 137, ap, 37, 4.O.

TELEVISÃO Emerioti 21",; cine-

Armários
embutidos

Madeiras de lei, projetos a
gosto do cliente. Peça orça-
mento. Temos prontos de 3x3
fábrica. Rua Aquidabã, 1 093
Tel. 49-6136.

pacabana n. 20» - ,p. ÍÒ7
?£„LrAD£IS,A 

"«mercial. 
7 porto"sfuncionando, sem! novo. pod,traser mecânico. Cr* 850 000 -

Ver e trotar, hc|t, Posto Tex,,.co, em frente ao Disco-Penho.

íf0EÍÒ°S.5AS Vor, 
'todos' 

serãoiquidodos urpente. 30 geladei-
?..„•.,A»" rW o ntarca»«'«'50 000, muito selo. Ruodo Ralação, 55 t«
GELADEIRA"
POUCO Ufo,

Jardim do Méi.r - Sóm.nt. d»
14 it 20 heras.
CÓSIUREIRA a domicílio. Ofe
rece-Ee uma para roups.» ds se-
nhoraã ou meninos. Telefonar
para 25-2245 ou 45-5377. Zeiy,

Carlos 27-9337.

CONTRAMESTRA - Competente.
Aceito em sua residência fazer
moldss roupa* importe senhora —
R._Senado, 164, c| 4. f
CASACO*DÉ" ZEBELfNE~~V.ndêT
se. Criação francesa. Ruo Conde
de Itaguí, 16, Bloco A, ap. 203

Tijuca, Ver_ parte da rncnhõ._
MARAVILHOSAS, peruca»; é^rabos
de Cflbéloâ eelecionfido. íG«li.nr-
do). Tel. 46-7232, dos 8 às 9

20 ;._»¦> 22.
MODISTA - Exe"cuta feltloi para
todos os ocosiõc;. Confeccõo es-
nierfida, fino accbamsn.o — Tel.
47-2890. - Ipanema:-
PERUCAS de cabulo mineiro", vá
rios círes, 90,00. facilito — R.
Toncleror, 193 ap. 402 - Cope-
cabana.

PHOTOKINA oferece: í) Serviços
de loia especlalliadaj com tio-
rantia e. melhores preço.; 2) va-
riodo ..orliniento de artigos de
olico, cine.foto e gravação; 3)
trabalho» fotográficos de la. or-
dem; 4) execução rípida e cons

Vendo 40 rr,2, pila:trás oe cimente, um milhão. R
Lins de Vasconcelos, 597.
GALPÕES' - Vendem-se 2 com
torça, lur, água e telefone, com
1200, 800 m2 - Tel. 30-3432,
P- -\_T Sr. Joaquim.
GALPÃO ,de 150 üi2 mait uma
casa na frente. Aluquel NCrS
150 s. apenas. NCrS 1 000 de
benfeitoria:. Rua Laurindo Filho,
360 (Cavalcanti). Combinar visi-
ta_ pelo Jei. 52-9031.
GÃLPAG INDUSTRIAL - Vendo
novo, 1 300 m2., forço, tel. inter-
no, por trás do Pôslo Prlmolto,
Andrade, 42-3265 - CRECI 603.

de Pina; contrato de 5 anos, 
"ò!u\cam 

,;r dos comprodóre:] o ,-..-rna feri... Trotor na Rua Jose!.?'",1. foellllamo». Caipira Cine-Maurício, 339 sl 205 - Penho ""j11'' l0 de féria, chopp,- Tel.. 30-9173 ¦'- CRECI 545
ART CABELEIREIROS LTDA 

" 
RÜÍSenador Dantas, 117, sobreloj"a,

solo _07, otlmo inversão de a-
pite . Cede-se 500 quotas do Ca-
pitai desse belo salão. Neoocio
urgente e a tratai^no local.
AÇOUGÜES -"""Vendo iSdSítdS
Oe_ produtos suínos em cidade
próximo eo Rio, com 3 açougue»,
à veiculo; novos, bom co"mér.
:io com reno de NCrS 100.000,00
Pom negócio para 4

yaoiniicB * bom contrato, vende
mos em ótima! condições pormotivo dj viagem e ajudamos
na compra. Caipira S. Cristóvão,
¦j de «rio, chopp, «algadlnhos
í posteis, vondemoi com ape-
nss 16 do. compradorei. Cai-
pirj Copacabana, grande esq1
no, 20 de féria, chopp do broli-
ma, salgadinnoi e muita cocha
çc, vendemos e emprestamos paerilralo. Caipira S. Crislóvão
6 de feria, instalações de luxo,

28, e RUA CONDE D£
BONFIM, 233-A de 2a.
até 4á.-feira entre 8 e
18 horas. Tratar e entre-
gar propostas na Aveni-
da Graça Aranha, 174, si
516.:(CRECI 442).
MERCEARIA NO CENTRÕTvTí:
*••«• uma bem instalada, bom

lt"r 
~ 

o' 
And,< C»v.ílcânt; 

"
•"•<- — O ponto serv. par. a„marinhe, miud.ias »lc.
MATt-RIAL DE PESCA - Uquid.«.otiue. Passo contrato locação.
Mo,vo viagem ótima oporlunl-aacle. Bom negocio. Tralar 2a asábado du 9 às 18 ho
Copocobono, I 369, bo
to J.

horos. Av.
< 3. Pó».

 >— . «6cies com horário curto, vendemos com K-auposiçao para o trabalhe. Tra- dos compradores. Caipir» En.-.
__ 

"m 
.Rua wmíjioI, 203, Coe- nho de Denlro, 7 de féria, lin.ino t-eto com Lui; ou Informa- da moradia, vendemos bem abai-¦o.t. 

pelo tel. 49-5187, con, José Uo da féria. C.lplra Penha 3v--- ''¦-¦ Ide feria, edifício, um

milh. Facilito - Tel. 38.1477.
— Aeaito ínUrmediárlo.,
INDÚSTRIA NÃ BEI8Ã MAR" -_
Vendo parcialm.nl» financiado.
Alugo ou actito sócío, port* co*
mercial. Fabricarão barcos piás.
tico» . mad.ir.. Prédio próprio,

telhes de peS3oor"téc"n.co~Vco'V--.-íS-,<' ..i»»«»f«i!» CETEL
cienciosa dos conserlot; 5) con- «,*«
telnos d» n««n_i ,i._v_ . ,. ™*i,™'

96-2235 -^,lisu.|

IND. METALÚRGICA

PERUCAS, vendo 2 novo» I lon-
Sa.^el.i25-0467.T--100;mil. cado.
.«'LICAS - Mefo's õ*"portir de'
40 mil inteiras a partir de 100

nhecedores do ramo; 6) e«if^n-tia rôbre todos os aparelhos ad-
quirido» • uma assistência téc-
nica permanente e perfailo —
Av. Rio Branco, 133 loia E -
Tel.-52-8606.

TEODOLITO" - ^ V.nde-se quasenovo, perfeito funcionamento -
vt-r e trotor na Rua Senador
pont=s,_76,_3.o _ond.,_ Sola 307.
VENDO - Miqulna; fotoaráflca
Yashica - Mat. lente 1.3.5. Nova
na embalagem. Prejc: 300 CCO,CO- Cru:. Ru.-: Itaipava, n.° 136,
ap. 301 - Jardim Botânico. Tel.
26-269S_-_D. Joana.
VENDO - Nôvo sem"uao filma
dor iaponft, lente Zoom Super 8.
Tombem flash eletrônico - Rua
PaÍ!s_aridu,_2S7/201
YASHICA - MA'AM—cPtím
lenta, _oprox. 350000. Minox-A c|

Sen. Ver-

rr,;j_ nos 5 canais. Ocasião ünícn,
195 mll. Rua Domlrtgoa ferreira,
187, ep. 37^ 4.o_andar. [mil. Te. 57-4860.
TELEVISÃO ÓENERAL -íELECTRÍC' PERUCAS-¦--.Ni»'i cÍiürnarlí.'VíiVÍ!0'' Lupa, 18Õ0Õ5 ..... .....
23" um» balai» noy., p„f.it0 nh»m ver para cr.r. Rabos « p^ln^,eir0, 35.608. Hoie das 15h às
ein.m. - CrJ 300 000, mod. ,ut,s '"'«iras d. cab.lo natural £21
1943 - Cop.c.b.n. n. 209, - > P"K' d. NCrS 120,00. facilita.!-,. ,,__-^_.
ap. 837. i"i»s o pagam.nto - Atendemos DIVERSOS
TELEVISÃO" 

">HJ'lCÒ 
-~Ámi,lc."".íL'"!1.jím ««.domingo». R. G.n-!--...-.. - 

hei como no,., un, «|„.m. - ^"fe,,1"' 
»p- 70'- T.l.fo-A1ENÇÃO - Compro 1 TV.-^h.

Crí 2Í0 000 - l_-9.nl. - Co- 
"*-- - 2#- '??í*' *"" • *' ""d. _ T.l.

pacaban. n. 209, ip. 407 PENTEADOS dt iluguel, rabo»,i37'5"4-
TELEVISÃO" PHILCO 23"": Vi., i °!ví-5'_ 

SÍ2Í.1/* 
' ",bíç:" «|Ã DINHEIRO -"Compro"' Hinhiõ,

do «orno nova, ,.-n ^timo .sta- f,''*>?,_, .m-c;,'' venda.» » Cré-?.l»d.Ir., ar condicionado, maq.
d. - C$ 350 000 - Barat.* RS-R^Sant^aâra m'1.! _'." 

~ 
1'.'! 

'""'"' "*',"' ''"n° •»«• ~
h.iro n. 183 - ap. 601 - P,. i-_"-°-ia-J.?-Í!i2lJ??L_fL ,23,  T.l.fon. a qualquer hora
Arcovprde. VENDE-SE riquíssima v*;tido d»'3^'3652-

Vende-ie,'ona ind. c| máq., c[ ou si pré-
dio 400 m2, 2 entradas e umo p|
caminhões, escrit., jirau, 30 HP,
lôrca, talha rolante, telefones c|
extens.. sirene, sl operários está
veis, il ônus, tradicõo e crédito.
Facilita-te. lnf.: 31-0660. Sr. Má
rio.

ESTAÇÃO ' 
RIACHUELO ¦ V; Alugo

pj industria grande co?a 2 3.
4 ql:., dens. c| lerreno 12x80.
Ruo Filgueiras Lima, 61. Trotar
27-0698
LOTE

Jl"' • --:¦-., «"'tico, f.&iii precisa.
vendemvs com ó

, ,. . dois.. Caipira Copa-
vinhos -diretamente do\f~?n>' " de '"'•>. chopp dai

equipamentos de lanch.s .'D"h™, edifício e muito mo!'

INDUSTRIA - V.ndo urg.nl. - ,.
ocasião - Pat.nl. . nurca, 30iAD?GA 

- 8AR _ Vendo no -En-,' »mPr«oado»,
"  Nòvo, boa freguesia, re-!1'-1 Cul"i-ra

ndustrial — Bansi-cesso,
Av. Itaoca, 1719 - 1 600 m2. -
Vende-se. Trotar Sr. Poulo, tels.
34-5126 ou 28-3090.

Instalações comerciais
Reformas de balcões frigoríficos, armíáríósl^1^1^ ?* ,luxo -Moder-

titi'l'«» - — f- -¦ ™**l nfli D n.t. f-.^rt_-» _._'»_.. r

Vende-se umn c|pouco uso, ver e tratar na RuaBarato ,R,baIrd; 539 ,p. 902 -
Copacabana.
GÉLADEÍRA:W*»t!ngíioin7 2 

"píi
la»,' retll nei, metes de eso lm-
pecável. Vendoi 700 000. Acei.o troca - Rua do RelíC-O,térreo- Cenlro.
GELADE 

"

USO.

i?rll,AD'"L" «''nu--."-l - Ve.v.l.,,- IV 23", l.l.uniio seminova, llndo w^rí 1 vn r."' w .'"; „'--,-. --!«miw
bem errido - NCrS 350,00 - R »?»_'•»>«. 370 mll. R„, Edmundo 32 cl í r'- 

=i •""' ,3' Q'W"> d.
Voluntirlo» da Pátria, 420/504. "nf n. 38, ,P. 303. _ p,óx° '"' 

''"""

GElAbÉÍRA BRASTEMP PRÍNCIPE!?.^ Campos. - Copacabana.

5õ|TELEVISAO 23", 
"niod. 

44," CE noive da thànttfng7-6020. T«l- A' VISTA -VomproT Tv7r

PEDREIRA - Vende-se macjuiná"-
rio nâvo, b»m localizado, iunlo
oo asfalto - Tel. 30-3432, p.f.— Sr. Joaquim.
SOBRELOJA'" -~"pãTsTs'e~V'ráprla
oara indústria. Tratar pelo tel.
49-9110 - Sr. Waldemar.

(jenhoeebehdo
Sul,
minutas.' ótima locaüracJo. fó.
rio de 4 5C0 ^Cfl a 5 000 000 Pre-
ço Cr.S 20 000 cj 8 000 de ont.
o reito a Combinar, lnf. Av. Pre>
vtroas . 590, sl 1 006 - T«í
23-4528 - Clóvis.
ABÃTEDOURÒ" DE 

" 
AVES" 

"-"" 
Es^

paço acrescentar outro ramo. 6
com 3 milhões. Contrato nôvo

anos. AIuíhiíI 35 mil. José S
Moura - Conceição, 121, s/loia

- Niterói - CRESCI CRJ COPI
81.
ARMAZÉM com boa «opa. —
Vendo 3 milho.» cl 2,5 dr —
trad. - Rua Nil,
72 - Olinda.

MERCEARIA - Dou io primei»qu, chegar por 3 milhões, motivo

Bu, ...I.'-'Ü""" "nta. Tratar naRua Juha Cheven n. 247, S. Ma.theuf _S. J. Merili, est. do Rio.
MERCEARIA - Vende-se 

"muito

barato horn estoque, ólimo co-
pa. Motivo idade avonçoda. Fa.cililo. Av. Senodor Saíjado fi-
^°í_.l0!__O'j"d.'i.
OFICINA mecânica no Centreimooni Flcanjent» equipada cem
hon freguesia; Vende-se por mo-tivo de viaoem. Ver na Rua
rret Caneca, 450.
oncÀ - Vendo no Méier, emfuncionamento, Por motivo do
ordem particular - Trotar neio
telefone 29.1187 -_ Figueiredo.
O CACIQUE vende Bar, Mercêã.
na, Quitanda. Contraio nôvo.

aproveitada, vende-i- niuilo bã-l 
"sr -" Nábrega, 451.

ralo e ajudamos. Caipira Cen-IOPORTUNIDADE - 
".Zona "Sul 

-

P.ç.nh» n.

rit^i-.—-' _?_*„ V""10 "'B«nl. por NCrS!r/r'°-U-U- lau.lra mod.rn
LADEIRA - 7 pés, com «IflUm ÍM>H- *• r,,i Can«» 27», .pJ^ESflDO DE NOIVA - Modele hoj» . m.lhor
¦ Vendo.' Tel. 37-4843. |n." 202. r| Isabel Crisllna" cj copa 2,40'h.r. - T.l
LADEIRA Admlr.|~ rt_5n35",\Vt-Trt, t.l.unlío ..>„i"n7v7." \M, íirV. Tínn^T/ f°: Xend?~ CZ'\ ANTIGÜIDADES

ATENÇÃO - Vende-ieVm cafw,
bar. í um magnífico neoócio
Trator Rua Bulhões Marcial, 573
Lucas, _ou_feL_770_-_Mareehal.'
ARMARINHO - Vépde-íe barato
çl 

moradia, à visla ou a prazo, em
ótimo ponto. Ver c tratar a Rua
Çatao n._204 -Pavuna.
BAR -' ARMAZÉM - Braz- déPma, Av. Araoogi, n.° 88-A,
vende-ss, contraio d* 4 ano. re*
novável, com residência nos fun-
dos, alusuel CrS 30 000. Ver e
Í-L1.0/.."0.^"1..'1 Sr._Manuel.
BOUTIQUE, vende-se luxuosamTrv
te Instalada com estoque, telefo-
ne, oíicina montada. Rua Dias
da Crui, 155, cobertura 3. Edifí-
cio Mesbla -_29-6607.
BARBEARIA no; Míler.. Vende-»e
à Rua Maoalhões Couto, 9, per*
to do Shopíng Cenler.
BAR" LANCHONETE -~^Fér." 4',5

sa i- r1"' con,r- s ancs, alug. 80 míl,Com torça ligada, terreno,cosa novo, 38 milhões cl 15 tre-

VENDE-SE peq. indústria perfuma-
na e prod. quim. Penha. Te'
Jaco, a noilei 27-2082.

Aluga-se

tro, 25 de féria, divergência dL
sócios e por tal ranfic, raro opor-
tunidade. Caipira Cateie. 5 de
feri.,, contrato nòvo, quaie não
psga nluouel. casa muito lucro
tiva, vendemos a preço de II*
quidaçáo, e ajudamos. Eni nos*
so Onjiniioção os neoócios bai-
xaram, temos centenas de cai-
Piras «._f)_.lhndo_ por tôda a ci.
dade cem muito maiores facili*
dade» de «ntMda e grandes opor*
tunidade;, Aproveite agora, ver
para crer. Òru. Cont. Cruzeiro
- Av. 13 de Moio, 23, sala 509• 5]'2 com Eduardo. I

Loin de Acessórios p! automóveis,
pet.ueno estoque, podendo am-
pliar pars borracheiro, ret. de mo-
tores etc. Aluguel barato, passo
preço especial, facililo parle ou
aceito sócio com pequeno capi»
tal. Tiatar segunda-feira. Tel.
52-0760. Sr. Roque._-
OLINDA vrd„ 

"padaria, 
forno 

"a"

enha, cont. 6 anos, aluguel 12
mil, féria 8 M. Ent. 16 M. Tra-
tar Ruo leopó 45, <ir. 201. Tel —
30-0731, Sr. Amilcar, em Braz
de Pina.

_.,., ,..,.n , - .-.POSTO DE GASOLINA -
CA8ELEIREIBO tenno a vendo -T...1.. ., V
Tifuca - Centro - Copacabana, 'Ucf0 moderno. Vende
Iodos pequeno entrada o reato, OU arrenda. Motivo delongo praio. Vendo secadores ' - *-'¦"• rviunvu ue
mvcii .novas, montagens e le
tializaçõo firma. Sta. Clara 212
101.' - -Tel. 57-5599 -Sr. Pauloi
CAIPIRA laranjeiras F.""7S00,
feita em pé, por 28 dos compra-
dores. Caipira Copacabana, féria
7 milhões, apenas 20 milhões
dos compradores. Caipirinha flo'
tafogo, 6 milhões -de féria, ape-

2 empregados, vendonas por18 dos compradores — Caipi.»
Centro, ferio 10 milhões, chopp

~ 'í''010'"" 9«ranti». V.ndo ur.jíELEVISÃO CE"-" Americana

Lins

laua.ra mod.rna, 1 st.reo. Pago: mil metros com loja e galpóo.l'''"' Av. Geremário Dantas, 39

wJín' 
"•"'¦'"'jConjellieiro Galvão, escuina d.!í?A..Í! 

ferreira Filho. Tel

GOadaluoe.
VESTIDOS:. Uíadàs; saias

te200 mil. Rua Edmundo embalagem, vendo com baterioÍTel T&ã;jS

 3Í, ap. 303. Próx. Siq. Sue C"'*B* "a Iu2, pod» ser usa-
_-ampot. - Copacabana. Iaa na bateria de carro • funcio-

roupa de criança. Compra
8**nç.e-»e i domicilio -

ANTIGÜIDADE. - V.ndo r.lo
parede — pratos, gravu-

-iras, co ler. d. mo.da». T.l.fo.
blu-ln. 38-1477.

GELADEIRA FRIGIDAIRE lbll 
"' 1.smb,ém n« luz, «parelho ex-

t-xo. V.n.,0, 270 mT Ptuir £Jfflggj^í:*.»!!!!!. 
,aí"?_"_ »«.

mundo Uns n. 3í, .p. 303f'«x. Siq. Campos. _ Cocabana.

embUfldOS. reba xsmpntn rl_. *„*_ r. p6!' P0'1" aprov.. perf._!_. _:._ t__ ¦ . . .T0 de ,et0> levantamentoKuncv,nm* - Vondd.R. m_,,--¦—. ..»-a — venoo K. Marquei
_. UtJ.' f 

d*_Ahrantes no 26, ap. 201.e hídráulM GTLAUblKA;, BrMt.ritV Dupiex, 8

47-8473.
TV PHÍLCÒ -

Teis.s 42-6339

de piso, lambris, instalações elétricas .cas. Diariamente de 9h às 18h TpI . . Ao ¦7í7ÍIpí»'"cS^o°S?i"íKÍ Ç.upiex, 8|na, teia ftay.ben, perf:'füncr"5|ni,:s - M- 32-ms.
- 22-4010. Sr. Souto. «F-ó%* 1 ""^'^'Vi.^ »mg tÚ^ÚlS&W' r«- ^Tlia,,nousa,De.paht.da'"IGELADEIRA 

„ 
"pés, "Fri.jidoire.í 

Abrantes 
"no 

26, ep. 201""" 
"' 

SK T.l' «oi»"* !0" 
''^'"ct™^' 

^' P,1 .ock'
(P

VESTIDO 
"BRANCO 

-comprido -
42 . 44, retim seda pura bor-
dodo poete. CrS 45 000,00. R.
Fausto Borrelo, 26 - Coso 12-_ São_Cr|stóv5o — Pedregulho.

HILCO - USA neva, oontrôiè 
VIS0N ~ v«r>d»-ai uma ettol»

remoto, cinema n! 5 canils - ;;m Pauca uso. Ocasião. Crí ..
pustou 960. Vendo 250. Aceito!400000' Rua Haddock Lobo, 131
oferta - Rua do Matoso, 44, ap |ía:s 

7- .
••íi)-l-^^e__di__'?''d_eira.__ VESTIDO 

"noiva" 
manequim 

"tí~-

TELEVISÃO PHILCO 2J7~mod*r-M6' rs"da e zibeline, véu e tú
tela_ Roy-bon, perf. func. 5|nlc»_ ' 

' " '

Vendo ma-

BAIXELA Prata D. João V,'
família fino gosto, 5 peçascamente. troiialnados, p| chá nuri-
ca u:oda, belíssimo, contrastes
de garantia, 9 k, oportunidade
NCrJ_4 SOO.-Tel. 57-1180.
CORTINADOS 

""Dixie"""'- 
VÍn".

dem-se dois pnrn solteiros, usa-
do;. Nn Rua Constante Ramo:,
141_ ap. J002. _
CARRINHO" DE B_Br-_vèndí
ieA:.Sm é,''m e"ado, marca
CONDOR, NCrS 100,00 - Av
Alaulfo de Paiva, 1260 ap. 701

Leblon.

Av. dos Italianos. Tel. ^^^L^u^T^

Galpão
Vendo em São Cristóvão com

400 m2 em terreno de 1 100.
lnf. 22-9118 da» 9 àt 11 lis.

quina. Instalação moderna. Fér,»
CrS 2 300 000. Vendo 13 C0Ó -
fei. 52-2809 e 52-8251 - CRECI
577-IMC.'.-
BAR - CENTRO -.Horário cõ-
mercial, boa féria, alurt. 50 mil
Contraio, 5, edif. loia qrande,instalação boa - Tel. 47-8733
NOBRE.

dores. Caipira Cenlro, féria 4
por 14 dos compradores. C;.,^,
ra Tijuca, féria 9 milhões, lindo
esquino, por 30 dos comprado-
res. Ceipira Vila Isabel, féria 7
milhõe», por 19 do» comorodo-

Coipira Meier, féria 6 mi-1

saúde. Lit, 180 000 e 5
boxes. Capacidade 600
lubrificações. 2 000 m2
de pista calçada. Ilumi-
nação de mercúrio. Lan-
chonete, Bar e Restau-
rante. Grande movimen-
to. Loja vazia para ven-

da Brahma, por 35 dos compra-J- _J_ . .•'--..- <-.:-•-. -- soo da de acessórios. Nego-

lhões p.-r 16 azi compradores.!
Caipira Lano féria 7 milhões é!no 'OCa
ern tdificio por 18 dos compra-
dores. Zona Ncrle uma inf ini*
dAde de c^saa para principian*
tes cu ca íal j com cu sj mora*
dia;. Tcdos estes negócios são
teria! cçnfirmíidõ., bons contra*
tos e prédios sólidos. Detalhes
com o corretor que mais finan
cio e melhor lhe serve — Rua
Corlos Sampaio, 106-C, bar com
Msirafai Filh

cio para vários sócios.
Tratar diretamente com
o proprietário em Ara-
ruama de 6.° a 2.a-feira

BOUTIQUE
gênero di

CABELEIREIRO de senhoras e pa-
pelaria. Vendo na Praça Seco.
Rua Baronesa, 625-C. Diiriamente,

e domingos até 12 horas.
Em Botafogo, no-CÃBELEIRÇIRÒ""- Vendo-salãon-io-conteccao — i o, ima„lerl,- lM,ítáa c| ^

Km 88 Nite-
rói—Campos, ou no Rio
de 3.° a 5.a-feira - Tel,
26-9085 - Sr. Teixeira.
PADARIA - V. 6tima F. eiti
mrti trab. pode fazer muito mais-
Alug. 20 mil ci aoenas 30 milh.
dos comp. lnf. Rosário, 172, s
201. Sr. Pinto. _
POSTO 

' 
DE GASOLINA 

"em 
Nov>

Iguaçu — Vend. ocasião — Tel.
42-0425 - 32-6750.

e rn^iQ-conrecção
ocupando 2 sala. corr¦«nfroto[instalações"« con.r"a.o nOVÍ.™Boa

.:°m...usuo!-.V.'1-!f'eSuesi,.. Ver e tratar na Estra-
do 3 anos  ,, ..

msderne, çatíe útil

tni«s'nPo°ré9o5BmL,;rÍV; ?1Voe«-|."W vende-se urgente" Avi Co
írrrr"!.. 1 p»no, de-Ur_imr. agbah», 861-1 ;qb. t.1. 35-1307.

pés. 2 portas. TV PHILCO 17'
GEIADEIRA 12
Retilínea, porte ólima imagem.

j iww mu. iratar R. Izidrc
9«-|f|0ueiredo, n.o 30, ao. C-01. A\s.racanã. Tel. 34-9925.

1-200. Vend. 
'oor 

«^'com ^"i^"-.?.-^0 -mJlJ"<" 5- '-"-
rentia. Tel. 36-4951.

- de baila _
um de noivo, iam. 42I44. Rua
Prof. Gastão Baien» 58|904.
VENDE-SE vestido de noiva,""mV-
neriulm 42, lindo. CrS 2C0 000.
Rua Borão de Mes
204 - Tijuca,

diofono Stereo portátil, utensíli'--, 
i6go de 'elétricos, j5go de tacos para gòl-te, equipimenta para camping e

«Porte, tenda grande, aparelhos
ii- .ocmésticos. Todos importados. -

quita J32, ap.|Rua Rainha Guiihennina, 134 302- tel. 47-7401

Indústria
Alugam-se salões para ps

quen.. indústria». Rua BasilioKalhSeTn. BV-tJvluW
de Brilo, 100, Cachambi, MéierJqueire. _V A 

Y"a V"
' 
BOTEQUIM

no". 4CHABIA v —iOEDETIZAÇAO - SINTEKO. V.n-
»trMdl.M ,n, ínmo ponto -|- Aluguel barato, contrato ..cn-

»• d« 5 anos. TeMone, bombas,
máquina calafal., bicicleta, ma-
¦ •rial «scritório compleío. Pagi.
m*nto facilitado. Tníar domingo,
27-9992 - Segunda, 52-1621.

|V.r • Iralar na Rua C.rolina
Machado n. 1 256 - tento Ri.
beiro.
BARBÉÃRIÃ - Vendo, dá par.

Vende-sa barato o
unico no locel. Rua Visconde Ni-
terói, 1 140.

ELETRÔNICA - Vende"-"se ou pas-
sa-se contrato nôvo, na Av, Mon-
senhor Félix, 432-B, Iraié. Ponto
ótimo. Motivo noo poder estar
à testa do negócio.

PADARIA - Tenho prédio pronto
pl instalar, sõo 3 lojas e 2 aps.,
esq. P. 3B00Q, ci 15 000. Trat.
R__Oni<,;22 — Mesquita — Dias.
PADARIAS - Cent. de Mesquita','
Olinda o Nilópolis — Cont. novos,
férias de 5 COO, oté 10 000 OOO.
Entradas a p.rtir de 15 000, ati
35 OOO^ R. Onix, 22 - Mesquita.
PÒSto DE 

"GASOLINA 
próx'! PÍ

nha, vdo. 60 mil Its., 170 lubri.
400 mtl de estadias. Preço: 55 c/
25. Facilita-se. Tratar CYRILLO
SANTOS - R. Frederico Meier n.
15, grupo 501. Tel. 49-5217.
POSTO — Revendedor, cl nacional.
Inst. novas, gar. ?. 80 carros.
Contrato 7 anos. Oficina especia*
lixada. Tel. 42-4516. 5enador
Danlas, 118, »| 512. Depois das
14 hs.

í-

f

IÉ_if^«I* 'Ff^^í*5^;6^*1**6^ *-r y-- 
'



]0 - 2.o Cad., CLASSIFICADOS, Jornal do Brasil, domingo, 1?, « 3.B-felr«, 13-3-67 O EMPREGOS

LAVADEIRA - Precisa-s. lavar,

fiassar 
a ingomar « pequena

impoia de quintal. Trabalhar di
soyunda a sábado. Trazer cariei*
ra. Rua Dagmar d» Fonseca, 176

Madureira. Ordonndo 65 000.

amsc ftURlIMAnnHAÇlPRECISA-ÍE do empregada para PRECISAIS,.; uma passadeira de
AMAS, ARRUMADfclKAS , jem fi|il0J !0rvieQ, |.ve$ torno o saia plissada. Rua dos

E COPEIRAS |paga-se bom, dcrmo no empre-; Arcos 13.

DOMÉSTICOS

. _x_.n t- nirrtnn.' ACiTINTURARIA — Lavador que jai- PRECISO (3) daclllé grafos, s.ndo II VENDEDORAS — Precisam-se de VENDEDORAS — Precisa-se com
LAVAD. t PASSAUtlKAS b. ,,mbém p,„sar „B máquina,'-- - •--'-- -¦ ...¦...->,...: -. -.,;,..-..-.. .....-..¦.

ATENÇÃO - Babá - Preciso pa-
ra l.a criança só. Pago 100 mil.
Tratar hcle na Rua da Carioca,
55,_ ap. 5?2..__
ARRUMADEIRAS, copeiras e ba-
hás. Precisam-se, ótimos ordena-
dos. Rua Senndor Danias, 39, 2."
andar, sala 206.

ARRUMADEIRA^- Prcdsa-sa *ú-
ca bem educa-la. R. Pref. Oüvei-
ra Menezes, 171. Tel. 489ÓÓ1 -
Bocha. .

go — Tratar
(alvas Ling
Gurgc!.

Rua Dr. Gon-|pASSADÉIRA -- Precisa-so com
845 — Honório j prátirrt de ccnfeccôes de senho^

Ira. Rua Buenos Aires, 170, sob.

PRECISA-SE dà moca pnra a|üdar pASSADOR '^ Precisa-se de um

ARRUMADEIRA -'Preci-
sa-se, com prática, para
casa de tratamento. Pa-
ga-se bem. Exigem-se
referências. Tratar n<
Rua Cosme Velho, 315.

PRECISA-SE cie empregada_p| ser-
ços domésticos, que dê refe-

rências, à Av. N. S. Copacabana,
374,_ap. 1201. Tel. 37-2717.

PRECISA-SE 
"senhora 

responsável
para cuidar pessea idosa, uma
criança e pequenos serviços. Exi-

-se referèrtcias.' Tratar 2.a-fei-
Rua S. Francisco Xavier, 874

- D. Walmlra.

Rua Maia Lacerda n. 119, casa
E:tácir>

precisa-se, paga-se bem. Tini.
Olímpica. Rua Conde de Bonfim,
982-A.

JARDINEIROS

corn prática de túnicas e calças
Fábrica de confecções — Ruw
Teófilo Otoni n. -10 - Perto da
Candelária. „___

CASAL — Precisa-se de iardinclro
e cozinheira, ordenado a combi-
nar nníes. Para residência de um
(1) cnsn!, com cnsa e comida, foi-
gas semanais,' idades de 30 a 45
anos. Com referências e documen-
los. — Tratar no escritório nn se-
ounda-feira, daí 8 às 11 horas,
_ Rua Genedilo Otoni, 62 — Sio
Cristóvão.

PASSADEIRA - Muita prática reu-
pas senhora, precisa-se 2 dias e
meio por semana. — Rua Gonçal-
ves Dias, 35. DIVERSOS
PRECISA-SE de passadeiras com
o mínimo de um ano de prática

.de dobrar cuecas para fábrica,
,,,,, , u-i-J"";; serviço inlerno com todos os dl-

SENHORA de responsabilidade I-1oJ 50cials gãrar.tidos. Rua Al-
toma conta de criança. Leopoldo cgntill.a Machado, 36, slloia .205,

ARRUMADEIRA - Precisa-se. Rua
Mariz c Barros, 1146/701. Acre-
ientar-se segünda-felra.: — Do-
cumentos e referenciai

ATENÇÃO— Preciso senhora, i_o
vem, boa apartín. c! ou s. fi
lho. Dorme no emprego — Pça,
On70, 94 — 1.0 — Foto. Atendo
hoje. 'ARRUMADEIRA 

- Precisa-se com

Crática 
e referências. Rua Repú^

lica do Paru 345 — Copacaba-
na.  
ARRUMADEIRA - Moça para
arrumar, lavar e passar roupa
criança. Rua Diógenes Sampaio,
S0 - Botafogo^- Tel.:_ 26-9859.

ARRUMADEIRA 
"-~Prscisa.se 

Rua
Gomes Carneiro 141 ap. 701 —;
Ipanema.
ARRUMADEIRA PORTUGUESA -
Precisa-se. Pedem-se referências.
Ordenada para começar: CrS
40 000. Tratar polo íoi. 27-3057.

ARRUMADEIRA - COPEIRA.""-
Precisa-se casa de alto trato —
Servir à francesa, refs. Ord. .
30 000 — Copa — Tel
57-2824. 
BABA' — Precisa-se para. duas
crianças - Ordenado inicial da
Cr$ 80 000 — Exigem-s. prali-
ca f- referencies — Praia do
Russel n. 694 — .." ondar —

Tolefone 45-5251.
BABÁ — P/ 2 menino;, moça de
responsabilidade, pratica do ser-
viço e bon aparência. Ref. 80
mil ou mais n combinar. Tonele-
res, 236, ap. 301. _.

BABÁ — Precisa-se para duas
crianças. Pagante bem e exi-
gom-50 referências. Tr.ntar *"Ja
Barata Ribeiro. 200, ap. 50:.

COPEIRA servindo a francesa, e]
referências, anartamf-nto alio tra-
tamento no leme, sem Jnterme-
diários, agências. TeL 36*5537.

DOMESTICA! respcnsávol compe-
lenlo - Preciso n R'.'a Pari, 262,
e/ 10. Cemp. diàriament» das
ló às 21 horas.

EMPREGADA — Precisa-se para
uma pessoa, todo serviço das r
àt 15 hs. Pedem-se referencias
Rua 5 de Julho, 323 ap. 402 -
Copncabana. __._„
EMPREGADA para arrumar peq
ap. sabendo cozinhar muito bem
Ref. cu documentos — 70 mil
- Tcneiercs, 236, ap. 301. Pode
dormir fora.

EMPREGADA — ¦ Precisã-se para
ledo «ervlço menos cozinhar, dar<
8 às 14 horas. Exlflèm-Sd refe-
rências. Tratar na Av. Vieira Sou-
lo, 294/201.
EMPREGADA - Preciso na Rua
D;. Bulhões, 564 — Engenho de
Dentro. Tei. 29-0922.

Miguez, 36, ap. 103 - Copaca.
bana.

COZINH. E DOCEIRAS
ATÉ 70" .MIL';p»sõ a cozinheira
trivial fino, meu filho eviador,
paGa a cozinheira 90 mil. Tralar
Rua da Carioca, 55, ap. 202.

ATENÇÃO — Cozinheira, precisa-
mot, ótimos ordenados. R. Se-
nador Dantas, 39, 2." andar, sala
206.

esquina^ de Mayrink Verga.

TINTURARIA -" Pr.cisa-s. ds Í;
dor com prática. Paga-se bom

Rua Cuaparé, S0 — Brás do
Pina.

COZINHEIRA - Piecisa-s. d. co
xinhelra de forno • fogão ser
vindo 4 pessoas — Exigindo-so
referencias - Ord. CrJ 120,00
— Avenida Afrinio de Melo
Franco ii; 119 r UblonV
COZINHEIRA" - Precisa-se com
referências - 57-9948.
COZINHEIRA - Triviai" fino -
100 mil. Doe. ref. Paissandu, 7.
ap. 1 101.

COZINHEIRA - Precisa-
se, de forno e fogão, p
casa de tratamento. Pa
ga-se bem. Exigem-se
referências. Tratar na
Rua Cosme Velho, 315

TINTURARIA - Precisa-se de 1

passadeira e de 1 balconista cem

prática. Rua Machado Coelho n,
75-A.

JARDINEIRO - Preciso com prá-
tica e referências — Rua Capurl
220 - .13-7868.

CASEIROS - Precisam-se: êle iar-
dineiro; ela, cozinheira, na Gua-
nabara. - Tratar Rua Benedito
Hipólito, 10B.
CASAL DO INTERIOR se oferece

p! cuidar de sítio ou chácara no
Esl. Rio ou Guanabara. Tcl.:
57-6110 - Sr. Eduardo.

VÍGIÃ — Diurno, precisa-se de

preferência c| experiência cj car-
ta de apresentação onde Trnbn-
ihou. Apresentar-se à Rua José
dos Reis. 1.973. Inhaúma.

PROFISSIONAIS DE ESCRITÓRIO

com ínglès, chance de secretariar
— Ótimos salários — Seleção

í!iüü_± A'___}¦t__.^ ^"J0' *7__}____
PRECISA-SE da dactilógrafa -
apresentar-se munida do cartei-
ra, na Rua Visconde de Inhau-
ina, 134, »J_ 718/723_— Sergem

PRECISA-SE méça pl escritório c|
prática e que seja datilografa. —
Apresentar-se à Rua Teixeira Ri-
beiro, 292. B°í!3iíSíí5í£:
SECRETARIAS - Daciilografas -
Admitimos duas c/ boa aparên-
cia. Tratar na Av. Rio Branco,
156, sala 812, ./ Sr.Aurino. _
SECRETARIAS 

"(2)" 
- Salário» .x"-

copcloitais, admissão imediata —
Solcc.o de pessoal da Ciam. —
Av. 13_do Maio,_47]509. _

ECRETARIÀS, c| bastante práti-
d, redação própria, desmbaraçn-

das. - Crí 250. Av. 13 de Maio
47, gr._23Ò6.
SECRETÁRIA dc ótima aparência
p| ser treinada cm cargo de res-
ponsabilidade. Só 25J30 anos, sol-
teira. Inicial 150 mll. Não se
atende telefonema. Miguel Couto,
23|703.--_  

'

SECRETARIAS - Admitimos' nió-
cas ótimas datilógrafas, desom-
baraçadas, redação própria, CO'
nheendo arquivo e serv. gerais
de escritório. Av. Pres. Vargas,
529 — 18°.
SÉCRETÁRÍÃ até 30 anos, ótima
aparência, datilografa. Piecíso 2
sendo 1 esteno sj 400 n 300
13. do Maio, 47 s| 1806.

AUX. DE ESCRITÓRIO

EMPREGADA p/ casal c/ crian-
çí ds 4 anos. Rua Dr. Maneei
Cotrim, 378 — Jacaré.
EMPREGADA - Precisa-se para
todo serviço, case de duas pes-
soas. Tratar Rus Tiuba, 482, ap.

_101_-_Va:_lôbo.__"EMPREGADA 
- Precisa-se p| todo

serviço pequena 
-família — Cr$

70 mil — Rua Dias da Rocha, 72,
ap. '101 

_— Copacabana.
EMPREGADA todo serviço pre-
ciso na João Lira, 203 ap. 301.
EMPREGADA - CTTTÕO 000,00

Para todo o terviço d» um
cosal sem filhos, - cozinhar tri
vial fino, tenho um cachorra. Oue
já lenha trabalhado com estran*
geiros, roupa de cama, banho
lavada fora, idade entre 25
35 anos — Favor traier referên-
cias. Apresentar-se 2a.«feira na
Av. Atlãnti» n. 1 866, ap. 32

3.° andar.

COZINHEIRA - Precisa.se. Rua
Mariz e Barros, 1146/701. Apre-
sentar-se segunda-feira. — Do-
cumentos e referencias.

COZINHEIRA¦.- Procisa-s. para
quatro pessoas com ordenado a
combinar, na Rua Teixeira Ribei-
ro n.° 139, «m~ Bonsucesso. (NSo
so atende pelo telefone).
COZINHEIRA que saiba cozinhar
bem e arrumar. Precisa-se ns
Rua Coirona, 268. Brás de Pina.
Trazer documentos. Ord. até 70

COZINHEIRA -~Ótimo[ ordenado.
Precisa-so forno o fogão, bastan-
to prática, somente cozinhar, casa
4 pessoas. Gomes Carneiro 141
ap. 701 — Ipanema.
COZINHEIRA — Precita-s. ólimo
ambiento. Dcrmo no emprego. Pa-
ga-se bem. Referências. R., Hilá
rto de Gouveia, 57, ap. 601 -
Copacabana.
COZINHEIRA para família estran-
geira, cem muita prática tó com
documentos e referências. Bara'
Ia Ribeiro, 505.
COZINHEIRA — Precisa-so para
o trivial variado, ajudando na
arrumação da casa. Exlgem-se re<
ferências. Ordenado CrJ 55 000
Rua Haddock Lôbo, 142, ap. 401
— Tijuca.
COZINHEIRA - Precisa-se para
trivial fino, variado. Ord. 90 mil.
Exigem-se referências. Raimundo
Corrêa, 75J101" — Copacabana; _
COZINHEIRA que" possa fazer to-
do serviço de duas pessoas. Rua
Belfort Roxo, 372_np. 305.
COZINHEIRA p/ casal. Exigem.se
referencias. Orei. 60 000. Tratar
seg.-foira, depois das 14 h. Rua
Paula Freitas, 55, ap. 201 - Co-
pacabana. ,Jeh_57-.l80S1
CÕZÍNHÊÍRÃ - Preciso com mui-
ta pratica, cozinhar, arrumar e
copeirar. Dorme no emprego.
Exijo referencias. Ordenado Cr$
80 000,00. Tratar 57-1053. Rua
Barata Ribeiro, 716, ap. 701.

COZINHEIRA - Pago Cr
110 000 — Casa d.'família, —
Rua Barão da Torre, 482 - Ipa-
nema — PraçaN. 5. Pax.

COZINHEIRA até 80 .000,,- For.
no a fogão — Rua Toneleros n.
203 - ap. 20..\
COZINHEIRA

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO - Pre-
cisa-se com prática, cartas indi-
cando capacidade e pretensões
para a portaria dêste Jornal, sob
o número 335.809.
AUXILIARES DE ESCRITÓRIO -

Pr.cisam-s. para Fábrica d. ra

ções — é necessário ser bom dac
tilógrafo • ter conhecimentos dos
serviços gerais de escritório, alem
d. boi caligrafia. Apres.ntar-so
segunda-feira na Av. Ernáni Car-
doso, 191 — Cascadura. "AUXILIAR 

DÉ ESCRITÓRIO -

Procisa-se de rapaz com confie-
cimentos do contabilidade <t de
máquina Ruf. Ordenado CrS ••
230 000. Rua dot Andradai 143,
a partir das 9 horas

.BALCONISTA eapaz maior, c/

prática de confecções de; crian-

ças em geral. R. Barata Ribeiro,
460-A. Sr. Nilo.

BALCONISTA - Precisa-se um
com bastante prática no ramo da
materiais de construção. Tratar na
Rua Conde de Bonfim n. 96, c/
Sr. Cardoso.

6 (sets) moças mesmo sem prática
para venda a domiciliares. Av.
Gomes Freire, 14Q,sob., sola 2.
VENDEDORES(AS) AUTÔNOMOS
— Precisamos para utilidade ele-
Irônica de ótima aceitação em
escritório, indústria ou comércio
em geral. Mínimo de ganho diá-
rio NCrS 50,00 - Rua Senador
Danlas, 117, Gr. 411 - Sr. Ma-
galhães.
VENpEDÕRE"S-VIAJÀNTES~ - PÍ
ra óleo lubrif., máquinas, mo-
tores etc, homens tarimbados
em vendas, com clientela. — R.
Sacadura Cabral, 230.
VE"NÒEDÕRÀS~^PrecíTa"rn"Tii".í
ra vendas a domicílio, produto
de grande utilidade. Salário con-
forme capacidade. Rua do Acro
47, gr. A, sala 504
VENDEDOR para torrefacão, pro-
cisamos com ou sem carro. Café
Évora. João Torquato 263. Bon-
sucesso

VENDEDORES
CORRETORES

ótima aparência para iniciar em
uma cadela de lojas de eletrô-
domésticos nos Estados do Rio
de Janeiro e Guanabara. Nao
precisa prática no ramo. Apresen-
tar-:e Av. Rodrigues Alves, 173

GB.

VENDEDORAS - Moças, senhoras
— ótima oportunidade. Artigos
de qualidade, p/ vender p/ am
Cias em sua própria casn. Entrega
semanal ern casa. Somente p/ os
bairros Tijuca, Grajau, V. Isabel,
Maracanã, Pça. da Bandeira, Rio
Comprido. — Tratar Travessa Dr
Araújo n. 191, Praça da Bnndei-
ra (Estíi rua começa na Rua do
Matoso).

VENDEDOR - Bico, preciso rela-
cionado junto firmas de constru-
ção. Ótima comissão. — Tratar Rua
Santa Luzia, 173, s| 1101. Sr. Do-
mingos, 9 às 11 horas.

EMPREGADA para casal e filho.
Horário de 8 às 17 horas. 40
mil cruzeiros. Rua Uruguai n.°
259, apartamento 604.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO. -

Precisa-so com pratica — CIA.
SAYONARA DE ROUPAS - Bo-

!í.vi"_ç^3Lr_EJ,s_N°'°.-
AUXILIAR de escritório - Pre-
ciso-se mesmo sem prática, sen-

.do necessária o boa apresenta-
ção. Apresentar-se munido de
documentos, na Rua dos Andra-
das, 96 - 13.0 _ g| 1305 dar.
9 òs 10 horas _ das 16 às 18
horas — Livraria.

AUXILIARES de esrritério, mô-
ças e rapaze:, c! oináslo, boa
ciatiloar. - CrS 180 - Av. 13
de Müio,_47, gr. 2306.

MILITAR" RESERVA" (oficial) ofe-
rece seus serviços para chefia
dc pessoal, serão, segurança,
disciplino etc. Cartas para por-
taria déste Jornal £ob o n. ..
335723^
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO -

Preçisa-se com prática geral, boa
caligrafia e firme em cálculos.
Exigctn-se referências. — Inútil
apresentar-se quem não preencha
cs requisitos acima. Tratar seg.
feira cem Sr. Adolpho, das 8 às
9,30 horas. I.eão D'América. Rua
Uruguaiana, 91 _—_ 3.° andar.

AUXILIAR. DE ESCRITÓRIO -
Precisa-se moça com boa aparên-
cia com prática. Tratar Largo da
Carioca, 10 - I.° andar c| Sr.
Jacques.-

ÃSÜ ST EN TE. PESSOAL- 
'Até 2B

anos cl cienlií. ou equivalente, 3
*ncs. prática em cart. em firma
cirande parte, ótima apar. t\ 500,'l3_do_Maio,_47 

sl 1806.

AUXILIAR ESCRITÓRIO *-*2 mo-
Ças e 2 rapazes hoa letrn c apar.
bons datil. cl gin. completo sj
200 - 13 d. Maio, 47 — si 1806.

ÂUXILIARES* do"escritório - Fa-
brica de bebidas sediada no bair-
ro de São Cristóvão, admite ra-
pazes que tenham curso ginasial,
certificado de reservista e apre-
sentem referências. Carta de pró-
prio punho para o n. 159587 na
portaria dêste Jornal.

ATENÇÃO Sr. com grande conhe-
cimento de Chefia de escritório.
Contabilidade ICM, Nova lei de
Impostos. Fundo de^Garantia, etc.
Oferece com referências — Tel.
p| favor 28-5666._D. Norma.

AUXILIARES de"escritorio - Pre-
cisam-se que sejam boas dactilo-
grafas com pratica de crediário.
Trotar na Ru» Gonçolves Dias, S9,
com o Sr, José Carlos.

CORRESPONDENTES, c| bastante

CASA DE FERRAGENS - Precisa
empregado com prática balcão e
outres serviços internos. Pedem-
se referências.—Jíua Reiende, 60.

PÃRÃ"~SÃPÃTÃRIA - Precisa-se
balconista, boa aparência, com
muita pratica, favor não se apre-
sentar cem pratlcp. Av. Copaca-
bana,. 1344-Á. Sapatana Stauros.

PRECISA-SÊ do balconista com
bastante pratica em artigos para
homem. Rua Cardoso de Morais,
524-A — Ramos.

PRECISA-SE de rapaz para bal-
cao de lojn de calçdos. R. Se-

dor Dantas, 95, fundos.

ATENÇÃO — Precisa-se de ven-
dedores de calçados para senho*
ra para trabalhar na praça es-
porte e Luiz XV. Praça da Re-
pública, 61; 2."¦ _andar.
CHEFE'DE EQUIPE - Qu. tenha
ou possa treinar nova equipe p/
vonda. Entrevista p/ t.l. 43-9219
Srta. Nila.

VENDEDORES - Para artigo de
fácil aceitação, preciso 10. Tra
tar com a Sra. Alayde, à Rua
Sílvio Romero, n.° 63. Centro,
de 9 às 18' horas, diariamente.
VENDEDORES - Precisa-se para
organização de representações —
Exigem-se referências, artigos
plásticos, brinquedos. R. do Pos-
seio, 70, s/ 612.

ALFAIATE precisa calceiro (a) c/ BARBEIROS
amostra, paga-se bem, calças mo- '
damas c/ fecho etc., favor ió
se apresentar pessoa competente
c| pratica, serviço fino, externo,
tem muito serviço. R. Hilário dr:
Gouveia, óó, i/ 608 — Copaca-
bana.

VENDEDOR - Indústria metalúr-
glca sediada nesta esiaclo neces-
síia de vendedor com experien-
cia de vendas h indústria en» ge-

I. Praça já trabalhada, depen-
dendo de boa assistência. Equi-
pamentos de transporte interno,
ferramentas de corte, óleos espe-
ciais, apresentar-so 2a. feira, 13
das 9 às 12 horas à Av. Pres.
Wilson, 210 sl /I09./110.

VENDEDORAS - Precisa-se arti-
go de fácil aceitação. NCr$ .,
180,00. R. Plínio de Oliveira,
29_s|_301.
VENDEDORAS - ISTO É NOVl'.
DADE — Trabalhe diretamente
com ¦ Fábrica da Ducha Dubel,
leve a suas dientet esta novida-
de. Peças Intimas • aparelhos
de limpeza da pele » embeleza-
monto. E também de utilidade
doméstica. Rua Aires de Casal,
52 — Diariamente.

RECEPCIONISTAS -
TELEFONISTAS

ALFAIATES MILITARES
(OFICIAIS)
pj costura externa. Ser-
viço permanente, paga-
se bem. Tratar à Pça. da
República, 77 — Sobr.
(Ao lado dos Bombeiros)

(P
COSTUREIRAS ci boa práTica em
vestidos, casacos para trabalhar
externo. Precisa-se, exige-se car-
ta de fifinça. R. Frei Caneca, 49,
sob, 

MOCINHA MENOR até 16 anos,
com boa aparência, morando pei
to, p/ Recepcionista em loja. Ml-
guel Couto, 23, sala 703.
RECEPCIONISTA - Precisã-se di
uma, boa aparência para aten
der telefone. Mínimo de dois
anos de carteira assinada em
ums só firma. Apresentar-se na
Rua Sete de Setembro, 66
5° andar — Das 10 is 11 horas

C| S. Moraes.

COBRADORES, instiluição de cari
dade precisa de srs. aposentados
morando em Niterói, boa comis
são. Tratar tel. 34-1624, com o
Sr. Santos.
CORRETORES casas comerciais —
Precisa-se mesmo s[ prática. Av.
Pres. Wilson, 165 s| 1006. -
Tel. 42-1959.

CONTADORES
ASSISTENTES de contador, com
bastante prática, e boa apresen-
t.ição — Cr$ 350 - Av. 13 de
Maio, 47, gr; 2306. _
AUXILIAR DE CONÍABILIDÃDE -
Rapaz/môça NCrS 280,00 (2 vo-
gas} prática comprovado, até 35
nnos. Atende Av. Rio Branco, 185
- Sala 1021.
AUXILIAR CONTABILIDADE (A)
e operadora Frent Freed Adm.
imediata, ótimos sal. Seleção
Ciam. - Av. 13 d. Maio. 47!
S09.
CONTADORES 

" 
de 

"alto"gabarito,

até 40 anos, que conheçam segu-
ros. — CrS 1 000. Av. 13 de T£i
Maio, 47, nr. 2306.

VENDEDORES - Precisa-se de
elementos jovens e ambicioso p|
venda de artigos de fácil coloca-
ção, paga-se comissão e ajuda de
custo para trabalhar na Praça de
D. de Caxias e adjacências, apre-
sentar-se a partir de 2a. feira,
das 13 hs. em diante, à Rua
Paulo Lins, 17. Rua do Viaduto
de Caxias.

RECEPCIONISTA - Firma Cons.
trutora necessita com prática de
datilografia. Tralar à R. Sen.
Dantas, 20, s| 612, das 9 às 12
horas.

CORRETOR, admitimos, para ser-
viços gráficos Off-sct. — Rua
Ebroino Uruguai, 45, à tarde.

EMPRÈCCFÕE rfUTURO,.- 
'Enip7?

sa brasileira deseja admitir pes-
soas de ambos os sexos para con-
tatos externos com pessoa*, de to*
dos oi níveis sociais. OFERECE —
cuno do vtmdas, excelentes ga<
nlios, assistência permanente, in-
'Jicaçno di clientes, acesso da
cargos de chefia. EXIGE — cul-
tura media, ambição, porsonall-
dade, tempo intogral, dedicação
exclusiva, México, 74 — 6.° an-
dar, sala 607.

FUNCIONÁRIO APOSENTADO -
Sabendo dirigir de preferência —
Precisa-se porá venda de banga-
lòs de veraneio e terrenos em
grande área turística, em Ara-
ruamn, lá com o Motel — Cam-
ping, pioneiro no Brasil, funcio-
nando. Rua São José, 90 gr.
1010.

MANIC

COSTUREIRAS EXTERNAS para
edredont plásticos. Preci$am-se
urgente Preferência c| prática.
Rua São Francisco Xavier, 874 —
Segunda-feira.

CHEFES- SUBCHEFES E CÓS".
TUREIRAS com pratica no fa.
brico de soutiens SAYONARA
— Rua Bolívia n. 39 — Eng.
Nôvo.
COMTRA-MESTRE c/ oficina pró-
prin aceita Trabalho de fábrica,
casas modas. Rua Senado n. 1ó4,
cl 4.

ACADEMIA de Cabeleireiros Iwa-
moto comunica as distintas se-
nhoras e senhoritas que estão
abertas as matrículas para os cur-
aos de cabeleireiros, ' manicura,
maqullagem e peruca pelo mo-
derno e rápido método japonês.

f1 Aceitam-se modeles. Penteados
PreCISa-Se^rátis de 2a. a 4a. feira scb di-

reção dos Profs. Roberto, Irleia,
Zenllda. Rua Figueiredo Maga-
lhães, 147|204 — Copacabana -
Tel. 37-8700 — "ar condicionado".
ACADEMIA de Cabeleireiros Sokã
mantém os cursos de maquilagem,
cabeleireiro, manicure e pedicure.
Rua Santa Clara, 50 slloja.
CURSO de aperfeiçoamento de
arte capillar (cabeleireiro) ou ma-
quiador. Rua Santa Clara, 50 si
loj a.
MANICURE — 

"Pedicüre~^~Ãcei7ã"-

e Aprendiz — Rua André Cavai-
cante, 110 --Centro.

MANICURA — Com boa apresen-
tação — Precisa-se no Salão Bra
gança — Filial Rua Teixeira dí
Azevedo, 201, loja, — Engenho
de Dentro — Abolição. Tratar na
Rua da Assembléia, 73, 3.° and.
N.B.: Pago muito bem s prefiro
que more no bairro.
PRECISA-SE da cabeleireiro ou
cabeleireira. Tratar seg.-feira. R.
Marquês <te Abrantes, 2ó, loja O,
Sr. Justo.

CONTRAMESTRE - Precisa-se
com pratica de roupas femininas.
Referencias. Falar, hoje, com Moi-
ses. Rua Aires Saldanha, 36, ap.
702.

VENDEDORES - Precisa.se de
dois bem introduzidos em arma-
zéns e lojai de ferragens e su-
permercados. Ótimas comissões e
prêmios. Tratar Rua do Bonfim,
n. 397. S. Cristóvão.
VÉNDÉDOr"eS_^'""bícc>" - Precisa-
mos para os ramos: ferragens
para móveis, acessórios para bi-

is e papelarias. Erasmo
Braya, 277, s| 807, - 8,30 às 10

18 ;ès. 19.
VENDEDORAS -Domiciliares pre-
cisa-se mercadoria 

"de 
fácil acei-

tação. R. Lucidio Lago, 91 —
sala 402.
VENDEDORES - Paia" aparelhos
intercomunicadores. Damos co-
missão e fixo. Rua Sacadura Ca-
bral. 81 s| 903. Seçjunda-feira pe-
Ia manhã. Sr. Ronaldo.
VENDEDOR - Precisa-se p| ma"
lharia d[ Cidade c| prática dêste
ramo, a bate de comissão. Rua
Jcsé dos Reis n. 1716 — Pilares.

RECEPCIONISTA - Admite-se
uma mô^a com boa apresenta-
ção e desembaraço e que goste
de relações públicas para con-
tatos externos em 1/2 expedien-
te à tarde. Ajuda de custo o
boa comissão permanente. Av.
Rio Branco, 106I1O3 - Sala 1310
a .partir das 14,30 hs.
TELEFONISTAS, com bastante
prática, boa apresentação e da
tilogr. - Cr$ 150 - Av. 13 de
Maio, 47, sir. 2306.

ÇASEADEIRA - ADONIS preci-
sa com muita prática em fabri-
ca do confecções masflulínas pa
ra trabalhar na seção de cami-
sas esportes o sociais — Semana
do 5 dias, assist. módica grátis
— Paga-su bem — Apresentar-se
na Rua Inabu n. S0 — JA-
CARE'."COSTURO 

Barato vest. noivas,
pass., etc. Dou aulas de DKP,
Mug, bandejas. Aceito encomen-
das. Min. Viveiros de Castro 71

702.

DIVERSOS

ESCRITAS - Contador c/ longa
prática aceita algumas, mesmo
atrasadas. Imposto de Renda e
outros serviços. Tel. 33-8052 -
Eugênio.

DACTILÓGRAFAS -
ESTENÓGRAFAS -
SECRETÁRIAS

EMPREGADA c| refs. p| casal. 70
mil. - Timóteo Cosia, 243 — 301.
MÃES que trabalham tomo con-
ta de crianças em nt. casa. Rua
Tenente Pimentel, 75-F — Olaria.
MOCINHA de 12 «_14 «nos com
Jpíít para brincar com garoto de
;í anis e serviços lever, de 2a.
a 6.a das 7,30 às 17,30 lis., que
more perto da Travessa Tamoios,
7 ap. 505 — Flamengo — Cr$
35 000. Só serve dentro das con-
dições dêste anúncio.

MOÇA todo serv. coz. simples,
lava p. miúdas. Refs. 50 000 -
Dominaos ferreira, 95]903 — Co
pacabana.
MOÇA — Casal c/ duas meni>
nas — Dormir. E>1r. Vicente de
Carvalho n.° S, ap. 201 — Vai
lôbo.

Precisa-se de co
zinheira e arumadeira psra ca
sal. Rua Piaui, 265 ap. S-101.
Todos os_5antos.
COZINHEIRA - Precisa-se à 

'__.

Conde BonfiTl, 590 ap. 605.
Paga-se bem.
COZINHEIRA - Lavadeira - 

"para

o trivial fino, precisa-se casa de
família. Paga-se- bem, exigem-se
referências e carteira. Rue Gus- „.
1avo Sampaio, 535 ap. 1002 - CONTABILIDADE aux. pratica c
Leme. técnico rapazes p| zona Norte,
'COZINHEIRA 

70 000 - -lavar-,« 
,?? IP-8,'!;?4- 

Av' Niio Pí!S'1nha'

passar peq. peças. R. Almirante lwl

_ Para roupas de crianças
menina moça até maneq. 42
Preciso de vendedoras ativas,

cem boa aparência - Aprosen-lvÊNDÉDOR - Precisa-se para ce-
tar-s. diitiamenle na R. San-|re?is. Tratar com Álvaro. Av.

VENDEDOR (A) - Precisa-so para
casa de atacado. Tratar Rua Dí
vino Salvador, 349 — Piedade.

Ia Clara n. 33 — Sa!a 317.
MOÇAS — Admitimos d» boa
aparência e desembaraço, exigi*
mos .instrução ginasial, para i«r>
viço de visltadora, salário su-
p.rior a CrS 200 000 na Aveni-
da Rio Branco n. 156, sala ..
1 003 - 0. Iara.

Ministro Edgar Romero, 239
Galeria B, loja 109 (Mercado do
Madureira).

ADMITE-SE 8 datilografa: até 30
ínos c| noções de inglês, 200-270,
10 datilografes até 28 ano; gins.
150. 15 escrituradas dal. 160. -
Rua Imperatriz Leopoldina, 8 gr
1404. Sr. Vasconcelos.
AGENCIA 

"LINK"'"- "Dactilógrafa

moça muito boa dactil. c/ gin
pref. c/ prátic? cm máqui-

na elétrica. México, 21, 10.° and
AUXILIARES 

"cie "contabilidade,

moças e rapa/es com bastante
prática - Cr$ 250 - Av. 13 de
Maia^?, gr. 2306^
DACTILÓGRAFA 

"(O) 
- Prédio

com rnuita prátlc» e dc ótima
apresentação. Frej. Vargas, 41S,
s/ 907.
DÃTILOGRAFAS; c| bastante pri-
tica, ginásio, firme em cálculos.
Cr$ 1501170 - Av. 13 de Maio,
47,_gr. 2306.
DATILÓGRAFAS" exlmlai, .c| 6tf-
ma apresentação eté 35 anos —
Cr$ 200 - Av. 13 de Maio,
47, 3r. 2306.

MOÇAS E SENHORAS - Precisam-
se. Ensinamos o serviço. Sdbados
livres. Salário e comissões. — Av.
Rio Branco, 185, aala 1415.
MôÇÁS E RAPAZES -"Part visi-
tas e vendas a senhoras, cie Ian-
çamentq nôvo e exclusivo no Rio
— Indispensável muito boa apa-
rêncía — Trazer retrato — Rua
Senador Dantas, 117, sala 644,
das 12 __ 19 horas.
MOÇAS OU SENHORAS v.nd.do-
ras externai. Exigem-se ótima
ótima aparência, desembaraço
ambição. — Dá-se preferência a
quem tiver prática ¦ queira d<
fato trabalhar. Oforace-sa salárii
fixo, comissão, condução própria
• prêmios, além d» cargos de su.
pervisão, de acordo com o mer»
cimento. Praça Saonz Pena n.'
33, sl. 302.

VENDEDORAS - Precisa-se boa
aparência para vendas a domlcí

de artigos íinos de senhoras e
crianças. Apresenta,--sç de
gunda à sexta-feira, às 9 horas
em Criação Delurdes, à Av. Prin
cesa Isabel, 323 sala 303 - Co-
pacabana, levando documentos
pars admissão imediata. Paga-se
ajuda de custo e comissão.

DATILOGRAFO _- Precisa-se
urn com redação própria. Idade
de 21 a 30. - Tratar na Rua
Visconde de Duprat, 23

^IS, é^i Md0"liiO9Àv 
' 

,3Pr£rbA"f]LÓGRÁFÃ~'"pr7rabllhaT_13entaçao. CrS 250 - Av. 13 deU „ hofas 
{ .

MaiO, 47, gr. 2306.  lfifPMO .nr,,,.. r.rl.r_l tr.r_.lr,

MENINA até 13 anos, c| jeito
p 

' 
criança. Rua Soares <ic Costa,

150/101. Pça. Saenz Pena.
MÔÇA para arrumar — Precisa-se
na Rua Uruguai n, 46S, ap. 701.
OFERECE-SE uma senhora estran-
uoira p/ trabalhar p/ um casal
que irab. fora, fazer todos ser-

yiços._Te]._32;5878.
OFERECEMOS Átimas arrumãdei-
ras, copeiras e babás, com car-
teira e boas referências — Tele-
fone 52-4604.

Salgado, 63. Laranjeiras. Depois
das_ 8_ horas.-
COZINHEIRA com muita pritica,
que durma no local e dè refe-
rencias. Ordenado CrS 80 000

Rua Belfort Roxo, 271 ap. 901
Copacabana.

COZINHEIRA trivial fino. Pre-
cisa-se para casal e 2 crianças.
Paga-se bem. Exigem-se referên-
cias. Dorme no emprego. Ru«
Pj-uríenfe de Morais, 1464_ap._201
COZINHEIRA"- 

"Precisa-Vo" 
para

colégio, nocessário residir. Tra^
tar 58-0415._  _
COZINHEIRA - Trivial variado
bem feito. Peço referências pes-
soalmcnte. Pago bem. Nao tra-
balhô fios domingos. Rua Tone-
leros_,_29! ap. 701 ¦ Cop.
COZÍNHEÍRA - Preciso -à Rua
Santana, 156-A. ~- Praça XI.

COZINHEIRA - Precisa-se." Rua
Estêves Júnior, 62 ap. 102 —
Laranjeiras. Exigente referên-
cias,'COZINHEIRA 

para casa de 5
pessoas. Praia do Flamengo, n.°
332-601.

1004.
DEPARTAMENTO Pessoal c| muila
prática D. P. rapazes p| zona
Norte, bos aparência. Av. Nilo
Pecanha^ 151 sl_U»4.^
DEPARTAMENTO PESSOAL, mó"-
ças e rapazes, c| bastante práti-
ca, datil., • Cr$ 200 - Av. 13
de_Maio,_47^ gr.2306^
ESCRITÓRIO de" 

"imóveis 
-Pre-

cisase auxiliar categorizado, com
prática de contabilidde e rapar-
lições. Trotar lOh. 2a.-feira. R.
7 de Selembro, 66 — 7.° andar,
Indispensável referências.

DESENHISTAS

PINIOR AUTOMÓVEL - precisa-
se. Rua Fernandes Guimarãe:, 37
— Botafogo.
PRECISA-SE elelricista de eulomó.
veis competente. R. Campos Sa«
ca n. 1*13.

DIVERSOS
AUXILIAR DENTISTA - Preciss-

saiba ler, escrever, dia iniei-
ro, bca aparência. Sta. Clara 33,
alai 109. JTopa^

AÇOUGUE -" Precisa-se de 
"uni

cortador. Tratar na Av. Mem de
Sá,_174-A.
CÕLCHÕEIRÕ - Precisa-se pars
cole. de molas. Rua S^n)anei 134.
BOMBEIRO" -ELETRICISTA par.
instalações. Tratar Tianá. Av. 2B
do Setembro, 06. Milton.
ESTOFADOR PROFISSIONAL -
Procura-se, Rua V/andencolV., 101,
leia A — Ramor, Sr. Ernesto.
FABRICA. DE 

"BOLSAS 
- Precisa

de moça com prática de má-
guina e mesa, e rapaz maior de
idade ajudante e fazer entregas.
R._Hilário _Gouve[a_66, s| 208. _
FAXINEIRO"-" SERVENTE - Pre-
cisa-se. Reírigerorão Rc-ichert. R.
Lino Teixeira, 21-A. — Telefone
40-8142.
FORNEIRO pnra fundição de me*
tais não ferroso», precisa-se bas-
tanie competente. Tratnr hoje
ató as 12 horos. Av. Automóvel
Clube n.° 1 775, Tomá-i-Coelho,
Sr. Cnrlos.

DESENHISTA COPISTA - Admi
timos inclusive 1|2 expediente -
Desenhos peças marcenaria. Rua
José_dos Rois_n._2JÍ01._
DESENHISTAS - Ãdmitení-se de
lay-aut cem experiência em ar-
ranjos de tubulações, equipamen-
tos etc. — de eletricidade com
bens conhecimentos de instala-
ções domiciliar ou industrial. —
E desenhistas com bom traço,
boa letra e bons conhecimen-
tos. Os candidatos aprovados
trabalharão em firma projetista
de instalações Industriais, inseri-
ções na Av. Rio Branco, 108 —
Sala 1310.

COSTUREIRA — Precisa-se para
roupa de rapaz com bastante
prática na Av. N. S. Copaca-
bana n. 129 — 701. Tratar dià-
riamente a partir de 9 hs.

DESENHISTAS c| escala, maiores
e menores, cf ginásio, datilog. —
CrS 105 - Av. 13 de Maio, 47,
_í. 2 306.

AUXILIAR DE ESTAMPARIA. Pre
cisa-se à Rua Pedro Ernesto, 19
— Saúde. Falar com o Sr. Plínio.

BOY MENSAGEIROS," dc- 15 a 17
anos, boa apresentação, cursan-
do ginásio - Cr} 60. — Av. 13
de Maio, 47, _r. 2306.
BOY — Firma Construtora ne-
cessita com prática menor de 15
anos. Tratar à R. Sen. Dantas,
20, sl 6)2, das 14 às 16 horas.

COBRADOR - PALÁCIO DE GE.
LADEIRAS procura cobrador ex-
clusivo com experiência e quft
tenha fiança — Apresentar-se i
Av. Rio Bronco n. 135-C.

COSTUREIRAS - Precisam-se, prá-
ticas em máquina industrial e
plásticos. Paga-se bem, merecen-
do. Estrada do Galeão 1 322,
Ilha, junto C. Bombeiros.
COSTUREIRAS -"CÒM? ÍND,
PAZ. — Admitem-se costureiras
MAIOR E MENOR com prátic.
para trabalhar <im calcinhas —
biquínis de tjérsoi — Serviços in-
ternos — Tratar ni Fabrica na
Rua São Luís Gonzaga n. 1 001
— fundos — sala 201.

DESENHISTA TÉCNICO - Admiti-
mos candidatos corn conhecimen-
tos de desenhos técnicos, semana
de 5 dias, com prática mínima de
5 anos comprovados em carteira.
Ótimos salários — Rua Fonseca
Telas, 114. 5ão Cristóvão. Guana-
bara.

INSTALADOR para parsianas e tri-
lhes. Rua Silva Rabelo 10, sais
316 - Méier.
MÔÇA de fina educação, forma-
da decoradora, procura emprego
em loia de decoração. Telefon®
25-4168._
MENOR — Precisa-se de um para
serviços externos. Paga-se sala-
rio. Tratar amanha a partir das
8 horas. Tel.: 52-9447.

MIMÊOGRAFISTA - pTecisa-se de
um com prática em mimeógrafo

tinta. Preferencie para quem
fôr dactílografo. Rua Apuí óó,
entrar peta Av. Suburbana n,°
10 5'10, em frente a Pontt de
Cascadura. Tel.i 39-9557.
MOÇA distinta emprega-s» paro
caixa cu vendedora. Tem ginásio,
escreve na maquina, ótima» rei.
Recado 25-0467.

MOÇA — Fabrica d. roupas pa-
ra crianças admite as que le-
nham curso ginasial ccmpleto —
Ótima letra a desembaraçada -
Apresentar-se segunda-feira ni
Rua Padre André Moreira n. 43
47, com oJr._JORGE._
ÒFERECE-SE um rapar para faxí-
neiro de edifício. Dá referên-
cias. Procurar no endereço, R.
Tavares_ Bastos, 4 quarto _13:__
ÕFERECÉ-SE para assessorar cm-
prêaa — relações públicas —.
bancos — ministérios — comer'
cio — Indústria — empreiteiros —
manutenção — transporte — Wil-
liam - Tel.: 57-5333;
PRECISA-SE moça com pratica
de caixa e escritório. Av. Co-
pacabana, 66-1-A — Sapatarla.
jí

COSTUREIRAS externas precisa-
se de muitas c[ prática em cal-
çax pj meninas. Paga-so bem mas
oxigo-se perfeição. Tralar à Av.
Suburbana, 5B20,

ENFERMEIRAS -
LABOR ATO RISTAS
ENFERMEIRO - Precisa-se na R.
Haddock Lôbo n. 350. Exigem-sr
referências.

garçons
GARÇONETE - Precisa-se com
prática — S. José 16, 1.°.

PROFISSIONAIS DE INDÚSTRIA

METALÚRGICOS E
SOLDADORES
ESTAMPADOR COM PRATICA DE
COLOCAÇÃO DE FERRAMENTA
e que conheça medidas, metalúr-
glca de fschof para bolsas de
senhora precisa de dois, na Av.
Salvador d. Sá n. 187 - Es-
tácio. ^
Ferramenteiro - Metííúrgii*
do fechos e fivelas para s«nho-

.,,-.-*.¦¦ ran precisa de dois — Avenida
MOÇAS e senhoras — Precisa-se .".„,*j_. j. ,i „ 107 r,
_,.. 1- .,_ l,'.._. .1  Salvador _. Sa n. 187 — ts-

tário.
POLIDORES — Oficina mctalúrgi-

de armações para bolsai de

OFERECE-SE arrumadeira, copeira,
espanhola — p| casa de traia-
menlo _c|_ prática - Tel. 25-1023-
PRECISA-SE d. copeira porlu.
guesa com referencias para casa
de tratamento — Tratar na Rua
Coda|ás n. 407 — leblon. T.l»
fon. 47-1195.
PRECISA-SE de uma boa arruma-
deira copeira com carteira e re
•ferências. Paga-se bem. Rua Do-
mingos Ferreira, 100, np. 801.
PRTcÍSÃ-SE baba idade'28 a 40
anos, competente para duas cri
•nças de 3 ei ano, dormir no
lugar. Apresentar-se com do-
cumentos, segunda-feira, 13-3. Rua
Cosme JMho,_315.
PRECISA-SE copeira, serviço fran-
cesa. Referências. Ord. 80 mil;
Tel. 27-4249 - D. Sônia - Av.
Vieira Souto, 402 ap. 201.
PRECISA-SE empregada p/ todo
serviço mcnoi lavar e passar em
ap., quatro pessoas. Pede-se
doe. e referências. Tel. 57-7748.

EMPREGADA — Pi«cisa-s. para
coxinfiar • arrumar, não lava
Dorme no emprego. Paga-se bem
Referincias. Rua Hilário d. Gou
veia, 57, »p. 601 — Cop.

EMPREGADA — Precisa-se para
cozinhar, lavar e ajudar na lim-
peza. Dormir no emprego. Paga-
se bom ordenado. Tratar na Rua
Carvalho Alvim n. 4S7 - Tele-
fone 38-5093.

ESCRITÓRIO - Precisa-se que
saiba todo o serviço de escrito^
rio, livros fiscais, dactílografo,
Caixa, Dep. Pessoal, notas fis-

s ele. Tratar na Av. Brasil,
6996.
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

Precisa-se de pe:son com práti-
ca de no mínimo 5 ane*. em es-
critas avulsas, Diário e Razão. —
Exigem-se boa aparíncin, idade
até 35 anos. Salário a combinar.
Só serão atendidos es candidatos
que preencham o. requisitos aci-
ma. — Senador Dantas, 20, salas
401 e 403.

180|200 toques, redação prática
porl. 220. Av. R. Branco, 151,
sjjoia, s, 09.
DACTÍLOGRAFO - Com pratica
e referências. Av. Pres. Vargas n.
482, s/ 1 410, seg.-feira no hora-
rio das 14 às 21 horas.
DENIL adm. datilografo c| conhe'
cimento dep. pessoal 250. Opo
rador Ruff. Eoy maior est. gina-
sio, datilog. Av. Rio Branco, 135
s| 923.
DENIL adm. datilografo, 

~oux

escrif. m._ r. Aux. escrit. co-
nhec. seção fcompras, ótimo sa.
lário. Ay. Rio Jlranco, 185 sL923.
DATILOGRAFO - Precisamos com
bastante prática, inclusive para
serviços externos. Pagamos bem,
de ncôrdo coni a capacidade. —
Apresentar-se para tesíe segunda-
e terça-feira, das 9 às 12 horas
na Av. Erasmo Braoa, 277, sala
604. _
DATILOGRAFA - Prec. úTgênte
eximia. Sal. 300 rnil. Av. 13
de Maio, 47 s| 1206.

para vendas de produtos de gran
de novidade. Damos Bluda de
custo e comissão, possioilidades
de ganhar 300 000 CrS por mês.
Tratar Av. Copacabana, 435 sa-' 
709.

MOÇAS (menores) — Apresenta-
veis p| serviço fácil, comissões •
prêmios. Ensinamos. Grand* opor*
tunidade. Marcar entrevista com
Jane - 52-2640.
PRECISAM-SE de moças p| vendas
domiciliares. Temos condução pró-
pria e uniforme. Tratar hoje e
toda semana. R. Luís Gurgel, 181
— Pilares — Transversal à Av.
João Ribeiro.

MARGEADOR — Precisa-se compe-
tente para máquina AA. Tratar
Rua Visconde de Marnnguape, 15.

CARPINTEIRO - Preciso p/ bal-
ções prateleiras. R. Den. Otoni,
45, Sr. José.

PRECISA-SE moça que saiba falar
inglês para trabalhar em loja de
jóias e souvenirs. Paga-se bem.
Av. N. S. Copacabana, 435-A.
PRECISA-SE dc vendedores de be-
bidas Guanabara c Baixada Flu-
minense. Zona livre. Tratar com
Sr. Manoel. Rua Avelino de Oli
veira n. 455. Parque Fluminense
D. Caxias. Segunda-feira.

PREClSA-SE empregada pera to
do serviço, que tenha documen-
tos. Figueiredo Magalhães, 37, ep,
501.

EMPREGADA E PASSADEIRA -
Precisa-se na Rua dos Artistas 71,
ap. 105.
EMPREGADA - Pr.cls.-s., qu»
coxinho trivial fino e variado c|
referência, CrS 60 000, Tratar na
Av. Epilác!o_P.sso. n.°r 3 010.;
EMPREGADA — Precisa-se que
saiba cozinhar e durma no ern-
prego, casa família três pessoas

Ru» Castro Alves, 88 - Méier
Tratar amanhã.

EMPREGADA-^~Precisa-se para 3
pessoas, que saiba trivial sim-
pies, exlgem-se informações, ord.
50. Tel. 42-5232, R. do Passeio,
70, ap. 612 — Cinelandia, segun-
da-feira.

PRECISA-SE moça para todo ser-
viço para cassl com uma crian-
ça. Rua Barão São Francisco, 473,
ap- 104 - Vila Isabel.
PRECISA-SE de empregada. Tratar
Trav. Escadinhas Salnt Roman, 5,
wip. 304 {fim da Rua Sá 

'Ferrei-

ra). Tel. 47-0444. <

ESTOQUISTAS c| bastante práti-
ca, boa datiloa., firme em cál-
culo - CrS 180 - Av. 13 de
Maio, 47, gr._230ó._
INFORMANTE comercial, c| bas-
tante prática, desembaraçado,
boa apresenl. — CrS 170. Av,
13 de Majo,_47,_gr._2306.
MOCINHA para auxiliar de es
critório — Preciso de uma dacti-
lografa, preferencia que resida
na Leopoldina. Tratar segunda-
feira dc 8 òs 10 h, na Av. Nova
U>rciue,_71, gr. 301.

MOÇA MENOR - Precisa-se para
serviços de escritório de advòca
cia e administração de bens, sa
bendo escrever à máquina. Boa
apresentação. Rua São José, 90
gr. 1010, das 9 às 12 horas.

DATILOGRAFOS (ÀS) - Admiti-
mos moças e rapazes cj ótima
datilografia, boa letra, boa apa-
rencia e prática de serv. gerais
de escritório. Av. Pres. Vargas
529 - 18.°.
DATILOGRAFOS (ASF^~ÃdSÍ"tl
mos moças e rapazes ótimos da-
tilógrafos e alguma prática do
serv._ gerais de escritério, boa
aparência, desembaraço. Av. Co-
pacabana, 690 — ó.°.

PRECISA-SE doméstica para ca-
sa!. Dorme no emprego. Paga-
se até 140 mil. Exige-se práti-
ca.R. Santana,-98-1.°.
PROCÚRA-SE - pessoa sossegada
de muito asseio que tenha des-
pacho para ajudar nos serviços
de casa. Pede-se referências. Or-
denado Cr$ 50 COO. Tel. 25-3049.
Laranjeiras.  
PRECISA-SE, empregada, Copaca-
bane, i para arrumar e cozinhar,
Av. Prado Júnior, 172, ap. 801
- Tel._57-62551__
PRECISA-SE empregada pl todo
sorv., que saiba cozinhar p] casal,
rif*., derme. Rua Barata Ribeiro,
323, ap. 1 001 

OFERECEMOS cozinheiras do vá-
rias categorias, com ótimas refe-
rências e documentos. — Tele-
fon»'52-4604.
PRÉCISA-SE empregada para aju-
dar no serviço de cozinha e pas>
sar. Paga-se bem. Só se aceita
cam carteira e referências. Rua
Ministro Viveiros de Castro, 72
ap. Ó02 — Copacabana. Telefone
36^880.
PRECISA-SE cozinheira trivial e
arrumadeira, dormir na re&iden-
cia, ap. 3 adultos. Paga-se bem.
Pedem-se referencias e carteira
profisisonrl. Tratar à noite. Rua
Maestro_Vila _Lobos, 71, ep. 403^
PRECISO de moça para cozinha.
Pensáo comercial. Avenida Ma-
rechal Floriano 146, 1.° andar.

PREC ISA-SE de rapazes menores
de 14 a 18 ano:. Av. Suburba-
na, 8560 -_ Piedade. Tratar 2a.
feira das 8 às 12 horas. 
PRECISA-SE vendedoras externas
casa de modas. Paga-se salário e
comissão. Av. Rio Branco, 185
s| 208. D. Clara.

DÃTILOGRAFAS - Admitimos mô
ças de boa aparência, ótima da
tilografia, conhecendo máquina
Facit de calcular, boa letra, prá-fica de serviços gerais de escri-
tório. Rua Dias da Cruz, 185 -
s| 223. Méier.
DATILOGRAFO (B"ico) - Admiti
mos rapaz bom datilografo para
trabalhar de 15 às 22 hs. Olima
oportunidade. Dias da Cruz, 185
sl 223 - Méier.

MENORES — Com conhecimento
desenho Ind. admitimos 2. Sala'
rio 105. Apresentarem-se na Rua
Marrccas_n. 48, sl. 803.__

OPERADORES RUF," cl bastante
prática e classificação — Cr$ ,,
200. Av. 13 de Maio, 47, gr.
2306.

PRECISA-SE empregada todo ser
viça ap. grande, pequena fami-
Ua, menos lavar. Rua Conde de
Bonfim n. 113/801. — Tijuca.
PRECISA-SE empregada que gos
1« de crianças e durma fora
Extgem-55 referencies, BO mil. R.
S. Salvador n.o 1, ap. 1 205.
PREClSA-SE para casa família em-
cregada para todos .serviços. Rua
Barata Ribeiro, 44, ep. 401. Po
ga-s« benu

OFERECE-SE menor, do 16 anos,
estudante 3.° série ginasial, ne-
cessita trabalhar no horário de
13 às 18 horas, para custear *r
tudos. Carta para a portaria dês
te Jornal, sob o número 3.15 008
- Ricardo Machad". 362, c| 3.
São Cristóvão^ -_GB. 

_
PRECISA-SE de maças menores
c! alquns conhecimentos de et
crltórics e pnra ntinder peaueno
varejo. Rua São Januário, 271

senhoras e fivelas para cintos
Precisa-se de cinco com prati-

na Av. Salvador de Sá n.
187 — Estácio.

CARPINTEIROS -
MARCENEIROS

MOÇAS - Precisa-se de duas
com pratica de encadernaçSo, —
Rua^re^Caneca^ 232.
PRECISA-SE — Distribuidor com
prática e impretsor para máqui-
na cilíndrica. Salário NCrJ 4,00
diários. Av. Suburbana, 7.132 —
Abolição.
TIPOGRAFIA -Precisa-se pauta-
dor. Tratar na Rua João Xavier,
ll-A 

"(Higienópolis), 
Bonsucesso.

(esquina. Tenente Abel Cunha)..

TIPOGRAFIA' — Precisa de" com
poíitor. Dá-30 almoço gratuito.
Rua do Carmo, 63.

TIPOGRAFIA - Precisã-Tê de"im-
pressor Minerva. Dá-se almoço
gratuito. Rua do Carmo, 63.

TIPOGRAFIA precisa compositor
muito hábil. Rua Santos Rodri-
gues, 249 — Estácio.

COSTUREIRAS EXTERNAS - Pre-
cisamos com prática de roupas
para senhora. Pagamos bem. -
Damos linha. Rua Deputado So<t
res Filho, 81, transversal à Barão
de Mesquita, junt» ao muro do
Colégio_Militar_.

COSTUREIRA — Alta costura, fã-
vor só se apresentar quem tiver
muita pratica. Sta. Clara, 33, sa-
Ia J23.
COS"TUR"EIRÃ - Costura rápida e
perfeita. Aceito costura de bou-
tique. Preços módicos. Av. Cop.
n._108ó, JP.^O^
COSTUREIRA Òverloquicta 

"com

pratica para fabrica de malhas e
maillot, preci sa-so. R. Siqueira
Campos, 43, s/ 636.
COSTUREIRAS..- Precisam-se com
pratica para costura tina. R. Xa-
vier_cla Silveira, 40, sol. 312.

COSTUREIRAS - Exter-
nas, precisam-se p| con-
fecção cie senhoras, à R.
20 de, Abril, 8 — sobre-
loja 7 ( Próximo ao C.
Bombeiros). (P
CÕSIÜREÍRÃS - Precisa-se"pa rã
confecções feminina. Rua Gou-
lart. 122.

LANCHEIRO bastante pratica do
salgadinhos e doces. Av. REo
Branco, 133, loja D.
OFEREÇO duas cozinheiras pri
mas forno a cutra tedo serviço.
Somos protestante, cada 50 mil.
Tel. 22-5683.
PRECISA-SE de lancheiro com
pratica. R. Barata Ribeiro, 200-H.
PENSÃO — Precisa-se de moça
para a copa. Rua General Cald-
well 197 - Centro.
PRECISA-3E de uma garçonete
para trabalhar 5 dias por sema
na, na Rua Melo e Sousa, 142,
perto da estação da Leopoldina,
procurar Dona Olinda. ___

TORNEIROS - FRESAD.
- AJUSTADORES

MARCENEIRO - Pratica chefia
— Ótimo salário — José dos
Rais n. 2 001.
MONTADOR — Precisa-se com
experiência para montagem de
armações para moveis- estofados.
Trotar Rua Guaporé, 74.
MARCENEIRO - Precisamos com-
petente ,para Instalações e
mários. Apresentar-se na Rua
Alexandre Gusmão n. 28 — Ti
|uca, Srs. Lourival ou Demerval.

MÂRCÍNEÍRÕ - pTêcisTsTpTilp
mários embutidos e inst. co-
merciais. Tratar hoje Rua Catum
bi 87.

PRECISA-St garçonete que tenha
prática. Rosário, 138 — Pensão.

CHOFERES E
MECÂNICOS

COSTUREIRAS - PrecUa-so para
overlok, zlg-zag e embutir elas-
tico. Rua Salvador de Sá, 7 -
Das 9 às 12 horas.
COSTUREIRAS - Precisa-se para
fazer camisas em casa. Paga-se
bem. Rua dos Inválidos, 74 íun-
dos.

MOÇAS t senhoras, ótima opor-
lunidsde. Paga-se bem, Av. Go-
mes Freire, 55, 1.0, \f 10, das-'• J__-___JÍ^_ir-_°_JííIcl?-_
ÕFERECÉ-SE faxineiro - 10 mll
por dia — Augusto. Tel. 32*5441 *

OFERECE-SE rapaz para sítio oli
asa de campo. Chamar o Nelson
- Tcl.: 26-9292.

PRECISA-SE de moças c senhorr.5.
ga-se o salário. Serviços c:>

ternos. Av. Suburbana 10 002,
206 —_Cascadura. 

_
PRECISA-SE do uma moça meno;,
de boâ opnrència, para tomaf
conta de uma loja. Rua do Acro
84, sala 1. __ __
PROCURA-SE pessoa cl prática em
artigo de criança em gera! e c.v-3
possa apresentar referência*, ps-

ocupar cargo de gerente cj
interesse. A casa ê antiga nesle
ramo. Remeter proposta para n.J
275 526, na_porlaria dêste Jornal.

PRECISA-SE de moças c senhoras
para trabalhar. Tratar na Rua Ba-
rão de São Félix 220, 2.° ondar.

COSTUREIRA. p| malharia com
prática. Rua Paim Pamplona, 465
— Jacaré.

AJUSTADOR DE BANCADA
Precisamos de um qualificado —
Tratar Av. João Ribeiro, 475,
fundos.
PRÉCISA-SE de oficiais de bom-
beiro competentes na Rua da
Quitanda 3, s| 609. Tratar se-
gunda-feira, das 14 às 17 horas.
tÒRNEIRÓ mecânico c] pratica
em formas p/ borracha. Rua Del-
fim Carlos, 194-B - Olaria.

PRECISAMOS de vendedoras para
artigo tle fácil aceitação. Trata-
lhar em equipes, damos unifor-
me, condução, salário e comissão.
Rua Álvaro de Miranda, 123 L.
D. Pilares.
REVENDEDORAS - Precisa-se pa-
ra modas femininas. Preços de
fábrica, pagamentos facilitados —
Tel. 22-5541.
REPRESENTANTES DE COSMETI.
COS — Tomes produtos para au.
mentar sua Unha de vendas com
50% de comissão. Tratar na Av,
Rio Branco n. IM — aala 1 005
— Sr. Nunes.
RELAÇÕES PUBLICAS - Pr.cisa.
mos d* 3 pessoas, podendo ter
outra ocupação. Serviço externo
— Remuneração superior a CrS
SOO 000 - Tralar na Rua da
Quitanda n. 62, iala 307, com
o Sr. Santana das 14 às 16 ho*
ras.

OPERÁRIOS - MESTRES
- CONSTRUÇÃO CIVU
ATENÇÃO — Cia. empreiteira
admite: Encarregado Pavimentação
— Chefe de Obra. Armador, pin-
toros. Av. Nilo Pecanha, 151 sa*
Ia 218.

COSTUREIRA - Precisa-se dc ma-
nor psra ajudante de costura com
experiência. Rua Carvalho de
Mendonça, 13 ap- 301-
COS1ÜREIRÃS - Precisam-se pa-
ra soutiens, máquina de 2 agu-
lhas, guarnecer superior. Rua Iz"
dro de Figueiredo, n. 5 — Mo*
racanã.

BOMBEIRO eletricista - Precisa-
se na Rua Professor Gabizo, 229.
BOMBEIRO o ladrilheiro especia-
lizados — Precisa-se, R. do Pas-
seio, 70, s/ 612, segunda-feira.

TORNEIROS MECÂNICOS - Pr,-
cisamos da 4 para trabalho notur-
no. Tratar Av. João Ribeiro, 475
fundas. Paga-ie bem a elementos
qualificados^
TORNEIRO MECÂNICO - Preci
sa-se cam pratica comprovada
pela carloira prefIssionol. Da<
mos preferencia a quem tiver
rurso de escola técnica ou SE-
NAI — Rua Uruguaiana n. 55 -
sala 814, com o Sr. Eduardo —
após 16 horas.
TORNO — Aceita-se obras avul-
sas o encomendas. Rua Lôbo Jú-
nicr, 1 045.
TORNEIRO MECÂNICO - Pi.ciia.
se para serviços gerais de preci-
são. Rua Tenente França n, 101
(Cachambi).

DACTILÓGRAFA - Vocô que |á
está auferindo lucros com a dac-
tilografia, pederá aumentar suas
possibilidades estudando esteno-
grafia pelo sistema Marti compac-
to modernizado, em 2 . 4 meses
você estará colocada em emprego
nunca inferior e 250 mil'cruzei-
ros. Nova técnica de ensino em
nosso curso de Secretariado. Ve-
nha assistir algumas aulas sem
compromisso. Informações na Av.
Pres. Vargas, 529, 18.»; Av. Co-
pacabana 690, ó."; Catete 216,
sobreloia; Conde Bonfim 375 so-
breloia Maria Freitas, 42, sobreio-
|a. Dias da Cru;, 185 sobreloja,
Nilo Pecanha, 185 sobreloia, No.
va Iguaçu; Barão do Amazonas
528, _ s c^reloi a — Niterói.
ESTENOS em português, c|~boas
noções de Inglês e datilografia.
Cr$ 400 - Av. 13 de Maio, 47,
gr. 2306.

PRECISA-SE ajudante (moça) de
cozinha c[ prática. R. Candelária
&1.--2.0;
PRECISA-SE cozinheira para ca-
sal estrangeiro. Dorme no emprô
go. Paga-se 140 000. Exige-se
prática. R. Santana, 98-1°.
PRECISA-SE cozinheira de forne
e fogão para casa de alto trata-
mento, uma folga semanal com
pleta, tom ajudanto, dormir no
emprego. Ordenado CrS 300 000.
Tratar com D. Daura na segunda-
reira.Tcb: 4618180._
PRECISO uma cozinheira e uma
empregada p/ casal, 70 e 100
mil. R. Francisco Serrador, 90/501
— Seg.-feira. 
PRECISA-SE boa cozinheira e ma-
torista. cf carteira, ensinando-se
serviço copeiro para casal sem
filho. Telefonar para 25-3736.

PRECISA-SE môçí^com prálica de
escritório pl fichário e seção de
crediário. Rua Gonçalves Dias, 15
— Procurar Sr. _Edmundo.
PRECISA-SE para serviços de
escritório com prática em fatura-
mentos, livros fiscais e que já
tenha prática de oreferência se-
nhora. Rua Conselheiro Mayrink,
242. Jacaré. Trazer carteira pro-
fisional depois das 10 horas até
às 13 hora:.
PRECISO"4 íuy. «serifírín, 1 tl
conh. estatuto func. públicn • 1
prlnc, ginásio * 1 boy. Ótimos
53l.ir.os. Ciam. Av. 13 do Maio
471509. __

BALC E VITRINISTAS
BALCONISTA", moca, boa aparen-
cia com muita pratica, modas p/
senhoras, salário e comissão. Av.
Copacabana, 610, L. B. Impor-
tex.
BALCONISTA pritico" «m ferra

ESTENÓGRAFAS c| prát. MòJíT.
Solteiras p| Centro. 350 450/ Es-
teno. Iniciante. Sendo boa Dat
170 200/ Av. p. Vargas 435 .
605.

ESTENO DAT. PORT. INGLÊS -
Admitimos moças de ólima apa-
rência, boa estenografia e dati-
lografia, falando e escrevendo
fluentemente o Inglês e prática
do secretariar. Av, Pres. Vargas,
529 - 18.°.
ESTENO DAT. PORTUGUÊS. -
Admitimos moças de boa aparên-
cia, boa datilografia, desemba-
raço pessoal, prática de secreta-
riar, ci redacSo próprio. — Av.
Pres. Vargas, 529 - 18°.
MOÇAS MENORES - Precisamos
p! iniciar carreira em secretaria
de colégio, com ou sem datilo-
grafia. Av, Nilo Pecanha, 185 —
sj lo{a. Novajguaçu.
OFÈRECÉ-SE secretária^ estenógra-
fa com redação própria. Tem
multa prática, bons conhecimen-
tos da inglês e alguns de fran-

aens . tintas, pcd.m-s. r.f.rân-cês. Tempo integral ou meio ex-
cias, salário d. acordo t| «eus co- pediente. Caries, por obséquio,
nhetimenlos. Av. Copscabana para o numero 426169 na portaria
.10.B . C, ldéste Jornal

SUPERVISOR DE VENDAS.
Ofofece-se senhor com grande
experiência de vendas • desen-
volvimento de negócios, c| am-
pias relações em todos os Esta*
dos • zonas do País, apto para
viajar e treinamento ds equipes
de vendas, procura indústria
conceituada para desempenhar
cargo do confiança — Cartas por
favor para o n.° 426 481,
portaria dêste Jornal.
VENDEDORAS"-" Pau vVnías
externas, domiciliar de artigos
femininos. Ordenado CrS 100
mil e boa comissão. Exigimos
pratica o referencias. Tratar na
Rua da Lapa n. 120, loja A. -
Tol. 52-9273 — Temos preços pa-
ra revendedores — Fabricação
própria.
VENDEDORAS - Pagã^êTããlarSoí
almoço, paisagens, prêmios. Rua
João Vicente, 1097, .! 1 — Bento
Ribeiro, com Sr. Sousa^
VENDEDORES - Selecionamos .1.-
mentos para vendas por atacado
de artigo do ficil colocação. —
Exigem-se instrução secundária;
experiência om vendas, boa apa*
rência o tompo integral. Oferece*
mos comissão, salário fixo • zo*
na fechada, Aprosontar-sa à Rua
Cel. Games Machado, 38 — Gr.
501 — Cenlro^- Niterói.
VENDEDORAS - Caia 

"d. 
modas

femininas admito vendedoras com
experiência d« mais da 1 ano,
com boa apresentação. Rapaz pa*
ra limpeza • serviços gerais, pre*
cisa-se. Rua do Catei. n.° 296
(SELEÇÃO).
VENDEDORES - Bebidas finai -
Conhecedores das Zonat Cenlro,
Norte, Rural • Est. do Rio. Junto

baios, restaurantes, padarias,
armazéns o supermercados. Trator
na Rua Barros Barrato, 27
Bonsucesso. Segunda-feira das 15
,is 18 horas.
VENDEDORES 

" 
(AS) - Pr.clsim-

se rapazes ou moças, falando flu-
entemenle inglês • alemão, para
serviço inlerno om loja do arti*
goi finos. Tratar com D. Edith,

Rua Buenos AIrts 110, das

MESTRE DE OBRAS - Procisa-s.
competente, Procurar o Sr. Abo-
lardo na Rua Constanca Barbosa,
125- Máier. V

MESIRE b¥ OBRAS - Precisa-se
com comprovada experiência em
acabamentos e concreto armado.
Mínimo de 1 ano dc carteira as
sinada nas últimas firmas. Apre-
sentar-se n Rua Sete de Setem-
bro 66 - 5.° nndar - Das 15
às 17 horas comSr. Moraes
PINTORES" BONS,- prêcis"ãm-se
que saibam emassar obra
Rua Moura Brasil n. 61 — Per-
to do Fluminense
PEDREIRO

SAPATEIROS
SAPATEIRO - Pr.cili-f. d. um
oficial para todo serviço de con-
sorto. Av. Ministro Edgar Ramo*

S65.
SAPATEIRO — Precisam-se dc
pespontadores e caixeiro de bal
cão. Rua Bulhões Marcial, 75].D.
r*' Vigário Geral.
SAPATEIROS - Precisa-se do
montadores c/ muita prática p/
obras brotinho. Av. Brasil, 1 976
— Caju.

ÇASEADEIRA - Preci
sa-se p| confecção de
senhoras à Rua 20 de
Abril, 8 — sobreloja 7
(esquina de Frei Caneca
— Próximo aos Bombei-
ros). _JP
COSTUREIRAS - Precisam-sê
aprendises menores. Rua 1.° de
Março, 137_-^2.".
COSTUREIRA com muila prática
de confecção fina. Precisa-s* à
Rua 2 de Dezembro, 22 ap. 103.
Flamengo,
COSTUREIRAS - Precisam*» ln-
terna» e externas para fábrica de
confecções d* senhora. Rua Si-
queira Cam POS/ 43 saia 524. _
COSTUREIRA com prática vestidos
senhora. Trazer amostra. — Não
atendemos telefone. K. Gomes
Carneiro, 149 ap. 802 - D. Car-
minha.
CONTRA-MESTRA, alia costura
oferece seus serviços à casa de
modas ou particular. Tel. 56-0697.
COSTUREIRA - Precisa-se com
prática de máquina industrial,
prêmio extra por bem trabalho.
Tratar com Sr. Telles. Av. Co-
pacabana,_709_grupo_l201.
contra" mestre mod"eli'sta -
Precisa-se para nova indústria de
rcupas para senhoras, participa-
ção nos resultados. Tratar com
Sr. Peter, na Rua Siqueira Cam-
pos, 43 loja 314.

FERREIRO DE AUTOMO-
VEIS - O FERREIRO DE
BONSUCESSO, admite
profissional que saiba
soldar elélrico e oxigê-
nio. Salário a combinar.
Tratar 2a.-feira, a partir
das 8 horas, na Rua Tei-
xeira Ribeiro, 139.-
LANTERNEIRO - Oficial -Pro-
cisa-se. Rua Fernande* Gulma,
rãe:, 39 — Botafogo.
LUBRWcADOR" DE 

" 
AUTOMÓVEIS

— Precisa-se cem prática com-
provada. Tratar na Hua 5. Luís
Gonsoga, 1 516.
TãnternéírcT e aAícaFücõ" d"e
VOIKS - Precise-se na Rua Ba-
rão Plrassinunga n. 4. Procurar
Sr. Francisco.

MÕÍÕRiSÍÃ DE . TAXI - . Preci-
sa-se com 10 anoa de profissão
e cenheçd bom praça do Rio.
Pedem-se: referências. Trabalho à
noite no quilômetro ou preç;
combinado. Tratar Av. Henriqu
Valadares, 9a, op. 33, com Srs.
Paulo ou Ncrival.

PRECISA-SE lavador de prates
com prática em casa de petis*
queiras. Rua Senhor Passo:. 121.

PINTOR -'Precisa-se, p]
pistola a DUCO. R. Se-
nado, 62. (P
PRECISA-SE rapaz que lenha prá-
tica de fotografias para trabalhar
cm estúdio foto. Paga-se bem.
- Av. Cop.^435 L P.
PRECISA-SE de" ciclista" el práti.
ca na entrega materais do cons*
trução. Exigem-se referências. Av,
Copacabana 30-B 9 C. ^

PRECISA-SE de 1 fotógrafo para
horário inteiro ou melo. Foto
Belford. Run Manuel Reis n.° 5.
loja 3, em frente á Praça G.
Vargas. __ 
PRECISA-SE de caixa. Rua da
Carioca n. 83 — Sr. Osias oi>
Hélio.
PRECÍSA-SE de 2 rapazes para
.àtção de embrulho de loja. Tra-
tar na Run Raimundo Correia n,
2S-A, das 9 ís 12 horas. Exigem-

e referencie:.
PRÉCÍSA-SE umo- moça pari. cai-

de padaria. Rua Aristidet LÔ*
bo, 2-14 — Rio Comprido.

FRECISA-SÉ um forneiro e «m
oiudsinie torno. Rua Arisíidôs lô.
bo. 144. Padaria Rio Comprido-

MOTORISTA particular de 40 anos,
com ref. oferece-se para caia de
família. Recados com Mara. Tel
38-8049.

DIVERSOS

prática de acaba
monto. Tratar Tianá. Av. 2B de
Setembro 86 — Milton.
PRECISAMOS para segunda-feira,
2 carpinteiros, 2 pedreiros, pinto-
res e serventes com prática de
massa. Apresentar-se na R. Ria-
chuelo n." 425, 2." andar, mu.
nidos dt ferramentas • documen-
tos. Pagamos bem.
PEDREIROS.;—» Precisam-se. Tratar
segunda-feira de manha, na Pra-
ça Pio X, n.o 98, com o Sr. Ri-

ibeiro.
SEnVENTE_pí 

"obra." 
Tralar" Tiiní'.

Av. 28 de Selembro 86. Milton.
Dep. Penoal. ¦

ALMOXARIFE - Fabrica d. mó.
veis admite com pratica. Sal
rio compatível na Rui José dos
Reis n. 2 001.

MOTORISTA para ônibus d. os.
cola. Precisa-se na Rua Prof. Ga-
bíio n. 211 Atonde' hoje das 8
h% llh. • amanhã das 13 às 16
horas,
MOTORISTA PROFÍfSIONAl. -
Precisa--;» de boa aparência •
referências, com prática, para en-
trogas da firma comercial (Furgão)
— Idade mínima: 30 anos. Apre-
sontar-se depois das 10 horas na
Av. Augusto Severo n. 156-A. —
entro.

MOTORISTA - Particuíar, Zona
Norte. Precisa-se com referên-
cias. Tel. 36-3407. 

MECÂNICO meio oficial precisa-
se, oficina automóveis — Rua S.
Luiz Gonzana 2_204_-_ Jaime.

PRECISA-SE um profissional em
oficina de radiadores e um
aprendiz com pratica. Telefone
46-3120, Sr. Rebello.

RAPAZES menores, precisam-se
10, paga-se bem. Rua Petroian»
dia, 3C0, loja — Vista Alegre —
Irajá.
SERVENTES" p7ra obras. Precisam-
se. Tratar segunda-feira de me-
nhã na Praça Pio X, n. 93, ne
portaria, com o Sr. Ribeiro- _
RAPAZ — Precisa-se com prático
da conserto de casa, para ser en-
cerregado, dou moradia. Salário
a combinar. Tcl.:_2ó-2588.
RAPAZ para entregas, cenhecendo
a cidade. Rua Torres Homem tl.°
45B-B (Vila. Isabel).
SENHOR — Precisa-sa para tomar
conta de um hotel em Caxias, que
tenha alguma prática c possa dor-
mir no hotel. Exigem-se boas re-
ferências. Tratar na Rua Getúlio
274. Todos os Santos. GB, Até
horas.
SERVENTES - Precisarn-"s"c 4. Tri'-
tar segunda-feira Dr. Cozer dss
7 àt 3 horas. Rua Pompeu lou-
reiro 48. Copacabana.
SENHOR de 35 anos, de cór mo-
ren3, casado, sem filho, com prá-
tica de lidar com o publico, ofe-
rece-se para trabalhar com por-^
teiro de edifício ou de noto!, ou
vigia de cass comercial, cem
competência a ótimas referências.
Tel.:_37-5491._Manue! Paulino.

TRTcÍCLISTÀ"" - Preclsa-se con-,
prática de entrena; no centro.
Exigem-se referência:. Tratar £e-
nador Djintas,_ 93.

TINTURARIA: - Precilsin-se cai-
xeiros. Rua Estréia 60 — Rio
Comprido. 

PRECISA-SE de mecânico com prá
tica de motor a gasolina estaçio-
nário. Ruas Praia do Caiu, 227
— Caju.
PRECÍSA-SE lanterneiro 2 para
FNM, anresentar na Av. Luzi
tãni» 330- - Penha Circular -

Procurar Sr. Paulino^

ELETRICISTAS -
RADIOTÉCNiCOS
ELETRICISTA ENROLADOR.
Precisa-se na Rua Uruguaiana n.
55, sala 814 — Exigimos refe-
rencias • prova de pratica pe-
la carteira profissional — Dá-se
preferencia a quem tenha cur<
so técnico ou SENAI — Procurar
o Sr. Eduardo após 16 horas.

GRÁFICOS
COMPOSITOR precisa-se na Rua
Conselheiro Saraiva n. 27.

COMPOSITOR 
"""TIPOGRÁFICO

Precisa-se, na Rua da Quitanda,
201 - Loia.
COMPOSITORES PAGINADORES
Precisam-se competentes. — Rua
da Relação, 31, c| Waldir.
COMPOSITOR GRAFICO - Pre-
cisa-se à Rua Teófilo Otoni, 121
- 1.» andar, sl 5.

CHEFE SEÇÃO PINTURA - Fa.
brica de moveis admite com
muita pratica em madeira — Oti-
mo salário — Rua Josi dos Reis

2 001.
CHEFE MECÂNICA - De equipa-
mentos o manutenção, Eletrlc. de
Manutenção. Mecânico Bomba —
Adinite-so. Nilo Pecanha, 151 —
s|_2J0._
ENCARREGADO p| seção dê 'ia-

bricação controle de pessoal dis-
tribuidor de serviços entre 30|40
anos. Entendendo máq. eieíricl-
dade 2501300. Carteira. Av. R.
Branco, 151, /slloja, _s)_09._ _
MOÇAS E RAPAZES para irab.
em indústria da renome na GB
— Tratar na Av. Suburb. n.
10 033 - sal. 203 Sr. GIL. Or-
denado d. 150 OOO.

COSTUREIRAS para vestidos e
blusas — Precisa-se com prática
para pequena fábrica, paga-se
bem, prêmio por boa produção,
lugar efetivo, tralar com Dona
llka. Centro Comercial, sala 517
— Rua Siqueira Campos, 43.
MODELISTA — Precisa-se com
multa prática, para confecções fi-
nas de senhoras. Rua Dias da
cCU!_2.>„,',l:*___'^éi'!r- _
MODELISTA - Par. indústria d.
calçai, precisa-se com muita prá
tica, salário compensador, sema-
na de 5 dias, assistência, médica.
Rua Capitão Abdalla Chamma n.°
25B — Benfica, próximo ao HCE
PRECISA-SE costureiras e borda'
deira para fábrica de confecção
roupa de senhora ò Rua Carolina
Machado,^554_^ Madureira.
PSdCÜRÀ-SE modista ou senhora
que passe o dia em casa. Dar-se
quarto ou aluga-se barato. In-
fornuçãoi 27-8B47.

MECÂNICO para máquina de cos-
tura. Indústria têxtil necessita c/
comprovada prática. Aprseentar-
se na Rua S. Miguel n. 11. Ti-
juca.
PINTOR — Precisa-se com urgên-
cia, para serviços de manutenção
em prédios de indústria têxtil. -
Tratar na Rua S. Miguel n. 11
— Tijuca. ^^^^
PRECISO de lustrador. Exiio refe-
rências. — São Jcsé, 54. Telefone
22-3281.

PRECISA-SE de calcairosja) com
prática em calças modernas. Tra-
tar à Rua Machado de Assis, 31-A
loja 36. Flamengo.
PRÊCISÀ-SÉ de fechadeiras para
maquinas de duas agulhas,
costureira com pratica de ma-
quina de bainha tnvisivel. Av.
das Industrias, Ó60 — Irajá, an
tiga Estrade do Quitungo, 1 494.

PRECISA-SE d. lanterneiro. Rua
Conde da Leopoldina n. 439. Ur-
gente.
PINTOR DE AUTOMÓVEIS - Pre-
cisa-te com pritica em autemó
veis. Apresentar-se na Rua Marii
. Bairos,_821,_Sr._Wilson.

PRECISA-SE de uma costureira
que saiba virar gola de paletó e

TECNÍCO FABRICA MOVEIS - camisa - Rua dos Arccs_13.

TRABALHO para rapaz univ.rsi-
tário, turno da manhã, am giná-
sio. Atendo heis das 8 ls 11 •
amanhã das 13 is 15 horas. —
Pref. Gabizo n. 211.

URGENTE- Precisa-s. d. 3 mô.
ças para trabalhar. Paga-se bem.
Tratar na Av. Brasil 23 295, ul.
2 — Guadalupe. .

Auxiliar Contabilidade
Assistente

Precisam-se, moços (as), prática escri-

tório, datilógrafos. — Empresa Propaganda'

Sino. - Rio Branco, 128, - 15.°. (P

.«.»«»• "...

Conhecendo maquinas a sistemas
fabricação. Excelente salário na
Jose dos Reis n. 2 001. Telefo-
no 49-75*6.

OFÍCIOS E SERVIÇOS
ALFAIATES - COST.
AJUDANTE de costura com prá-
tica de vestidos. Rua Otávio Cor-

__ireia, 378 t,p. 7 — Urca. Telefo-
é"30 i» 13 . dis 15 ii 18 horíl.ne 46-0214.

ALFAIATE — Precisa-se de um cal-
ceiro. Favor trazer amostra. Av.
Pres. Wilson n. 210, sala 610.

COSTUREIRA - Atende-se
micílio. Telefone 280549.

do-

PRECISA-SE costureira c| prática
costura fina. R. Carlos Vascon-
celo_s, J55J303 

—.Tijuca.

PROFESSORA de corle e costura
à domicílio. Aceita-se encomen-
da de moldes - Tel. 45-9999.

PRECÍSA-SE camiseira c/ prática.
Travesia Nestor Vitor n. 165 tér-
reo.

Acham-se abertas inscrições para os
seguintes cursos: .

Introdução a programação — Início
13.03.67.
PROGRAMAÇÃO:

B/ 360 - Início 13.03.67
B/ 2500 - Início 13.03-67
Informações e inscrições à Av. 13 de

Maio, 47 sala 1809, das 14 às 19 horas
- Fone: 52-0061. (P

PRECISA-5E bordadeira para mo
nograma a mão — Av. 13 de
Maia, 47 - 1011.

rví>-^-^-;*i*9<!fl!^?st^ --».¦-.¦,. Jtí... ¦•.,.«iy^«lv««*4^(S sfts^tg^.m -^''tfM^^mi^fítW*'-'



* EMPREGOS

Auxiliar de
escritório Encarregados

DE CARPINTARIA E
MARCENARIA(MOÇA)

Datilografa mesmo sem prática.
Semana de 5 dias.
Cartas de próprio punho com reie-lZ.TT^tJl^ »

Gerente de vendas
p. automóveis

?.• Caá., CLASSIFICADOS, Jornal do Srasil, domin-io, 12, t i,«.!ai,i, 13-W7 _ 1?

Moças e Senhoras
Acima de 20 anos, boa aparência, Índepen-

dente e que tenha personalidade marcante. '

Oferecemos oportunidade a 5, com ganhos
_-¦ ... , .superiores a CrS 600 000,00. Ótimo ambiente cIpFirma industrial, necessita Firma concessionária procura um di- trabalho e possibilidades de futuro

jpara o cargo acma com b,:-nâmico c experiência 6 Vontade de prO-1 Fntrr.wic.n- c rtartte experiência. Os inferes- ,. _7 ¦'"¦s ~.c tJ,u tntrevistas com o Sr. Georges, somente 2a-«dos deverão apresentar-se gredir; Ilimitadas possibilidaoes p. futuro. ;Feira, das 8 s llh e 14h ès 20h, à Av. Rio Branco!"íFixo e comissão. Escrever para a portaria;'"1-0 ]56, 9.°, sala 904. (Edifício Av.' Central) -
rências, idade, estado civil .e pretensões'^"* documentos'. deste Jornal, sob o n.° 88 650, anexando Guarclfl"se S'9Ü°- I

para a Caixa Postal 996 — ZC-05 — GB. ("curriculum vitae" e retrato.

(B í

Reservista
Com curso ginasial, conhe-

cimento c!o datilografia, per;,
serviços cie escritório. Rua Fi-
Sueira r!e ,'Vnlo, 335, (P

Auxiliar
escritório

Admite-se bom datilografo, com boa
aparência, boa letra e, de preferência que
já tenha trabalhado em Seção de Pessoal.

Semana de 5 dias — Assistência médica
gratuita.

Tratar à Rua João Torquato, 284 —
Bonsucesso.

Não se apresentarem principiantes.
(P

Eletricista
Precisa-se com prática com-

provada para tempo integral.
! Salário base inicial NCr$ 200,00
— Apresentar-se na Av. Copa-|
cabana, 817, com Sr. Jair.

Auxiliar de
Caixa Contábil

De ambos os sexos, com prática de
escrituração de livro Caixa e uso do Plano
de Contas para a classificação de documen-
tos.

Bom datilografo (a). Marcar entrevis-
ta pelo telefone 23-1870 - Sr. Mattos.

Escriturário
Firme em cálculos. Idacíe

de 25 a 30 anos. Ginasial
completo datilografo. Sa-
lário NCr$ 157,00. Cartas
"Curriculum Vitae" 

para a
portaria dêste Jornal sob
n. 85 570.

Engenheiro eletrônico
lndústria,..„Eab4cai>te---de--EcrtítpatTierrros--de-

[Instrumentação Eletrônica e Nuclear, em fase de
jgrande expansão necessita de Engenheiros para
(preenchimento de Cargos. Necessário experiên-
[cia anterior em projetos de equipamentos; de-
ísejável experiência em nucleônica. Remeter
["Curriculum Vitae", pretensões salariais etc, par;.
MICROLAB ELETRÔNICA LTDA. - Rua Flávia
Farnese n.° 520, ZC-24 — Rio de Janeiro, GB. j

ia çoes
Relações Públicas

Motorista

particular
Precisa-se, bem educado, com boas re-

ferências e que resida na Zona Sul. Apre-
sentar-se, com documentos, à Rua Cel. Al-
meida, 163 - PIEDADE, próximo ao n.
7 839 da Av. Suburbana. (p

Secretária
executiva

Firma de engenharia com
escritório no Centro precisa
de secretária executiva com
conhecimentos gerais de ser-
viços de escritório, boa este-
no-dalilógrafa e redação pró-
pria. Carta com curriculum
vitae, dados pessoais e pre-
tensões pars o n. 85 00-1, na
Jornal sob o n. 85 613. (P

a| Estamos criando nôvo Depto. de Vendas,
(pjpara atender melhor a grande aceitação de nosso

jnôvo e espetacular plano de divulgação.
Admitimos, por isso

V Auxiliar da
Cobrança

Filial de grande indústria procura ele-
mento jovem, ativo, desembaraçado, dati-
lógrafo e com prática de controle da car-
teir3 de cobrança de títulos e serviços cor-
relates.

Entrevistas: Av. Pres. Vargas, 409 —
Gr. 603 - Sr. Walter - Das 9 às 10 hs.

Estados Unidos:
Empregos caseiros p] moças

o casais. Idade mínima p| mô-
ças: 21. Homens: 26. P| entre-
vistas no Rio, escrever: Agên-
cia Colabor, Rua Guaianazes,
50, s| 110. — São Paulo. (P

Ferramenteiro
Precisa-se eom prática com-

provada em carteira profis-
sional. Apresentar-se na Ruo
Coronel Cabrita, 57 — São
Cristóvão. (P

Vendedores
SALÁRIO FIXO E COMISSÕES

Exigimos boa aparência, instrução ginasial
e tempo integral, não sendo necessário prática-
anterior. Dirigir-se com documentos à LED -
Av. Pres. Vargas n.° 590, sala 2 206, no hora
rio comercial.

Mopema S.A.
Admite com bastante prática:

1 retificador de cilindros para máquina de coluna
1 mandrilhador de fixos com prática de máciui-

na BERÇO
1 ajustador com prática de plaina mecânica
1 almoxarife com prática de indústria dé usina-

gem, para ferramentas de precisão (calibres,
micrômetros etc).

Paga-se bem. Sábados livres. Tratar na Av.
jdos Democráticos, 803 — Bonsucesso. (P

Secretária
Indústria com escritório no

Castelo precisa de mõga com
boa aparência e datilografia.
Marcar entrevista segunda,
feira de 12 às 14 hora-, pelo
lei.: 42-7176 - Sr. Souto.

(P

Freteiros
: GRAPETTE S/A tem oportunida-
ides para 3 freteiros. ÓTIMOS GA-
NHOS. Apresentar-se na R. Viúva
;Cláudio, 342. (p

Contador
Precisa-se, com .alguma prática, para

trabalhar em indústria metalúrgica.

Semana de 44 1|2 horas. Sábados li-
vres. Ordenado a combinar.

. FAET — R. Barão de Petrópolis, 347 —
RIO COMPRIDO. (p

Motorista
Precisa-se, com o mínimo de 3 anos de

prática, comprovada em Carteira.

, Paga-se bem. Semana de 44 1'2 h.
Sábados livres.

FAET - R. Barão de Petrópolis, 347 -
RIO COMPRIDO. (p

gente vendedor)
Grande organização ADMITE ven-

dedor com ou sem prática em vendas,
comissões que proporcionam ganhos
superiores a NCr$ 500,00. (VENDA
DIRIGIDA E ORIENTADA).

INDISPENSÁVEL:
Boa apresentação e desembara-

ço no trato.

ENTREVISTAS:
Av. Rio Branco, 156, salas

1803 - 1932 e 2822. (Departamentos
de vendas) Edifício Avenida Central.

HORÁRIO:
De 8 às 11 hs. e de 15 às 18 hs.

(Não atenderemos fora dêste horário).
(

Marceneiros e
carpinteiros

Firma industrial necessita
para o cargo acima com bos-
tante experiência. Os interes-
sados deverão apresentar-se
na Avenida Braiil, 14 936 —
Parada de Lucas, munidos de
seu» documento*.

Mecânico de
automóveis

CIA. AUTOCARROCERIAS CERMAVA
Admite:

Auxiliar Depto.
de Pessoal

Precisa-se moça, com prática compro-
vada em Carteira e conhecimentos de Folha
de Pagamentos em Máquina "FRONT-
FEED".

Paga-se bem. Sábados livres. Apre-
sentar-se, com documentos, à Rua Cel. Al-
meida, 163 - PIEDADE, próx. ao n. 7 839
da Av. Suburbana. (p

Mecânicos
Precisam-se para serviço de

manutenção de ônibus e pa-
ra bancada ajustador. Apre-
sentar-se na Av. Guilherme

Maxwell n. 210. T.U.R.I.

Ferramenteiro
Precisa-se 'com 

prática geral em fer-
ramentas. Apresentar-se somente pessoas
desembaraçadas.

Semana de 5 dias.
FÁBRIGA MUNDIAL, na Rua Leopol-

dina Rego, 647 - Penha com Sr. DARCY
no Dept.° do Pessoal.

Tupieiro
Firma industria! necessita

para o cargo acima de bom
oficial e com bastante expe-
risneia. Os interessados de-
verão apresentar-se na Ave-
nida Brasil, 14 936 — Parada
de Lucas, munidos de seus do-
cumentos.

Representante/Moda
Senhoras e senhoritas de boa apresen-

tação, agressividade e relações, para espe-
tacular lançamento da MODA/67. De pre-
ferencia com conhecimentos de vendas do-
rniciliares. Condições ótimas de trabalho e
remuneração. Sem exigências de produção
e horário. Sem riscos de capital. Trazer
foto e identidade. Rua da Quitanda, 3, sala
710. ,'P

Sidel

Torno Tec.
precisa

Precisa-se com longa prática comprovada em Quatro torneiros, dois tor-
jcarteira, para chefiar manutenção de uma frota!ne'"° rev°lver e 2 plainadores,
ide autos com motores a gasolina. Exige-se refe-iR.uavFlávia Famese' 543' Per,°
'rência e "Curriculum-Vitae". 

Guarda-se absoluto 
" '"'*"*'

sigilo. Tratar à Rua Gen. Gustavo Cordeiro de
Farias, 545, Benfica. Favor só se apresentar quem
preencher os requisitos acima.

Desenhista
Precisa-se de desenhista com prática

instalações elétrica, hidráulica e esgoto.
Tratar dia 13 à Av. Presidente Vargas, 542
sala 1402 das 14,30 às 18,30 horas.

Pedreiro
Arameferro

Preciaa-se — Ativo c desem-
baraçado. Semana de S dias
Rua Lavradio, 20.

Plástico
Precisa-se técnico ou prá-

tico para recuperação de piás-
tico usado. Tr. Tcl.: 29-2889

à noite — Barcelos.

Estenodatilógrafa
(PORTUGUIS),

;r: Admite-se Esteno-Datilógrafa com prá-tica, maior, solteira, idade máxima 35 anos,
par» trabalhar em Empresa de Transporte
em Bonsucesso. Ordenado a combinar. -
Semana de 5 dias. Assistência médica gra-tuita.

Apresenfarem-se, para testes e entre-
vistas, à R. João Torquato, 284 - Bonsu-
cesso, das 14h às 17h. (P

Precisa-se
De elemento com prática

comprovada p| extração « no-
tas fiscais e faturamento. Rua
Bela, 351.

Precisa-se
Colarinheiras, calceiras e

costureira especializada em
máquina de fechar camisas de

FÁBRICA DE CARROCtRIAS
METROPOLITANA S.A.

Necessita de:

Eletricista para autos
Semana de 5 dias. Assistência medi-

ca — Refeições no próprio local.
Apresentar-se com documentos à RUA

FELIZARDO FORTES, 241 - Ramos. (P

Homem-Venda
Grande editora em nova fase de or-

ganização precisa de um elemento conhe-
cedor dp ramo de livros e coleções, que
forme uma equipe de vendedores alta-
mente categorizados. Ótima remuneração.
Exige-se seleção.

Apresentar-se para entrevistas à Rua
Primeiro de Março, n.° 9 — 2.° andar —
Falar com o Sr. Volber.

NCr$ 700,00
Vendedores p/ colocação de produtos ali-

mentícios e de bebidas, de fácil colocação em
bares, hotéis, restaurantes, colégios etc. — Da
mos preferência a quem trabalhe no ramo e a
rapazes ambiciosos que queiram trabalhar em
vendas. Deca - Representações Ltda. Rua São
José, 50, 703, c/ D. Deilde.

Torneiro
Para ferramental de plásti-

co. E favor apresentar-se sò-
mente os de reais condições.
Rua Ferreira de Andrade, 1 186
*— Cachambi.

PRECISA:
AJUSTADORES
INSPETOR DE QUALIDADE
TORNEIROS

Paga-se bem. Apresentar-se a Rodo-
via Presidente Dutra, Km 16 — Nova Igua-
çu — Est. do Rio.

Inspetor - Vendedor
Gaixa - Contábil

Firma em franca expansão admite-
INSPETOR-VENDEDOR - Excelente oportu-duas «gulhas. Apresentor-sej nidade' para quem tiver instrução secundária boa , .isòmente pessoas com prática, apresentação, facilidade de contato e desejo de c . J-abo,ratori° Precisa P^a parte do setor Zona[

BoLcesso^ua^^úin. 
'%$#&%* 

ardorosamente. • de e'enien,0S exPeri™^os, com antece-l

Oferece-se
Relações Públicas

Senhor responsável, comprovada capacida-
de trabalho, relacionadíssimo alto comércio e
rede bancária, larga experiência mundo negócios,
oferece colaboração profissional Relações Públi-
cas a elemento capitalista, dando total assistência
pessoal para atendimentos assuntos gerais, in-
clusive representar junto a Diretorias Empresas
etc.

Curriculum-Vitae com referências e mais in-
formações pessoalmente.

Respostas para portaria dêste Jornal sob o
n. 335 765'.

Técnico de
refrigeração

Necessitamos competente:
para refrigeradores domésti-
cos. Apresentar-se com do-
cumentos na Rua do Lavradio,
78-A.

Senhoritas - Meio período
Para empolgante atuação em Relações Pú-

blicas. Trabalho estável. Retirada de (400 000
cruzeiros) mensais.

Desejamos entrar em contato com moças
de inteligência viva, personalidade marcante, bom
nível social e cultural e verdadeira disposição pa-
ra uma atividade constante e organizada.

Entrevistas com Dona Salete à Praça AAahatma
Gandi n. 2, s/ 603, 6." andar, a partir de 2.°-
feira, das 8 às 12 e das 14 às 20 horas.

Vigia
Precisa-se vigia para servi-

cc: noturno. Apresentar-se 2a.-
feira depois das 8 horas na
Av. Suburbana, 8 580-A.

SA. Fundações e Estruturas "FE"

Precisa

Desenhista calculistaMestre de obras
p/concreto
Telefonista

Tratar à Rua Conde de Baependi, 4,
gr. 22 - CATETE. (P

Propagandistas

Vendedores
motorizados

Vendedores de livrosPrecisam-se apra trabatharemi
junto às escolas com material]
de alto gabarito. Fixo NCr$! CONVITE
150,00, mais comi«3Ôes Rlia
Visconde de itaboraí, io, io.°; A EDITORA LIVROCÜLTURA convida os se-
.mdar — Centro. jnhores vendedores de livros para conhecer sua

Inova filial na Guanabara. .
li 

'j-l OFERECEMOS - Grande e escolhida linha
¦ de coleções — preços mais baixos da praça —

 comissões integrais sem retenções — aprovação
|de pedidos em 24 horas.

Democráticos. CAIXA-CONTÁBIL - Instrução secundária profissionais, preferindo-se que residam BiBoas 
referên 

no setor- Semana de 5 dias. Ordenado, comis-'c'Hsoes e diárias. Base Cr$ 260 000. Inútil candi-
Jdatar-se quem não estiver nas condições. — Rua

Vendedores
Os Prod. Orval-Semorin. Al-j

Experiência mínima de dois anos
cias

Eletricista

p/manutenção

Precisa-se
senhor

De preferência aposentado,
que saiba manobrar carros,
nio precisa ter carteira, para
trabalhar no escritório do de-:
pósito da Transportadora Fran-:
ca. Apresentar-se na Rua|
Buenos Aires, 77 — 3.° andar.
2a.-feiro às 9 horas. (Pj

Ambos os cargos oferecem boas perspectivastf.A^ft^S^ 
estlve,r. na* conc

de futuro para quem pretende progredir \í p ' 
, 

' R,° ComPndo- Trazer
Cartas cnm rlirX„|Ilm.wit.. £ i* .fissional.Cartas com Curriculum-Vitae e pretensões,'na portaria dêste Jornal sob o n. 88 649.

mar precisam de 2 para tra-!
baliiarem nn praça. Idade até1'
l'inta anos. Paga-se: ajuda, pré- às
mio e boa comissão. Apresen-'
tsr-se 2a.-feira até as II heras!

carteira pro-Jna Rua dos Andradas, 96, ;
! andor, grupo 701. ,

GARANTIMOS - Ganhos imediatos, 13.»
Isalário — férias — carteira assinada — FINANCIA-
ÍMENTO DE CARRO PRÓPRIO.

PEDIMOS — Uma entrevista com você.
ENTREVISTA - A partir de 3.°-feira, das 9h

I7h, no Edif. Avenida Central, orupo 1 623.
<P

Precisa-se com longa prática comprovada em
carteira, para chefiar manutenção de equipamen-
tos elétricos com conhecimentos gerais de ins-
talações, motores, magnetos etc. Exige-se refe-
rénçia e "Curriculum-Vitae". 

Guarda-se absoluto: Pft|:Jrt,
sigilo. Tratar à Rua Gen. Gustavo Cordeiro de: rOHUOr
Farias, 545 — Benfica. Favor só se apresentar Precisa-S» oficial com práti-
quem preencher os requisitos acima. '"""" 

""'•—:' ''bom ordenado. R.
queiredo Magalhães, 7A]§
ia H — Copacabana.

Mecânico de
Refrigeração

Precisa-se com prática de re-
fresqueiras. Apresentar-se à Rua
24 de Fevereiro, 79 — BONSU-
CESSO. (p

v

Precisa-se moças
com experiência:

Demonstradora e promotora de
das. Boa aparência: Ver e tratar: Av.
sidente Vargas, 409 - 6.° and. G.°
- IBESA- Parte da manhã.

Vendedor

impressos
VendedoresTIPOGRAFIA - OFF-SEI i

Com freguesia próprio, óti-'
,mas condições. Rua Miguel Cou-1 /- • , . , ,
to, 105, 15.», grupo 1508. ! brande organização com mercadoria de alta

[aceitação, admile vendedores para venda no cre-
ven- ;diário. Dá-se assistência técnica e financeira. —
Pre-;' »/ ij i \ Possibilidades acima de NCr$ 500,00. Entrevis-
602: VeníJedOreS (SS) tas à Rua México, 111, conj. 501, a partir de

;„'-, .8 horas.
Precisa-se com ou sem pra-

;fica, excelente comissão. Rio-
Branco, 185, sala 1819.

i iwmMÉne '¦*™*™$&?%i*í^^
rfV.-í-..--. x...,,-..,.-;js>;i3r«i».v«..íX-._.J'-r-.:-,.. vpvni.?-?.1^",;^^ i&i _&&gjj_s* assas»*
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CONTAP • CONTAP • CONTAP CONTAP CONTAP CONTAP CONTAPw
V1"

COMAP
CONSULTORIA TÉCNICA EM ADMINISTRAÇÃO E PSICOLOGIA
AVEWD* RIO MANCO N." )3í — CONJUNTO 3 MI/IO • 5t« ANO»*

RIO OC JANEIKO m CSTAOO DA GUANABAM

SELEÇÃO CIENTIFICA
OE PESSOAL

ESPECIALIZADO

Procura: ENGENHEIRO QUÍMICO OU QUÍMICO INDUSTRIAL PARA
CHEFIAR SETOR DE PRODUTOS EM DEPARTAMENTO DE VENDAS

Nosso cliente, renomada Indústria de âmbito internacional, procura Químico capaz de chefiar o
setor de produtos do Departamento de Vendas, em sua organização.

Exige:
Experiência em vendas e ótima formação moral e profissional.
Capacidade de iniciativa « boa prática em relações humanas e públicas.
Idade entre 25 e 40 anos.

Oferecer
Salário fixo à altura do cargo.
Oportunidade de rápido progresso:
Ótimo companheirismo e excelente ambiente de trabalho.
Semana de 5 dias.

Solicitamos o envio de minucioso "Curriculum Vitae". Mantemos completo sigilo.

CONTAP CONTAP CONTAP CONTAP CONTAP CONTAP

Companhia de renome internacional está admitindo, para trabalhar no interior
do Estado de São Paulo. '

RESERVA DA MARINHA
OFICIAIS COM CURSO DE MÁQUINAS E EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE 2 .

ANOS A BORDO E 2 ANOS EM INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS.

Damos preferência a quem tenha conhecimentos da língua inglesa.

OFERECEMOS: — Salário à altura da capacidade. .
— Bom ambiente de trabalho, em fábrica de óleo e sabão.

:';' — Restaurante no local.

Os interessados deverão se dirigir à Caixa Postal 1 910 — ZC-00, Rio de Janei-
ro, sob o título "RESERVA DA MARINHA", informando experiência, cursos etc. e uma
foto 3x4. (P

GERENTE DE ROTAS
GRANDE EMPRESA DE REFRIGERANTES, em fase de EX-

PANSÃO NA GUANABARA, ADMITE com experiência em SU-
PERVISÃO DE ROTAS E MUITA PRÁTICA EM DISTRIBUIÇÃO.

Cargo de futuro, salário-a combinar. Guarda-se abso-
luto sigilo.

Cartas para a portaria dêste Jornal, sob o número
322 979, juntando CURRICULUM VITAE.

TÉCNICO
: VINYL EXPANDIDO

Firma instalando-se, precisa de Eng.0 Químico, com co-
nhecimentos de fabricação de "Expanded vinyl".

Cartas para ASA, Av. Pres. Vargas n.M 146, sala
1 408-Rio de Janeiro. (P

TRABALHO NOTURNO
AMBOS OS SEXOS

RETIRADA MÍNIMA - Cr$ 693.000 „
SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA

PLANEJAMENTO EXCLUSIVO

Organização de âmbito Nacional e de conceito Internacional com seus empre-endimentos ja realizados no Brasil, principalmente na GB onde obteve record deexitp e consagração pública, acaba de lançar o mais arrojado plano de trabalho coma cobertura oficial da imprensa falada, escrita e televisada.
A empresa está aparelhada com métodos dos mais modernos para êxito totaldos candidatos.
Estamos admitindo pessoal para trabalhar das 18 às 22 hs.

^' ~ .°s,„C£|ndidat0S deverão comparecer ao Depto. de Seleção no seguinte horário:Das 9 as 15 hs. e das 19 às 21 hs.
AV. PRESIDENTE VARGAS, 446 - 22.° - Sala 2 202. (P

® ." EMPREGOS__ -y

tf execuüives solicita
GERENTE DE VENDAS

PARA IMPORTANTE EMPRlSA GRAFICA
O candidato ideal para esta posição, de grande futuro, deverá reunir sólidos conhecimentos de administração rl« „«ndas com experiência no setor de organização e sistemas. o.ymimsrraçao cie ven-
A pessoa escolhida desenvolverá uma política de vendas que atinja, de forma eficaz os ambicioso-; nW r
presa programando e executando a introdução de uma série de novos produtos que, já em outros ™í<« ^ ¦
grande penetração no mercado. H ros pa,ses' conseguiram

• O candidato deve possuir nível de instrução, no mínimo, de curso secundário. Deve ter laraa exoeriénri;, »™ -ie alta capacidade de chefia. 9 exPerienc>a em vendas
O domínio do idioma inglês é indispensável.
Idade: entre 35 e 45 anos.
Remuneração: Será de acordo com as qualificações e experiência do candidato.

— Será mantido absoluto sigilo do "Curriculum Vitae" enviado -

N^ \f XCCÜ CI VCS CONSULTORES EM SELEÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO E EXECUTIVO
om ii LIMITADA .Av, Afmírcnfe .Barroso, 90 <¦ conjunto 1.117

(P

lt—» RIO

ARTES GRÁFICAS
GOMES DE SOUZA S/A.

ADMITE:
SECRETÁRIA - DATILOGRAFA

(para trabalhar na cidade)
DATILOGRAFA

EXIGIMOS:
Prática comprovada na função.

OFERECEMOS:
Semana de 5 dias.
Restaurante no local.
Serviço médico-odontológico.
Apresentarem-se munidos de documentos

no Setor de Seleção e Treinamento na Rua Luís
Câmara, 535 - OLARIA. (P

===:==aBgB^^ SM

PRECISA-SE DE

Ajudante 
prático de estamparia

Recra vador
Cortador
É favor apresentar-se com a documentação necessária,

inclusive diploma de curso primário.
Estrada Velha da Pavuna, 1.130 - Inhaúma.

^

ARTES GRÁFICAS
GOMES DE SOUZA S/A.

ADMITE:
LINOTIPISTA
COMPOSITORES
EMENDADORES

EXIGIMOS:
Prática comprovada na função.

OFERECEMOS:
Semana de 5 dias.
Restaurante no local.
Serviço, médicò-odontoiógico.
Apresentarem-se munidos de documentos

no Setor de Seleção e Treinamento na Rua Luís
Câmara, 535 - OLARIA. -. (P

.Z-IZLIZI.

CONTATO
— Ordenado -f Comissões —

Empresa de Consultoria admite elemento de
excelente aparência, idade acima de 30 anos,
com ótima cultura geral, para promover contatos
de alto nível junto a empresa desta praça.

Cartas, com "curriculum vitae" e pretensões<
contendo foto recente 3x4, para a portaria dêste
Jornal, sob o n.° P-74 469. . (P

DACTILÓGRAFO (À)
Com prática comprovada em carteira, para seção de gran-de movimento.
Exigimos rapidez, e curso ginasial completo. Preferimos

quem resida na Zona Norte (Leopoldina), e possa começar ime-
diatamente.

Os candidatos, munidos de documentos, deverão apre-
sentar-se, na Avenida Lobo Júnior, 1672 - Penha-Circular, hoje,
(domingo) no horário das 10 às 12 horas e amanhã (2.a-fejra),
às 7,30 horas.

SUA MELHOR
OPORTUNIDADE

EM VENDAS
Somos a maior organização de vendas no nosso ramo.

O ano passado foi um sucesso extraordinário. Isto foi con-
seguido graças aos representantes que compõem nossos
quadros de vendas. Encontrando-nos agora em fase de ex-
pansão, com luxuosíssimas instalações novas, convidamos'
você para participar desta expansão e realizar seus sonhos
de vencer na vida. Além da alta percentagem de comissões
que você ganhará, aprenderá como vender muito; nós o
especializamos em todos os aspectos da Arte 

"de 
Vender.'

Nossos atuais representantes ganham por média
acima de NCf$ 2.500,00 por mês. Há, entretanto, alguns
deles que ganham o dobro ou mais. Bem, eles são mais
esforçados.

Se você se identifica com os dizeres dêste anúncio,
venha nos procurar. Não é necessário ter experiência. Am-
bos os Sexos — Idade de 25 a 45 anos.

Apresentar-se à DONA VILMA - Recepção. AV. PRES.
VARGAS, 435 - 16.°. Das 9 às 18.30 horas. (P

SUPERMERCADO—SETOR AÇOUGUE
'•¦

Organização moderna, em expansão, procura:
PREPARADOR e BALCONISTA. Salário compensador, boas

condições de trabalho, lugar de futuro. Exige-se experiência
prévia, capacidade comprovada e gosto pelo trabalho. Só 

"apre-

sentar-se quem fôr realmente capaz para assumir o cargo. Se-
gunda-feira, a partir das 13.00 horas, Rua Cinco de Julho, 306,
Copacabana. Vr

VENDEDORES

FÁBRICA DE CARROCERIAS METROPOLITANA S.A.
NECESSITA DE

CHEFE PARA DEPARTAMENTO
DE MATERIAL

Com 2.9 ciclo completo e conhecimentos básicos
de estatísticas.

-Os candidatos deverão se dirigir à
RUA FELIZARDO FORTES, 241 - RAMOS. (P

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL, com Filial em SÂO
PAULO, ampliando seu quadro de VENDEDORES está admi-
tindo elementos para trabalhar no ESTADO DA GUANABARA.

Os candidatos deverão enviar pretensões e "Curricu-
li/m Vitae" acompanhado de foto 3 x 4 endereçado à"PUMP", 

na portaria dêste Jornal, sob o n.° P-85 580. (P

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO
Procura para a Guanabara GERENTE DE VENDAS E

PROPAGANDA.
Idade: até 40 anos.
Instrução: equivalente ao científico.
Altamente Qualificado:

Na liderança — Seleção e Treinamento
Estudo de Mercado — Relações Públicas.

Alta retribuição para candidato capacitado.
Respostas para a portaria dêste Jornal, sob o n.°

P-85 624. (P

SUPERVISORES
DE PROMOÇÃO

. Empresa de refrigerantes está admitindo ele-
mentos com boa aparência, iniciativa, prática em

promoção de vendas, curso secundário completo e

que possuam carteira de motorista profissional. -

Idade de 23 a 35 anos.

Cartas para a portaria dêste Jornal, sob o nú-
mero P-85 665, juntando 

"curriculum vitae". (P

VENDEDOR
MATERIAL ELÉTRICO PARA CONSTRUÇÃO

Necessitamos com bastante conhecimento no
ramo e boas relações com firmas empreiteiras e de
engenharia. Exigimos tempo integral.

Apresentar-se com documentos de 9 às 11 ho-
ras à Áv. Presidente Vargas, 590, sala 510, com
Sr. Milton Moraes, munidos de documentos, foto
3 x 4 e "curriculum vitae". (P
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ZONA CENTRO
CENTRO

ATENÇÃO Srs. Proprie-
tários! Dispomos de con-
dições p| vender seu
imóvel em qualquer lo-
calização da GB, pràti-
camente à vista, livre de
despesas para V.S. —

Atendo hoje e diária-
mente-42-9104_. (P
ACEITO para vender seu imóvel
em prazo curto. Tel. 40-9552 —
Teixeira (Corretor Oficial, 20 anos
de'experiencia). - CRECI 926.
APENAS. 151 cruzeiros novos men
sais, saias com garagem. Deixe
de ser inquilino. Venha logo.
Av. Presidente Vargas, esquina
Av. Passes, lado da sombra —
CRECI 167.
CENTRO - Av. Pres. Vargas, em
conslrução entrada Cr$ 2 500 —
rest. financ. Tratar 22-6783
CRECI 844.

CENTRO - Rua Riachuelo, 221
esq. N. S. Fátima — Ve[a hoje
— np quarlo, sala, banh,, cozi-
nha, área de serv. c| Ianque
dep. de empr. Preço: 18 milhões,
sinal 6 milhões, ialdo 2 ano:
nnos. Aceito Caixa. Chave, i
Geraldo, lnf. 52-1837. CRECI 480.

CENTRO - Vendo na Av. Pres.
Vargas, 487, box de garagem —
Construção da Cesta Pereira Be-
kel. Tratar na Av. Rio Branco,
185, s| 2114 - Fone 32-5338 -
CUSTODIO - CRECI 471.
CENTRO — Vende-se o ap. n.°
203, sito na Rua do Riachuelo,
353 — Podendo ser visto s qual-
quer hora — Informações telefone
49-1292.

CENTRO — Vende-se ótimo apar-
tamento na Rua Sen. Dantas, 17,
7.° andar, .cj sala, quarto, banh.
completo, cozinha e _rca cl lav.
pa. esc. ou moradia. Trat. diret.
c| prop. D. Clotil — R. México,
21, ar. 502-A, tel. 42-5854.

CENTRO - Avenida Chile (Av.
Henrique Valadares, esquina ln-
válidos). Vend.mos em constru-
c.ão na 11a laie, excelente ap.
rie frente no .\.° andar com 2
qjartos e sala e iodai af de-
mais dependências (85 m2) —
Freço e condições com Beton—
Engenharia. Rua do Carmo, 6,
gr. 702-5 - Tels, 31-1014 -
31-02.14. CRECI 10B8.___
CENTRO -~ FÁTIMA -¦-Vindo
ap. 2 quartos, selo. Facilidade de
pagamento — Leopoldo_27-567J.
CENTRO — Prsdio com loja, na
Rua Senhor dos Passos, 106, terá
vendido em leilão judicial pelo
leiloeiro Arlindo, sexta-feira, 17
eis março de 1967, à? 16,00 horas,
no local. Mais inf. Tel.: 52-3745

BAIRRO DE FÁTIMA -

Preço e condições para
venda urgente, com área
const. de 90m2, vendo

privilegiado ap. de fun-
dos, c| sl., 2 qts., ampla
copa-coz. e demais deps.
Preço: NCr$ 25 000,00
c| NCr$ 3 000,00 de en-
trãda e o saldo NCr$ ..
22 000,00 a combinar -

Aceito Caixa c| depósito
antigo. 42-9104. Aten-
do hoje. (P
CENTRO - Vdo. casa p. 4 500
a vista ai. qí. coz. area entr. la-
feral, Rua General Pedra 36, cl 7
Junto Central — Ver aos sába-
dos e domingos, íratar telefone:
49.680.

RUA IRINEU MARINHO 30 -
Ap, 310. Vendo conjugado gde
(pôde dividir em sala e quarto)
com cozinha e banh. Ver no local
tratar tel. 36-681 1_.

RUA RIACHUELO, 133,
AP. 508. Sala, 2 qtos.,
coz., banh., boa área de
serviço. Pronla entrega.
BASE: 20 milhões, com

parte facilitada e parte
financiada. Ver no loca
lnf. VEPLAN IMOBILIÁ-
RIA. Rua México, 148 -
S| 307 - Tels. 52-2830
e 22-6102 -DEPTO. DE
VENDAS AVULSAS - J.
107- CRECI 66.

sgom
merecem estar
numa galeria de arte
(e você ainda encontra alguns a venda)

A GOMES DE ALMEIDA,FERNANDES
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Para marcar visilas

e obter outros detalhes:

TAL-Taubaté Administradora
(CRECI 84)

Av. Almie. Barroso, 90.5.» andar

Tels.: 42-5099 e 42-3512
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Villa-Lobos (em revestimento)
LEBLON . Vise. Albuquerque, 29
À venda: apartamentos de 570 mz

VENDO ap. peq. vaiio. Rua Ria*
chuelo Tel. 57-9603 Maria ou
48-0956, Josó opôs 20h.
VENDO apartamento novo. com
sinteco. Rua 20 de Abril 28, ap.
609 p| 14 milhões com 7 de ent.
rest. em 35 prest. de 200 mil
ver com propr. dai ? às 12h.
cu segunda-feira na Avenida Go-
mes Freire 525-A.
VENDE-SE apartamento vazio, c/
sala, dois quartos e dependén-
cias. ladeira João Homem, 6/302

Praça Mauá. Informações tel.
34-7f:0.
VENDE-SE um ap.. Rua Santana,
73-303. Tel. 53-8012. Dona Ma.
ria;
VENDEM-SE — Juntos ov separa
damtnte, ot prédios 93, 95 • 97
da Ladeira de livramento, Vtr no
local e tratar com Dr. Cristo-
vam, das 10 às 12, d* segunda-
feira cm diante, na Rua Miguel
Couto n.» 115, 1.»
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Portinari (em pintura)
IPANEMA - Garcia D'Ávila, 25
À venda: apartamentos de 396 m?

Leonardo da Vinci (lançamento)
IPANEMA - Barão da Torre, 645
À venda: apartamentos de 110 o 186 mJ

Parque da Gávea (Inicio de obra)
GÁVEA - Pça. Santos Dumont, 138 e Oitis, 23
Á venda: apartamentos de 103 m-

Matisse (pronto)í
LAGOA - Epitácio Pessoa. 870
Ã venda: 201 (256 m2), .
402 e 502 (236 rtf)

La Corbusier (Inicio de obra) ¦¦'¦

LEBLON . Vise. Albuquerque,
«sq. Timóteo da Costa À venda: apar.
tamentos de 143,147 • 185 m2

GLORIA - S. TERESA

A VENDA, kitchnetle vazio -
Preço: 7 milhões à vista ou fin.
10 em 12 meses, Rua Taylor, 31,
ap. 509 - Tel. 52-47.5.
GLORIA — Rua Benlamlm Cons-
tant, 167, ap. 102, dois quartos,
sais, dependências de empregada.
NCr$ 16 000 ou entrada NCr$
7 000, _restante a combinar. _
SANTA TERESA - Dois: ótimos
apartamentos, de sala, doís quar-
tos e demais dependências, na
Rua Fonseca Guimarães, 29, aps.
101 e s-101 serão vendidos em
Ifliião judicial, pelo leiloeiro Pau-
Io Brame, 4.°-feir_, 29 de março
de 1967, às 16,00 tlcras, no lo-
cal. Mais inf. lel. 31-0228.

APARTAMENTO belo, luxuoso e
barato, saião (atapetado), 3 auor-
tos c( arms., banh., coz., area,
qt. e banh. emp. Garagem. Frente
Pilotis. 25 milhões ent. e. 25 mt-
Ihões fin. 37-4641 - CRECI 971.

APARTAMENTO, vazio. Rua Sens-
dor Vergueiro, iolão, sala de jan-
tar, 2 quartos, arm. embutidos,
banheiro em cor, coz. azul até
o teio, area c/ tanque, .garagem.
Base 45 milhões, c/ 50% finan-
ciados. Trotor inclusive domingo,
tel.t 25-3691, Caleri. CRECI 254.
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Paficetti (em revestimento)
IPANEMA - Vieira Souto, 416
À venda: apartamentos de 337 m7

Guignard (em revestimento)
IPANEMA - Prudente de Morais, 9B5
Á venda: apartamentos de 241 m2

Pancreio (pronto)
COPACABANA - Princesa Isabel, 323
À venda:lojas(45m2),
escritórios ou consultórios (47 m2)

Manet e Monet (em pintura)
ARPOADOR . Francisco Otaviano, 112
Á venda: apartamentos de 295 a 360 m2

FLA/.ENGO - Ap. 3 qts., sl., 2
aps. p/ andar, 120 m2, Senador
Vergueiro, 79, ap. 202 (alugado)
visitas só com corretor). Aceito-
se Caixa. O prédio tem 5 anoi,
50 mil. fac. < fin. - 25-6512.
CRECI 167.

CATETE - FLAMENGO

APARTAMENTO, vazio, próximo a
praia, saleta, sala, quarto separa
do, coz., banh., garagem. Base
25 milhões, e/ 50% financiados.
Tratar inclusive deminon. telefo- cTarArhi,-n ... „,..,-,•» a,' i,,v.i,i . oç 1A01 ral.rl TREfl 254 FLAMENGO, ap. grande de luxo
____^í-.:.!__£?fJ:jiV^__sSt ricamente mobiliado ou não, de
APARTAMENTO VAZIO - Fia- frcnte com garagem é«linda vis-
mengo —_ Vende-ss com 4 quar- Ia pafa o parque. Tratar telefo-

APARTAMENTO - Praia Flamen
go, vista excep. para Bala Gu_
nabara, 3 quartos, 2 salas, 2 ba
nheiros, soe. gar. priv. vendo
fin. 50% cu troco por ap. de
menor valor em Copac. pref. an-
dar alto. Atendo hoje 23-8688

tes, na. Rua Estêves Júnior. Tra-
tar para vor ccni Fernandes —
CRECI 400, Rua da Quitanda 30
- 2" and. sala 209. Telefone:
52-2899. -

APARTAMENTO LUXO - Vende
se espetacular, 170 m2, nôvo.
vazio, grande oportunidade. Cr$
65 - Sr. Garcia - CRECI 429.
Toi. 22-8797. _
AMÕRA TmóVEIS vende bonito
apt. todo atapetada, decorado, c)
8 peça., telefono e garagem, por
40 milhõor.. Detalhes 26-3196
32-3115. Creci 178.

FLAMENGO - Sala, qto. banh.
I:itch — 12 OCO 000. Pagamento em
lOm. Ver na Rua Paissandu 162,
ap. 12)7. lnf. 52-5256 e 22-3032^
FLAMENGO - Ãlm. Tamandaré,
frente, luxo, 2 salões, 4 qts.,
2 banh. côr, salão festas. Mar-
car visita - Décio Leal. 22-8885,
(segunda-feira). CRECI 958.

ne 45-3731.

AMORA IMÓVEIS vende grande
o luxuoso apt. à Praia Botafogo,
252 em -final de construção, por
80 milhões. Detalhes 26-3196 e
32-3115. Creci 178.

ATENÇÃO Srs. Proprie-
tários de aps. de luxo,
do Flamengo ao Leblon!
Disponho de condições
p| adquirir seu imóvel
na base de NCr$
250 000,00 c| 50% de
entr., saldo em curto
prazo, desde que seja
em ed. sobre pilotis, um
por andar, 2 vagas na
garagem, 3 salões, 4
qts. amplos, 2 banhs. so-
ciais de luxo, 2 deps. p|
empregados, copa e coz.
independentes, pref. na
quadra da praia. Atendo
hoje e diariamente pelo
tel. 42-9104. (P

APARTAMENTO - Vondo urgen-
te, vazio, 2 quartos com ar-
mário, banh. coz., área e dep. de
empr. Preço NCrS 30 000,00 a
combinar. Ver hoie até 12 ho
ras ou tratar dias uleis tel. -
22-2330. Rua Bento Lisboa 20
-_505.
Apartamento - Vend_.se de
luxo sala e quarto separado
dep. empregada, . frente, vagi
privativa na garage, ocupado s|
contrato, novo. Aieita-se Caixa
Sr. Garcia - CRECI 429. Tel.
22-8797.  

ALMIRANTE TAMANDARÉ' - De
luxol — Vendo amplo ap. com 2
salas, A dormitórios 2 banheiros
copa, coz. dep. empr. e gara-
gem oertinho da praia — Fone:
36-0962. _
BENTO""LISBOA 14, ap. 

"904" 
<

3 qts. sl, dep. barato, entr. —
10 000. Aceito Caixa, chaves no
903. Tel. 42-9223.

FLAMENGO - Rua 2 Dezembro,
62 — V, ap. 2 qts., sala, depend.
compl., área — S. armários, guar-
da-roupa em caviúna, 2 em aço,
vazio, 34 000 cl 50%, saldo a
combinar. Tel. 36-0612.
FLAMENGO - V. ap. fi.., sl., sa-
leta, quarto sep., banh., coz., pi
lotis. Rua Silveira Martins, 157
— 20 milhões cl 8 000, saldo em
3 anes. Ac. Caixa — Telefone
36-0612.
FLAMENGO - Vendo ap. sala e
qt., bnnh,, coz., ocupado s] cont.
inq. r.or. NCr$ 16 000,00 a com-
binar — Planta e inf. na Av.
Rio Branco, 151, si 411 ou leis.
31-2375 e 42-0397.

FLAMENGO - Rua Sen. Verguei-
ro. Vende-se ap. de frente,
4 qls., 2 sls., 2 banhs. sociais,
copa-cozinho, etc. e garagem. —
Edifício construção ótima, de só
2 aps. p- andar. Preço: NCrS
90 000,00 c| 30% a combinar —
Imob. Góes, R. Alcindo Guana-
bora, 24 D 1 214 - Tels. 22-7812,
22-0020 e à noite 45-1343 - Creci
202.

FLAMENGO - Vendemos r.a Pr-,t.ARANJ. — C. VELHO
do Flamengo 93, ap. 715 com 2|
quartos, saia, cozinha, banheiro\e
dep. de emprega- — Edificio
Guarabira. Preçu de Cr$ 
40 000 000 - Sinal de CrS ...
20 COO 000 e o restante finan.
ciado em dois anos pela Tabela
Price. Tratar na Rua da Alfân-
dega 81-A — Io andar. Telefone
23-3996 - 23-9877 - CRECI 4.

VÉNDE-SE apartamento em final
de construção, na Rua Senador
Vergueiro 73, ccm 2 salas, trô^
quartos, 3 banheiros, preço 33
milhões, com financiamento da
COPEG. - Facilita-se. Tralar c/
Sr. Carlos. Tel. 32-6563.

FLAMENGO -
Abrantes, 107, sl., 2 qls., 2
var., área coberta. Entra. 15 mi-
Ihões. Tra. L. S. Francisco, 24,
s| 515. Tel. 23-0^88 e 43-1527

CRECI 20.

FLAMENGO — Vende-se ap. da
qto. e sala separados kit, e banh.
em côr — Fino acabamento Cr$
16 000 sendo 8 a visla e 8 fi-
nane. Ver e .ratar no local com
o porteiro, Sr. Alcebíades — R
Marquei de Abrnntes_°2.__
FLAMENGO 

"-"Vendo, 
ap. conj.

sala, iord. inverno, banheiro com-

M_rflMM?i.de § 
"vergueiro 

_9_i\_i_ 515. NCr. Entrada 23 000 000 —
14 000,00 - Sinal 50%, saldo 2
anos. . Tratar, pelo tol. 52-7702
coin Seni,

LARANJEIRAS - Terreno 453 m2. BOTAFOGO.Vende-.e. Rua Don Gerardo, 46,

COSME VELHO - ^C^^MY^^^^^r^
lho, 354, casa XIII, vende-se cm LARAMJcIRAS - Vendo lindo apt.
leilão iudiclal com 4 quartos, |de sala, 3 quartos, copa-coz.,
2 salas o dependências, dia 20
de março de 1967, às 16,30hs
pelo leiloeiro Candiota, informa-
cões pelo Tel. 42-4426, das 13 às
ló horas. Vide anúncios J. do
Comércio.

banh., dep. empr. Rua Pinheiro
Machado, 51, apt. 607. Ver no
locol, tratar - 22-6466. ;

KAIC - KOSMOS
PRAIA DO FLAMENGO,
88, ap. 304 — Vende-se
vazio, tendo: veslíbulo,

galeria, 2 salas, 3 qts.,
b.nh., .copa, coz., dep.
empreg., área 200 m2.

FLAMENGO - Magnífico ap. de
alto luxo, e| 280 m2 — Praia,
lnf. 57-2905 - CRECI 629.

Ap. c| salão, 3
dep.

COMPRO ap. ocupado, de sala
e quarto sepsrados, c/ depen
dências de empregada. Ligar p/
Dr. Antônio, tei.: 52-3337, a par-
Ijr de seg.-feira, depois das 4 h.
CATETE - Rua Bento Lisboa,. 163
ap. 701, de frente, 2 quatros, sa
(a • mais dependénciis — Ven-
de-se. Chaves com e porteiro —
Tratar tel. 25.115.

CATETE — Vendo conjugado de
frente final construção ou troco
por terreno 1. Governador. Baso
NCrS 9 000,00. Telefonar: ....
46-5330.

APARTAMENTO com telefone -
Vende-se, 230 m2, amplo salão,
três quartos, sala de almoço, sa-
leta, dois banheiros sociais, co-
pa e cezinha, área de serviço
com dois tanques, dependências
completas para empregaddí, ga-r.ig;m (box particular com ele-
vador pnra o automóvel), arm_-
rios-embutidos em Iodas as pe-
ças. Fodsrão ficar com o novo
proprietário, cortinas e diversos
pertences que guarnecem e de-
corão o apartamento. Preço em
torno de NCrS 100 000,00 (cem
mil cruzoírcs noves) estudVse
parle facilitada. Visitas ao lo-
cal — Praia do Flamengo n. 168,
•p. V04, com o Sr. Machado So.
brlnhíí.

FLAMENGO -,. . . .
qts., 2 banh. « dep. compl. ga
ragem. Vendemos na Av. Os wal
do Cruz, 23. Ver no local das
14 às 17 - CRECI 627._
FLAMENGO — oportunidade -
Vazio. Apt. de luxo cl varanda,

salões, 3 quartos, copa-coz.,
dep. empr., área c| tanque. Pin-
tura a óleo, erm..rios embutidos.
Ver e tratar à Praia do Russel,
680, apt. 401. Tel.: 25-1467 (en
tre o Hotel Gléria e Manchete)
apenas 1 ap. por andar com linda
vista. Pode ver hoje até lóh.
FLAMENGO — oportunidade -
Av. Rui Barbosa, 300, apt. 703, c|
vaga para carro; sala, 3 quartos,
j. inverno, banh., coz., dep. emp.,
área c| tanqtfè. Vazio. Visitas
hoje e amanhã até as 16 horas.
Preço: apenas 45 mil cl 20 mil
entrada e o saldo em 2 longos
anos. Maiores detalhes tel.
25-1467, ou Av. Rio Branco, 277,
grupo 1 606^
FLAMENGO — Compramos apar-
tamentos prontos — somente va*
lícs — pagamos à vista o iusto
valor — 1, 2 • 3 quartos — Te*
met urgência — Tratar na PRE>
DIAL AQUARELA. - Rua Mí-
xíco n. 11 — 12.0 andar. Tels.
52-3612 • 424874 - Primeira
clatsa no ramo imobiliário —
CRECI 258.
FLAMENGO - Apartamento 

"523

na Rua Almirante Tamandaré 41,
CATETE — R. Pedro Américo, 1Ó6 seré vendido em leilão pelo lel-
Bloco B, ap. 207. Vendo ótimo loeiro PAULO BRAME quarta-feira
conjugado, vazio. coz. e banh. 22 de março de 1967, as 16 hs.
compl. Ver no local dai 9 às no local, 50% de entrada e o
17 hs. Aceito IPEG cu oferta a restante em 24 meses. Mais In*
vista. Tel. 26-9533. 'formes teL 31-0228.

FLAMENGO - Vende-se maravl
lhoso ap. luxo, composto de sa-
leta, 2 grandes sala:, Jardim ir.-
verno, 4 quartes, com. armários

banheiros sociais, copa, cozinha
2 quartos empr, demais deo.
garagem, preço Cr$ 100 000 000
com £0% em 2 anos, Visitas
com Enir ltda — Rua do Ou-
vidor 86. 5= and. Tel. 31-2332
e 36-3621. CRECI 273.

Chaves c| porteiro. Tra^
tar KAIC — Rua'do Car-
mò, 27-A, s| loja. Tels
52-2995 e 22-1860 —

Creci 283.

BOTAFOGO - URCA

CATETE — Vendemos
ótimo ap. na Rua Ben-
to Lisboa, 14, de fren-
te, vazio. Sala, 3 qts.,
jardim de inverno, deps.
compl. de emp. BASE:
38 milhões! lnf.-. VE-
PLAN IMOBILIÁRIA -

Rua México, 148, s| 307
- DIAS ÚTEIS - DEPTO.
DE VENDAS AVULSAS -

J-107 - CRECI 66.

FLAMENGO - .Vende-se ap. no.
vo composto- de 2 salas, 3 quar-
tos, demais dep. « garagem é
na cobertura, sala, demais dep.
e grande terraço, edm linda vis-
ta. Preço Cr$ 90 000 000 com
£0% financ. Ver com o Sr.
Amara! na Rua Crur Lima 33 e
tratar com Enlr Ltda — Rua Ouvi-
dof 86, 5° and. Tel. 31-2332 -
CRECI _273.
FLAMENGO - Vendo um endar
com 2ap., -frente grande e fun-
do menor, area 558 m2 — Fase
final construção. — Leopoldo —
27-5671.

RUA DO CATETE, 116 -

Ótimos aps. para renda,
revenda ou moradia. —

Sala e quarto separados,
cozinha,'banh. e área cj
tanque. Apenas 5 p| an-
dar. Obra em ritmo ace-
lerado, já em alvenaria,
lnf. no local. NATAN
BERMAN - R. 7 Setem
bro, 66, 3.°, tels. .....
52-2281 e 32-6172 -

CRECI 8.

KAIC - KOSMOS -
RUA CORREIA DUTRA,
56, ap. 29 — Vende-se,
tendo: sala, var., 2 qts.,
banh., coz., WC empreg.
e área c| tanque. Entra-
da 7 000 000, sando f i-
nane. Ver no local p|
gentileza do inquilino.
Tratar KAIC. Rua do Car-
mo, 27-A, s] loja. Tels.
52-2995 e 22-1860 -
Creci 283.

SENADOR VERGUEIRO, 50, ep.
801 — Vendo, vazio, frente, li-
ving, jardim Inverno, sala ian.
tar, 3 qts., 2 banhs. sociais, co-
pa-cozinha, garagem, dep. em-
preg. 225 m2. Visitas 8j!2h. Tra-
tar Nelson Gonçalves, 52.8373.

LARANJEIRAS - Uma
oportunidade única pa-
ra morar bem! "Solar

Barão de Corumbá". —

Construção de luxo c| 3
elevadores, em terreno
de 1 200 m2 c| belos jar-
dins e play-grounds, em
incorporação na Rua das
Laranjeiras n. 518, no
início de Cosme Velho
— Excelentes e amplos
apartamentos c| 2 e 3

quartos. Todos c| 2 ba-
nheiros sociais em cores.
Armários embutidos. Ga-
ragem, c| boxe privati
vo, já incluído no preço
Cozinhas c| _zulejos até
o teto etc. Preços a par-
tir de NCr$ 28~900,00 ç
sinal de NCr$ 600,00 e

prestações mensais de
NCr$ 340,00. Incorpora-
cão da AUXILIADORA
PREDIAL S.A. -CONS-

TRUCÂO DA PAN AME-
RIÇÃNA DE ENGENHA-
RIA S.A. Tôdas ás de-
mais informações no lo-
cal, até as 22 horas ou
com M. GUERRA, Av.
Rio Branco n. 134, 4.°,
s| 

'407 
- Tels. 22-4368

e 46-2782. CRECI 4.

APARTAMENTOS - Cj
PRONTA ENTREGA -

BOTAFOGO - 1 boa sa
a, 2 bons quartos e

deps., garagem. Av. Pas
téur, 184. Ver no local
cj o Sr. GILDEG1L e tra
tar na DOMILARS.A. -

Av. Rio Branco, 37, sala
401. - Tel. 23-2220 -

(CRECI J. 241).
ANTES DE NEGOCIAR imóveis tm
Bolúfogo e bairros, .consulte Ene
TITO LIVIO (Creci 1 099). R. Do-
minco Ferreira, 34Ü01 - 57-9074
ou 22-9100. Av. Rio Branco, 1341
506. Avalia, compra «-vende.

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 a
Av. PASTEUR, até às 22
horas. Construção com a

garantia da SOC1NCO.
Vendas JÚLIO BOGORI-
CIN - CRECI 95 - Ay.
Rio Branco, 156, s| 801.
Tels. 52-8774 
22-2793,

APARTAMENTO, vazio, vista para
mar., sola-quarto, coz., bonh.

B:sel2 milnõ-s, c/ 50% finan-
ciados. Tratar induslv* d_mÍnno,
tcl.: 25-36911 Caleri. CRECI 254.

EDIFÍCIO REGRAN - Inicio de
venda, ótimo. Bnaria,ii_-nt05 de
2 quartos, sala. banheiro com-
plelo e dependências ds empre-
gada. Vaga na garagem. Rua
Re.ií Grandeza, 278, «.quina de
Mena Barreto. Obra em início
de alvenaria. Construção- e aca-
bamento de Gomes de Almeida
Fernandes — Informações e ven-
das: 52-7557 « 42-5099. TAL. -
Taubaté Administradora — ,Av.
Almirante Barroso, 90, t| 517|
519. 

KAIC - KÕSMÕS - BO-
TAFOGO - RUA CONDE
DE IRAJÁ, 227, ap. 301

Vende-se, de frente,
cj sala, jard. inv., 2 qts.,
banh., coz., dep. empre

gada, garagem ern con-
dimínio. Ver por genti-
leza da inquilina as 5as.-
feiras das 16 às 19 hs
Tratar KAIC — Rua do
Carmo, 27-A, s| loja. —

Tels. 52-2995 e 22-1860
Creci 283.

VENDÈ-SE — Rua Marquês da
Abrantes, 92, Bloco B, ap. 310,
ótimo ap„ saia, quarto separados,
cozinha pequena, banheiro com-
pleto. Também troca-se por ou-
tro maíor zona norte, paqando-se
diferença - 25-8014 - D._C!ara.

VENDE-SE ítimo conjugado, de
frente, desocupado, andar alto
c| linda vista Praia Flamengo.
Rua Dois de Dezembro, 22. Cha-
ves com porleiro. Tretar 226273.

LARANJEIRAS - V. 6timo apt.
final constr. sl., qt., conj. R. La-
ranieiras, 336, apt. 1 421, ver no
local, Crí 8 milhões finenc. Tel.
.•8379. Av. R. Bco., 185, s!
507. ___ 
LARANJEIRAS -"R."pÍnh'eiro Ms-
chado — Vende-se em final de
construção dois magníficos aos.
de salão, 3 ou 4 q., 2 banhs.
sociais t dep. De frente e an-
dar alto. Tel. 46-3383 e 23-0818.
CRECI 818.

APARTAMENTOS - BO'
TAFOGO- 5." LAJE -

bem parcelas «interme-

diárias. Ampla sala, dois

quartos e deps. Sinal de
2 500 mil, prestações
mensais de 200 mil. Sa-
la e quarto c| deps. Si-
nal de 2 milhões, pres-
tações mensais de 200
mil. Visite o local. RUA
JOÃO AFONSO, 49 -

(LARGO DO HUMAITÁ)
-Jnc. HÉRCULES IMÓ-
VEIS S.A..Vendas: Av.
Rio Branco, 37, sj 401 —

Tel. 23-2220 (CRECI J
241).

BOTAFOGO - Rua V. Pétric, 221
Vendo api. 302, sala, 3 qts., ga-
ragem. Vazio, novo. Ir.. c| por-
teiro, tel. 43-2070 venda. Ac:ito
Cx. Cieci 213.
BOTAFOGO — Vende-se um terre.
no à Rua General Severiano, gaba-
rito de dez pavimentos. Tel. .».
£5-7499 com o sr. Eduardo. ^^

LUXUOSA casa centro terreno, 2
pavimentos, 2 salas, 5 quartoa,
copa, coiinha, lavanderia, qt. re-
versivel, garagem 3 carros c]
qt. reversível. Ver Rua fiarão dc
lucena, 31.
QUANTO VALE Õ SEU IMÓVEL?
A Imob. Mente Castelo, dari o
preço real para venda. Cônsul-
tem-na sem compromisso. Tels..
52-2809 ou 52-8251 - CRECl
577 - 1MC. 
RUA GEN'. POLIDORO N.« 20 -
Vdo. o ap. 804, sala e qto. «ep.,
dep., írea ./ tanq. NCr$ 19
mil, c/ 50% fin. Ver das 9 às
11 horas. Aceito Cxa. Trat. F.
NOGUEIRA - Rua Rodrioo Silva,
18, s/ 904. Tel. 32-4004 - CRECI
50. •
VENDE-SE 61. apt. íl., 2 qts., el
arms. embs., coz. e benh gdes.
Tedo pintado a óleo, tlnteco.
Dep;. de emp.. Pronto entrega.
Ver hoie.' R. Warquês de Abren»
te:,_921303. _ ¦_
VENDO ótimo ap. vazio,' claro,
cl sala, salete, 2 qt;., coz., bn-
nheiro, dep. empreg. Ver ns R-
Dona Mariana, 210, ep. 304.
VENDE-SE ou aluoa-se apartamen-
ío na Prala de Botafogo, 340,
ap. 1 217 — Trater pelo telefone
•19.2178.

BOTAFOGO — Vende-se amplo
pt. 

'c| 
grande sala, 3 quartos,

arms. embut., copa-cozinha, am-
pio banh., espaçosa deps. de ser-
viços. De frente 2 por andar.
Sinal NCr$ 13 000,00, saldo faci-
litado. Ver diariamente das 9 às
12 e das 14 às 17 horas è R.
Gal. Polidoro, 189, ap. 201.
Trater na ORIEL. Av. Rio Bran-
co, 131, «I 802 - lel. 42-0998.
Crecl 16. 

LARANJEIRAS - Salão, 3 qts.,
deps. b garagem. Frente. Vario,
Preco e condições excepcioneis,
lnf. 52-5256 a 22.032.

BOTAFOGO — Ap. vaiio, com
:o!ão, 3 qti., ban!.., co„ e dep.
emprenada. Entrada 15 mühÕes
e o rest. em 2 onos. R. Conde
Iraiá. Venda exclusiva Valde-

n-.ür Donato. Tel.: 43-S000 e...
43-8700_(CREa_n;oj52:
BOTAFOGO — Vendo vazio, de
frente, sp., sala, 2 qts., banh.,
coi. e mais dependências. Pintado
— Ver hoje de 15 às 17h, na Rua
Maria Euoênia n° 23, ap. 302. -
Tretar Milton Magalhães. CRECI
80. Tel. 22-6128. Das 13-às 18
hcfw.

BOTAFOGO — Cobertura vendo çl
115m2 na Rua Guilhermina Guln-
le, 296, c] tl. 20m2, qt. 12m2,
banh., coi., dep. comp. emp.,
terraço 60m2 cl parte coberta e
garagem. Ent. 22 000, saldo fi.
nanciados. lnf. e visitas, tel. ...
42-2392 - 22-9497 - Joal Gou-
lart. Craci 59.

LEME - COPACABANA

COBERTURA, ep, vazio, pessoa
fino gosto, rua residência!, per-
to Cine Veneza, terraço de 140
m2, saião, 2 grandes quortos,
orm. embutidos, 2 banh.; em côr,
cepa, coiinha azuieio até o tolo,
area c/ tanque, dep. «mp., nara-
gem. Trater inclusive dominoo,
tel.; 25-3691, Caleri. CRECI 254.
Cr$ 30 OCO 000 - Aceito Caixa,
plano antigo c| sina!. Botafogo,
R. Humaití, 44, ap. 903, de fren-
te, vazio. 2 qts., dep. emp., cha-
ves c| porteiro. T. R. Gonçalves
Dias, 89, s] 802 - 42-6638 hoie,
49-4252. Sr. Gilberto. Creci 950.

NA. PRAIA. DE BOTAFO-
GO - ESQ. DE SÃO CLE-
MENTE. DE FRENTE PA-
RA O MAR - Sala, 1
ou 2 quartos, banheiro,
cozinha, dep. completas

p| empregada, vaga de

garagem. Tôdas as pe.
ças de frente. Constru-

ção garantida pelo gran.
de número de obras rea
izadas por H. MENDLO

WICZ ENGENHARIA (en-
tre elas a do Edifício

CINE CONDOR" do Lar-

go do Machado). Sinal
de 500 000 — Mensali-
dades de 120 000. VÁ
AINDA HOJE AO LOCAL
DE 9 ÀS 22 horas, é
REALMENTE UMA
GRANDE OPORTUNIDA
DE - Vendas: JULIO BO-
GORICIN - CRECI 95 -

Av. Rio Branco, 156, s
803 - Tels.; 32-3813 e
52-7494.

ATENÇÃO — Ru» Sí Ferreire —
Vendo ep. sala e quarlo con|.
P. 11 milhões, fac. 50%, de» 12
àa 18h. - 22-4337 - Al. a/cont.

APARTAMENTO - ÃV.
ATLÂNTICA, 1230 -

10.° andar. 2 salões, 4
dormitórios, 3 banheiros
sociais, demais deps. de
serviço, 2 vagas na ga-
ragem. Veja no local. —

Tratar DOMILAR S.A.,
Av. Rio Branco, 37, sala
401 - Tel. 23-2220 -

(CRECI J. 241).

PRAIA DE BOTAFOGO, 356 -
Vendo ap. coni. vazio.' Chsvej
porteiro. Iníormacóen 46-3635 a
noite.

APARTAMENTO vaz. c| qt., cl.
conj., eoz., banh., var. R. Do.
minaos Ferreira, 2361406. Ent.
11400. Rest. 24x150. Chaves na
portaria. Trat. Alcindo Cunnab»-

15, ll.o, ,|1, Fonei 42-2294.
ATENÇÃO - Leme - Vendo Ruá
Anchieta, 16, ap. 203, de frente,
¦!., 2 qts. e dep. emp., vaiio,
ver no local. Tel. 22-4163. Mario.
Creci_61_^ ,
AVENIDA COPACABANA 115, ep.
507 — Vendo ou alugo grande c
bonito conjugado, de frente, com
bos cozinha • quarto de empre-
gada. Pintura a óieo • deco*
rado, muitos armários embuti-
dos de luxo. Porteiro cu_Joeal._
ATENÇÃO ^"Conjugado cj 47
m2 — Pitotis, frente, coi., ban.
e qto. empregada, 22 milhões e
vists. Ac. Caixa c] 8 sinal. R.
Santa Clara, 166. Marctr. ,...
3Ó...U CRECl 248.
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2 — 3,» Cai-, CIASSIFICADOS, Jornal sio Brasil, domingo, 12, • 2.".feira, 13-3-67

ANTES DE NEGOCIAR IMÓVEIS
em Copacabana • bairros cônsul-
te Eng. TITO LIVIO (CRECI
1 099) — R. Domingos Ferreira,
341101 - Tel. 57-9074 ou 22-9100
— Av. Rio Bronco, 134|506 -
Avalia, compra e_yende.___
ATENÇÃO — Srs. (aj proprieta
fioi (a) da 2. Sul, desejam ven-
der seus imóveis, não há proble-
ma, tenho diversos tipos: preço
á vista e financiados/ de pedidos
d» aps., procure o Sr. Pedro,
diariamente pelo tcl. 46-3982 -
Suas ordens. ___^___

CRS 57 000 000 c; 30 milhóss ent. Lê.ViE - R. Custavo Sampaio, 438,; APARTAMENTO, vazio, frente, la-11 CRI riM D«,I4Ã„,I, J^IPRACA DA ruMnpiPA ... t, ,, ,,- , ~. .. .""- Copacabana, R. Belíott Roxo, apl. 901. Vdo. fria.', luxo.J5o|do sombra, pessoa de fine, góstÔ.ILEBLON 
~ Residência Oe|^V^^A JANDEIRA^- 

Vcn-;T|JUCA _ QBRA NA Ó.° ^«ACAN^-. Vende-se^ou alu-

® IMÓVEIS - COMPRA E VENDA
esq, B. Ribeiro de írente, 3 qt3.,;n;'J,

APARTAMENTO, vazio, pintado o
oieo, sinteco, sala 13 m2, quar-
to separado ló m2, corinha, ban.
completo, area c/ tanque. Base
28 milhões, aceito Caixa. Tratar
inclusive domingo, tel. 25-3691,
Caleri - CRECI 254.
APARTAMENTO, vazio, vondo, 3
salas, 3 quartos de 22 m2, vários
arm. emb,, banh. etn côr, copa,
eozinha, dep. emprcçjadj, area </
tanque, gnrííqeni. B>iif» J0 mi-
lhões, cf 50% financiados. Tratar
inclusive domingo, tel.t 25-3691,
Caleri - CRECI 254.
APARTAMENTO - Áv. Atlflntica
luxo, 2 qls., sala, par., dep.
completas, preço oport. finan
ou Caixa Ec» ~ Atendo .hoie, -
23-8688.
APARTAMENTO - Copacabana
construção adiantada, quarto e
sala, vende-se na Avenida Prin-
cesa Isabel. Tralar para ver c|
Fernandes. CRECI 400, Rua da
Quitanda, 30 - 2.° andar, saia
209. Tel. 52-2899
APARTAMENTO - leme constru-
ção adiantadíssima vende-se na
Rua General Ribeiro da Costa, 2
quartos e sala*. Tratar pnra ver
c| Fernondes. CRECI 400, Rur.
da Quitando, 30 - 2.° ondar -
Sa1a_209. Te1._52-2899.

• APARTAMENTO r— Flenle," yazií
2 ralas, 1 quarto, banh., e co-
zinha, NCr$ 26 000,00, só J
vista. Rüa Rainha Elizabelh esq.
de Copacobana. Tratar 22-2330.

ARPOADOR — Apartamento de
250 a 305 m2. Obra cm revesti»
mento. Especificações de 

'total 
lu-

xo. Edifício Monet e Munef. R.
Francisco Otaviano, 112 — Peças
excepcionalmente bem divididas.
Construção e acabamento de Go
mes de Almeida Fernandes. Av.
Almirante Barroso, n. 9ü, grupos
517-519. Tels.t 42-5099 e 42-1238
— TAL — Taubaté Administrado-
r» - CRECI 84. _
BELFORD ROXO 

"- 
Venüíse 

"cã"-

so vazia, com clnsl de Cr$ ....
1300 000 e 100000 por mês. -
Tratar Av. Rio Branco, 156 —
Sala 706.
BARATA RIBEIRO, ,13 -""' Veíh
do ap, quarto,- sala icps., ccz.,
bnnh., deps. emp, vltrificado,
fundes, 4 per nnd., vario. Preço:
Cr$ 25 000. A vista aceilo Cz. E.
com sinal de Cri 5 COO. Trahr
28-9154 - Santos das 9 às 17
horas.
CÕPACÃBÃNaT'^" 

"Vendo 
ólimo

ap. quarfo-sala separadoí, Posto
6, bem decorado. Leopoldo. Tel.
27-567K
COPACABANA - Vendo" 

~ap^

1205, novo, sala, ouarto sep.
cor., banh., sancas, florões, sin-
teco, 22 000 finan. Chaves, por-teiro. Barata Ribeiro, 153.

COPACABANA - Vendo ap. c|
aala, quorto, sep. dep. comp.
emp, c\ ou sem gsraqem. Tamos
outros. Trttar tel. 36-6811.
CASA - Rua 5"de_iulho," 166~
9.80 x 19 - 2 solas e 3 quar-
tos, etc. paraoem. CrS 160 000.
Para visitas, trator: 43-9644 ou
23-8917. Paulo Valente. Entrego
vazia. Favor n. insistir na vis.,
ta _s[_ hr-ra marcada.
COPACABANA - Cnmn."q. eT-a"-
Ia cl dep. Tol. 22-6733. - CRE-
Cl 844.

ÇOPÀCÃBÃNA"~-~A""ps.""'de""altoluxo de salão, 3 qls., 2 banhe.,
cor., deps., e garagem. Nado
igual no penem. Pag, facilit. V.
Rua Bulhões cle Carvalho, 622,
at* 21 horos. Pan-Imóveis. Mexi
co, 119, gri 801. Tels.: 52-5256
e_22-2032._CRECI_704

COPACABANA - Ap. vcncls-to
vazio, sala _. quarto separado
Frente pora Av. Copacabana. -
Ver ho|e com o dono. Av. Pra-
do Junior, 135, ap. 301, Tel.
3 8-3384. Jos é;_Faci I ito.
COPACABANA,-" Ap/r^tTTTT,
coz., banh., area, 1. q|. e- VVC
empregada, gar., 8 mil d» sinal,
36x500, * part» facilitada. Rua
Barata Ribeiro, 264, ap. 202 (alu-
gado s/ contrate). Ver o 102.Detalhes 25-6512. CRECI 167
COPACABANA

dep. emp., pronta entrega. H6|e liÜnlis., ólimo preço. Tel. 22-7226
49-1252 T. R. Gonçalves Dias 89, |e 37-4794.
s| 802 - Tel. 42-6688 - CRECI pAcfrs~Õ ÕB. ?-"í50_- Sr._ GMbcito. jrOòlO :3 — Rua Gene-
cr$'30õcoooo cf 17,-enfccopa- ral Barbosa Lima, 95, ap.
cabana, V. ótimo ap. vazio de — "- - • — —
SI., 2 qts., gaiagoin etc. Av.
Princesa Isabel. T. R. Gonçalves
Dias 89, s 802. Hoie 49-4252 _
42-6688 - Srj_GIJj.BERTO_C.950.
COPACABANA - POSTO 2 -
Vendo nndar alto, frente, tale-
ta, sala, quarto conj. varanda,
c| telefene. Tratsr Av. Prado Jú-
nior, 150, op._104 — Sr. Nélio.
COPACABANA --' Ven"do"'õp. ' 

sa-
Ia, quarto conj., .varanda, ba-
nhelra, cozinha, Ver R. Paula
Freitas 32, op. 1221. Chaves c|
porteiro. Tralar 2a.-fcíra cl Dr.
Monif.Tel. 42-2138.
Copacabana""- veníio"òBw.ã
na R. Bolivar, 125, Construção
Canadá, la. lecação, ap. cj 2
qls., dep. fundos', 4.0 and. V,?r
das 9 às 10 hi., exclusivamente.
Trator tel. 32-0615 - Silveira -
CRECI 9J4. _
COPACABANA - Wo.-ãp. \v*T.
Salão, sala, 3 c{ts,,' copc-coi., 2
dosp., 2 qts, empr., garagom.
120 milliõas, 50% à vista. Tcl
52-3457.

3 qts., saião, 2: Rua residencial, próximo à praia, alto llJXO e Construção
o.:iu 30m2, 3 ótimos quartos, vá-j , ,rios arm. embutidos 2 banheiros recenie no Trecho mali
azSíeiÒ í_\ nôI'icop/" C0Ii,'K'' aristocrático da Zonaazulejo ale o- teto, are.i c. tan-
que, dep. emp. base 60 mihões
c. 50% financiado. Tratar inelu-
slve domingo, lei. 25-3691, Ca-
ler!. CRECI 254.

Sul. RUA CODAJÁS, ri-
camente decorada e tio-

„,.,,,„ .- ..biliada. Amplos salões
APARTAMENTO vazio, Leblon - _ ¦ • r.Ll- i-
Vende-se com 3 qt-., Avenidaj30(:ials> biblioteca, SalaO
Ataulfo de Paiva. Trotar para verirla iantar _\ de almôroc| Fernandes. CRECI 400, Rua ria 7- ldmdr'. 5!< ae ai_moço.
Quitanda 30 - 2.» andar. SslalCOpa, COZIllha, SaloeS de
209. Tel. 52-2899. -

loca! com o Sr. Fernando,
_ás_W horas.
SAO'CRISTÓVÃO

COPACABANA - Vendo aparta
mento, sala, 3 quartos c| 2 ar-
marios emb., 2 bnnhnirrs, cozi-
nha o depondòncias. Cr$
57 003 000 - Barata Ribeiro n.ü
1891604.
COPACABANA" - Vdo.. ap.^du-
plex, frente, 3 q., 2 s„ 2 b.,
dep. e garagem — Ver Rua Re--
pública do Peru, 72, até 15h.
c| Lacerda _ou_1eh 29-1460.
COBERTURA - 5 julho, f(t; 220
m2, 16 peças, 2 v.| garagem
corn op. chofer. Troco p) Casa ou
ap._4 qls., 36^61^ __ i
COPACABANA - Vende-se ap.
conjugado, de frente na Rua Ba-
rata Ribeiro, 200. Preço e condi-
ções imob. Góes — Alcindo Gun-
nabara, 24 g; 1 214. Tel. 22-7812

Creci 202.
COPACABANA - Apartamento -
Sala, 2 quortos. Em término dc
construçgo. Sinal: NCrS 9 375,59:
Entrega em setembro. — -Informa-
ções: IMOBILIÁRIA NOVA YORK
S.A. - 31-0060. (Inclusive domin-
go até às 13h). CRECl_3_^
COPACABANA - Vendo ap7"c/
sinal de CrS 1 500 000, o res
tante aceito Caixa Ec, Marítimos
IPEG, IAPB ou particular - Fa-
cililo tambim em parcelas & conv
binar. Ap. sntn e quario conj.,
banh., ccz. Rua Sá Ferreira, 22rT
ap. 517 e 519, c/ ptoprielário,
das 15,30 ís 17,30 horas, Av.
Alm. Boifoso, 90, 6.» s/ 605 —
Tels.: 42-5435 e 22-2634 - Pro-
1° —l1_n2Í'ílC°I- Ç^Ect_L_2I?-
COPACABANA- Vende^oTST
505, ds Rua Leopoldo Miguez,
107, c/ sala, qt„ cozinha o banh.
sociol. Ver local. Tratar: Fone..
22-3183._

COPACABANA - Con-
fôrto excelente, Posto 6,
privilegiada localização
da Avenida Atlântica —
Vendo por NCr$
400 000,00 c| 50% de
entrada, saldo a combi-
nar. Área construída de

701. BASE: 75 milhões
Salão, 3 qtos., 2 banhs.,
copa, coz., deps. de
emp., área de serviço, 2
vagas na garagem. Inf.
VEPLAN IMOBILIÁRIA.
Tels. 52-2830 e 22-6102
- DEPTO. DE VENDASjni. Tel. 26:2-t56
AVULSAS - J. 107 JTER'
CREC[ 66.
RÜA BÁRATÁlíÍBEfRO

parqueamsíi;o,!-":i¦ - - SÃO CRISTÓVÃO
Geneveve. Veampla copa-cozinha, 'armírio "env 

dependências de 5S!'Vt
butido, dependências como!eta3 i
de empreoada, etc' Chsves com Çals em separado, K
porteiro no loce! 

~

ds-:e _;_. caia, 2 quarlos, ..
pand.ehcla.: Rua Barão d, iSua;]LAJE — Apartamentos detom!, 46, op. 306. Tralar n| ... „
iriesma rua n.« 104,Joj^caicodos.lampla Sala, j. inV., 2 OU
pra"ça dá banTeira - Vende, 3 ótimos quartos, copa-
se ap. trente, vazio, cab, 2 q.j . li*
iardim de inverno, c-zinho, ba-jCOZinhO, banheiro COm
nheiro social, banheiro emer-qa.\l_ n y Hf>npnrl»nrincda, area com tanque. Preco Cr$!DO , 

«epenaenCiaS
16 000,00. Metade à vista, res.lcompletas de empreqa-
tante cm 2-1 mesei. Praca da j, -i ..-'.-
Bondeirn, 109, op. 903. Trator nn da e ServiÇO, pilotlS, ga-

ragem, play-ground etc.até

Vendo oti-
ATENÇÃO IPANEMA- V. . jun-f, , 

• - ', 
,' !.,c boa localizai!tinho à i.ifjoa esplêndido ap. d»!'03, sendo um duplo, ar- fá 

'- -¦'¦ •
¦l sls., 3_qt_:.,_ oar. 

jMc^NC^^Sjr^Zj.JQ. e^buljclo;; em lò-isÃÕ 'CRISTÓVÃO

y»-se ap. 601 da Av. Maracan.
343, op. 601, c| 3 qts., 2 solas e
demais dependenciac, parcialmen-
(u mobiliado. Tratar na Imobiliá
ria MARVIL LTDA. Av. Rio Brs:v
c?!_37'. «'_•_. 407 -^Tel. 23-5310.
VENDE-SE prédio'. Rua"" Gastão
Panjlva 169. Graiaú. Ver no lo-
cal. Sr. Jorge.
VENDO np. frente,.'c/~'ialâo,' j
ótimos qls., coz., banh., depend.
smpreg., garaqem. R. Heber Etós-
Coll. Entreg. imediata. Telefon?
4B-9552 - CRECI 926.
VENDO - Ap., 2 qts., sl., c ,.,
banh., dsp. empregada — R. Tòr-

_....__ .„,., ..„. Preço Cr$ 15 900 000,
festas e jogos, 4 quar-jmo apartamento d 2Tusai'ó, com enfrsda de apenasbca localirnrío, ótima vis- ,- a ¦_ «n « Iras Harv^m t.fiÕiPhi _ T»tDetalha, 25-1244, CRECI 125,Cr$ 1 milhão 113 prOmeS.lá^Slí ^ Prel

VeiidoTnãsa e mensalidr.des de
idas as peças, 4 banhei-;.^, ,Tosi^i£h5ca"^ih?c;^;Cr$ 225 000, SEM JU-

_=:ROS. Visitas no local,"' D|IA -
sei nai'Rüí. Zh. £.r-~ tSde"ros sociais em mármore, «ra?. madirvetó 7,\om: Ver no'Prise na Kuc Artur Aran/je, 18 o '::. cal e Irafar na Praca rias 1-Vi?T e;!Colfn" "p- c'01' vari°- comíbar, churrasqueira, gaij-c:a:, 2.10, i-i.: 30-I403 d:r"ii!Dl',v-'/ íjrande terroço com esplendida, _? iventa c-m n nr-r--;-*- -•' ¦;¦'-'

48 — Pronta entreaa 'v'"1a pi"«rímica, composto da am-9 em > parqueamstiio,' ^'
A„ _l T"n r, 11 11 P,"1 ,sia- 2 otimos qusrto.-, ba-jPKCINA ACOUA/UIAp. C| loO m2. H»ll, sa- nheiro social em ,côr, com boxe,! f; ,rtL«UAiuL;

Traíor pessoa,
mente com Alencar & Cia. na
Av. Msl. Floriano, 10, 1.» andar
r Teh_23-3338. _
ENTRE; Õ CASTELINHO 

~E"""""Õ

PoSlO 6 — Vende-r.e ap. 3 quar-
tos. Boa sola, banheiro, cozinha
e dep. para empregado — Rua
Caning, 26 - Visitas a tarde ci
o porteiro.
GENERAL G"0MÈS'"CÃ"RNEW107"Í2Í
— Sala e quarto separados e quar-to de empregada, e demais de-
pendências. Tenho os nps. £03

mente as 2as„ 4as. e Sextos, di.
13 às 15 horas, ou no 503, cle
21 às 22 hs. Fac. paot. 12-24 me-

Aceito nps. co-mo pagamento d. 1 ,-->, 300 ni2* qts., sl„ ! p/ andir, ná Rm'
Anita Garibaldi, 5 - Valor 150mil. Det. (alugado i/contr.l. In-formações 25-6512. _CRECI 147,

COPACABANA -~Andar
alto, vazio, sala, 3 quar-
tos, dependências e ga-
ragem, 2. por andar.
Frente. Ver no local na
R. Barata Ribeiro, 686 -
ap. 701. Tratar pelo tel.
52-7494 e 32-3813 -
JÚLIO BOGORICIN -
CRECIjrè.^
CO>ACÃBAN"A~VdS;"õ". 1
?nS'.*'Í "'• í de"- ~ « müb. c|ou/o íac. Aceito of. à vista -
Ver e trator R. Sanla Clara. 246,ap. 402, após 13h.

ta, 3 qtos., coz., banh.,
deps. compl. emp. Ape-
nas'2 p| andar, de fren-
te. BASE: 55 milhões. -
Ver hoje no local. Inf.
VEPLAN IMOBILIÁRIA.
Tels. 52-2830 e 22-6102

Dias úteis — DEPTO
DE VENDAS AVULSAS -
J. 107- CRECI66
RUA SANTA 

" 
CLÃRÃ;

246 - AP. 202. Pronta
entrega. 2 p| andar. BA-
SE: 40 milhões. 2 salas,
2 qtos., coz., banh.,
deps. compl. emp., área
de serviço. Inf. VEPLAN
IMOBILIÁRIA. - Marcar
visitas p| tels. 52-2830
e 22-6102. -DEPTO. DE
VENDAS AVULSAS - J.
107- CRECI6Ó.
RÜÀ"SÃ FERREIRA."i70," ap.""ÍOÍT
sala, quarto separado, vaiio —
NCrS 17 000. Aceito Cx. - Tel.
23-3053.

RÜA BÕLÍVÁR~-"y.^JÕ-
cação. Excelente acaba-
-mento. 170 m2, 1 por
andar. 2 salas, 3 qtos.,
copa, coz., 3 banhs. so-
ciais de luxo e demais
deps. Vários armários
embutidos. BASE: 92
milhões. Pagto. a com-
binar. Inf. VEPLAN IMO-
BILIÁRIA. Teís. 52-2830
e 22-6102 - J. 107 -
CRECI 66 - DEPTO, DE
yj.^s_AyuL?As.__
SENHORES! Se vão comprar ou
vender aps, casas, procure o Jay-
me. Corretor oficial. CRECI 1106lo. Reçiião. Tel. 36-4934. Rua

-t,-.a „ , . iFinueiredo Magálhíej, 286 - S/00m2, andar alto, sô-pn. >ede própria.
bre pilotis, luxuoso esli^íM^^feE^S^flMOBILIÁRlÀ - Rua Mé-

dins, hortas, viveiros etc.
PREÇO Cr$ 900 milhões
facilitados em um ano.
Maiores detalhes e visi-
tas telefone 32-5353 —
(CRECI 442).

VILA ISABEL - Aps. novos. Ve:
26 de Selambro, 335, ap. 501 i
o de coksriura, ç nn Rua Torr*»!
Ilon-.cm, 429, ,ini. 107, 403 e C-03

r\ r*c «.r,- 
~ 

,Sina! a V"''" *> í° milhõe:,
O Dt McS-!'odos_va7.loc:_Dv!;_25.á512.J167s

QUITA, 98 (em frente áoM1:* £fiTa ~, Acc'><° c»íxB Ec-
StBiUir t u'i-1 \ i" festa 2 aos. ft venda, peq. cí-
isto-11-01- Militar), dianamente|rial. Rua Gòmana Bastos, 412 c/

4 ap;., 101 a 102, j. Avenida 20
-¦-- —¦• r. , °e Setembro com 2 qln., sala,

iratar Av. nio Branco, 130 -no Dep. de Vendas na 
' ' ' '

15.0. Tel. 32-8535. ',

LEBLON - ENTREGA IMEDIATA
— Living com lambrís, 3 quarto:
com armários embutidos, 2 ba-
nheiros sociais, varanda, copa e

2Õ3"ê"204; b7übWoííj|ítontiSd!4Í!Ílln!i1?'' , 1""'°, e banheiro de
Estudo entregar vazio. Visitas so- 

¦"'-'•""''•¦ - '""' ''" "empreejada e área de serviço
200 m2. Garcçjerh. Atapetado, ar
condicionado, 1 por andar, eleva-
dor social privativo. Sinal: NCr*

ses. Paulo Valente -' Pres. Vor.[A5 °Ç,0'00 e o saldo financiado
oas, 583iisála'11;,62Óíf23-8917;
GARêlA D'ÀVIIÃ, 25"="òil™í
unidades a venda, o apartamen-
to 1 301 (396 m2 e a cobertura— Prédio em centro dc terreno
çj 16 andares. Quadra de praia.Vista belíssima. Especificações)
de alto luxo e exclusivas. Cons-
trujão e acabamento de Gomes
de Almeida, Fernandes. Av. AI-
mirante Barroso, 90, ora. 5171
519. Tels:. 42.5099 e 42-1238 -
Tal - Taubaté' Administradora.
CRECl 84;
IPANEMA - 

"Vendo 
aõrcÕnjTà

R. Víjc. Piraiá, 434 - ap. 404.
Termino construção. Facilito, Tra-
'ar tone 52-8614 - Meia.

em 24 meses. Tel. 52-4903. (In
clusive domingo até às 13h). Ver
Ayr_Gsl._San Martin, J 15h
LEBLON" -" ApBrlamen"to""n.° 2Õ3,
h Rua Professor Brandão Filho,
00, de fino acabamento, com
hall e grande salSo?" 3 dormitó-
rios, demais dependências e va-
çja na garagem, em final de
construção, será vendido em lei-
lão extrajudicial pelo Leiloeiro
Álvaro Chaves. Amanhã, sspun-
da-feira, 13 de março de 1967,
às 16,00 hor-.:. 'no 

local. Mais
inf. te!. 22-4382.

IPANEMA - Ccbortura; 4 qts.,3 b'ánh'8'., 200 rn2, nova. Ver
Barão da Torre, 313 (prox. e Pr.
N. 5. Pcz), linda vista, c/ terra-
ço e elevador. 135 mil. Fac. Det.
256512 ¦->-CRECI-'16f ¦;¦'. _
IPANEMA - 

"Sa!«, 
2" doím."

demais deps. NCrS 37 OnO
íSK.HÍV.rr imobiliária-: lon-i 14-'17h. Tratar na CEMIL
DON lTDA. - Tais. 36.4767 • > io l .« • nr,57-3555. a Av. 13 de Maio, 23,

gr. 1 825 - Telefones:
42-3721 e 52-3670 -
CRECI 638. (P

Bairro
era ,i R. P

ra, 7,'casa, ci 2 sls., 3 t;ts„ de- onlrp Q p 10 hnrae: n,imais deo. Ver das 9 às 12 hs leíllre Ve ly noras, OU
Av. Rio B

Tel. 32-8535. ia../- -,-, j
«so-"9-3erfôr;re\A,\%a%a ,A^C174'tel., galpão nos fundos. Pua S 516. Tel. 32-5353 —

ç.iSfe.?'""^A}?:?- **?(CRÉcr.,442.;
VENDE-SE casa cl 2 qt!„'2salas, TI'IUCA _ Compro 

"'•parlamento

cozinha, banheiro, área eom'í'é ' quartos e dependências —
m-iia-água nes fundos, de snla,!*80''0 financiamento da Caixa
ciuarto, coi e banheiro': R. Uba-'E«n. . posro dar um sinal da
tinoa, 136 - São Cristóvão - '5 milhões. Tratar 32-1168 - Mo-
Tol. 54-0074. .reira.
VENDE-SE. -" Apartamento 

"doís,flilirÁ 
_ hiiico nrnn

quartos, ,o!a, dependôncias tm-! 
JULA «Uase pron-

pregada Rua Chaves Faria, 471, to — Em fase' de pintu-ap. 201. - Tratar tel. 520668., ' 
o I' • _-_í!Wrio.__ ,ra — Belíssima vista. —

tijüca ^Srícomprido!Rua Urusuaí, 471, em
APARTAMENTO -T,.UCA:-V.„.í=eU>mpelh0rAtr.eCll°' 

'^

do belíssimo a.a. am hií f:nni,'0 a Rus Andrade Ne-
de. construção, s/ pilotis, com 2
quarlos, sala, casinha, banheiro e
aaragem. Entrega para iunho. 2
milhões de entrada, 10 milhões
na escritura o saldo om presta-
SÕes da 400 mil cruzeiros - Ver
no local « tratar pelo telefone
42-4540 - Ru» Garibaldi, 95.

ves — Sala, saleta, 3
quartos, 2 banheiros so-
ciais, copa, cozinha, de-
pendências completas,
garagem. Edifício sobre
pilotis. Elevadores Otis
já funcionando. Sinal
10 000 000 e prestações

 ....  . _ mensais de 430000--^
Teixeira (Corretor Oficial, 20 ono: Ver no Inral rir. B àc IBdsexperièncla!. CRECI 926. ' 9? ° as '°
APÃRíAMENTO,'~vÕ2Yo~pVa~ç~ai'1oras' diariamente ou

rea'5..'» .^%^'d^ip^:ipelos telefones _52-8774

APARTAMENTO - Vaiio, iTèniT,
tipo casa, sala, 2 qts., dep. emp.,
ampla área serviço. Tel. 25-9040,
das 11 as 14 horas.
ACEITO para vender seu 

"imóvel

eni prazo_ curto. Tel. 43-9552

IPANEMA - COBERTÜ-
RA - DUPLEX. - Vista
permanente p| o mar.
Rua Garcia D'Ávila, esq.
Prudente de Morais. Sa-
ão, 4 dormitórios, dois

banh. sociais, copa, coz.,
2 qtos. emp., amplo ter-
raço, garagem. BASE:
140 milhões. Entrega em

ó meses. Inf. VEPLAN

LEBLON - Ap. vazio.—
Vende-se cj 3 quartos,
sala, banheiro social —
dep. empregada e éires-^^J^1
c| tanoue. Ver diária-'£.' *'_£*¦' tanqW". iniído. "s.n-íe 

22-2793 — JÚLIO BO
mente à Rua Ataulfo de c.iSíi T,"ar;ihcil?,iw?eJomín^ GORICIN - Creci 95 -

: Paiva, 50/ bloco A-2, das SSi^S-^N Rio Bra^°- ^6, slAirti(iA,v\tl'JT0 - Vende-;- - (,1.1 'Saenz Pena, Rua Pinto de Figuei. °U '.
redo, 156. Entrena em celambro,
alto luxo, salão, 3 grandes quar-tçs 2 banheiros em côr, ccp.vco-
zmha, qnraqem privativa - NCrS

9 000,00. Tratar Marir « Barros,
1025, ap, 101, bloco_A.
COBERTURA

o clássico e
inhas arquitetônicas

const. recente, um ap.

. ministrar sous imóveis. Procurearroladas'-; Org. Marra, creci noi, ía.ixro 1á_ _ <;' ^07Reçiião. Rua Figueiredo Mana- , ' M° S JU/ ~
Ihâss 286, sala 311. Tel jTels. 52-2830 e 22-6102

-J. 107-CRECI 66-
DE VENDASoor andar norac nmnk sJmoK: PROPRIETÁRIO - v.n-ipor anaar, peças amplas, demos o seu imív.i menn» «lu.iu :nu.

3 vagas na garagem, 3;n3110. - Soiicite.nos sem «m.|Awi|icac
,,. *!_ *e_"' IPromisso - Tal. 57.7309. CCECI1"VULÜAÒ.magníficos salões, 5 am-|'_.iiJ...

pios dormitórios c| ar-
marios, 4 banheiros so-
ciais de alto luxo em
mármore de Carrara,
amplas copa e coz. in-
dependentes, espaçosa
lavanderia, 3 dep. em-
pregados., - Prõpriodara
Embaixada ou família de
f

,,..vnr, -„—  - IPANEMA - Vende-~se ap. 3 qta;,vtNDO — Ap. novo de frente.H sh * demais dep. Ver das 12sala, q., coz., bnnh. e varanda]»» 17 hi. R. Gomes Carneiro,
mobiliado. Aceito ap. pequeno 5', ap. 801. Entrega-so vazio.
como parte do'pagto. Rua Tone-
leros, 2$4, ap. 701.
VÉNDE-SE - Aõrp6ÍTo"5. Sala
e quarto separado, banh., cor.,
yar., pintado, sinteco, 2o andar,
fundos. Tratar 57-9360. Facilita-se
porte.

VENDA seu imóvel peíò
Depto. de Vendas Avul

- „ .- . » . sas da VEPLAN IMOBLmo gosto Deslumbran- LIARIA. - Rua México,te vista plo.mar. lnfor-ji48, s! 307. - Telsmaçòes tel. 42-9104 -!52-2830 e 22-6102 -
Atendo hoie e diária-DEPTO. DE VENDAS

AVULSAS - J. 107 -
CRECI 66.
VEND0""ap."""7Í3"R. 

"Fig: ""Maga":

lhaes 870, ssla e qt. sep., banh.,
cor., dop. ccmpl. p| empr. Ver
a tratar domingo no local cl
propr.__ou_semcna tel. 43-2732.
VENDE-SE ótimo ap. qt., sala
sepds., coz., banh., varanda, pe-cas amplas de frente. Av. N. S.
Copacabana, 945, ap. 306. Cha-
ve c| porteiro. CrS 12 000 ent.,
rest. 2 anos - Tralar 25-7100 ou
45-0912. Sr. Pasqual. Visitem.

mente das 8h30m às 19
horas^. (p
DÉiXÕ_TTLEFÕNE'rVe"í3í""^zioÍ
Olimo ap. c| amplo quarto, ba
nheiro e ccz., lodo claro a c,
sinteco. 9 milhões à vista e 6
em 20 meses. Entrega imediata!
Rua Sa Ferreira 228, ep. 1032.
Vcr_hoie1Jnf._36-09é2.
DUPlYx"COBERTURA -lalãlilír":
raco, 2 sls., 3 qts., 2 banhs..
cop.-coz., dep. comp., garagem.Aceito oferta 100 milhões. VerR. Visc. Piraiá, 167, ap. 801. Inf.
420525. Pacheco - CRECI 635.

32-3813 - JÚLIO BO-
GORICIN - CRECI 95.
FIGUEIREDO 

"MAGALHAES,~442"-

iô-Sr^ic^^nd"!0'-^!5.^^- ~ BASE: 68 mi-
vista, acei! Cax.

Crt
c.

horas.
Sanlos, das 9 às 17

COPACABANA - Ap. de
frente - quarto, sala, co-
zinha, demais depends.
Ver à Rua Leopoldo Mi-
guez, 107, ap. 304, d
riamenle cl Corretor ns''3000- .
Portaria, das 14-17h. O ^W' 

df oí 5&"v' T^
apartamento está ocupa-
do mas a desocupação é
feita pj nosso Depto. Ju-
rídico. Tratar na CEMIL
à Av. 13 de Maio, 23,
grupo 1 825. Telefones:
42-3721 e 52-3670 -
CRECI 638. (p

ENTREGA IMEDIATA
2 por andar, sala e três
quartos, andar alto. Cor-
retor no local, na RuaiIBAk,r„. ,.„.,...
Toneleros, 261. TratariLPA^A ~ lEBL0N_

pelo tel. 52-7494 e ... [AV, DELFIM MOREIRA -

VENDO - Ap. 904 - Barata. RI-beiro, 771 -, Saleta, living, 2
quartos, armários embutidos, de-
pendência serv. completas e áreas- Tratar tel. 31-0208 e local do-
mingo 14 òs 18 hoi

PRAÇA SANTOS DU-
MONT, 138 - Constru-
ção já iniciada de GO-
MES DE ALMEIDA FER-
NANDES-Sala, 2 qtos.,
coz., banh., deps. com-
pletas emp. BASE: 27
milhões. - Inf. VEPLAN
IMOBILIÁRIA. Rua Mexi-
co,. 148 — Sj 307-Tels
52-2830 e 22-6102 -,:; L2'a < 'ji,<$nc>i_ *'.*™m
rv ', r^rn-r^ r.r> ííj? .c,'mP=s <•» Paz, 89-A - Entr.
Dias UleiS. — DEPTO. DE NCrS 20.000,00 - Tratar local

Sra. Guilhermina

73.
RIO-COMPRIDO

ÍIJUCA — Vdo. caia velha ê|
ólimo ter. pj incorporrição, caba-
rito, 8 pavls. Tel.: 23-3368. Creci
286.

VENDAS AVULSAS.
J.J07 - CRECI 66.'
PRUDENTE" DÉ' MORAIS, 98ÍÍK?
Apartamento de 241 m2. Obra
em revestimento, 

"prédio 
em cen-

Uo de terreno com 12 andarei.
Especificações de luxo. Quadra
de praia. — Estecionamento pri*
vatívo além da vaga na garagem.
Conslrução c acabamento do Go-
mes de Almeida Fernandes. Av.
Almirante Barroso. n.° 90, grs.
517I5J9 - Telefones: 42-1238 e
42-5099. TAL Taubaté Admi-
nistradora..CRECT 84.._
POSTO S 112 — Ouadr* praia —
«p. sólida jconslrução, 3 qts,,
aala, jiniirr» da inverti», banh.
compl., dap. todo refsrmado —
Pintura nova, ocup. imediata

Vista maravilho-
sa. Rua José Higino, 340, iuntoa Conde do Bonfim, 3 qts., ia-
lão etc. NCrS 20 000,00, eslrutu-
ra_pronla. Tel. 34-7286.
COBERTURA - ANDRADE:NEVES-Vendo com 4 qts., duas salajs,
2 banhs., terraço e dependências.
Final de construtão. 28-0451 —
Osvaldo.
CASA - Barão liapagípi. 1917
Novíssima, 9 peças, desocupada.
Paciamento 34 meses, sinal a-coni-
binar. ROCHA - 42-0279. CRECI

--„---;- -J52-2830 e 22-6102 -
•Venoe-se.udoDEpTa 

pE VENDAS
AVULSAS. J. 107 -

TIJUCA - PRONTA EN-
TREGA — Ótima casa de
2 pavtos., BASE: 55 mi-
lhões. Varanda, hall, sa-
la, 3 qts., banh., coz.,
boa área de serviço,
deps. compl. emp. e ga-
ragem. INF.: VEPLAN
IMOBILIÁRIA. - Marcar
visitas pelos tels

IPANEMA - Ruã"'Pru-
dente de Morais.. Início
de construção. Prédio
em centro de terreno —
Obra a cargo da SISAL.
Excelente planta f.LEXf-
VEL. Area de 250 m2." -
BASE: 71 milhões, in- »¦¦¦¦-. --».¦ •-— —- — - ..JUv... ... «,-,.. „..a. tl9 „.,. .
cluindo garagem. - Inf.,|&u^'So™^ Z ^.ÍSi.^f.^-J. P^^.re?ifhõfs 

dí LrS^dL e o 
"-!"

planta e vendas na Rua T,l!- "J(767 • S7-SS5S- «1 "8 - 42.9223, ' '!", Jn°e e?frsda e ° w-'residência - Nova - n.s6. 177.™.  ', -.ao 200 mil mensais. Vercio ursent» - Aceitamos propôs- i IJULA — Adaloerto'np local. RUA DO MA

Tel.t 37-1300.
RUA CITISO - VdoTVp. 

"térreo

tipo cosa, sala, 3 qts. e dep.
emprenada ele. Aceito Cxa. Preço
27 mil cruzs. Trat. 32-4004 — F
NOGUEJRA -_CRECI 50.
SÀENZ PENA - Vend5"T"a"ÍT
Centro terreno, ap. 101 e 201 —
2 salas, 5 cita., 2 varandas, dep.
garagem, iardmi- Tel. 38-0759.
SAENS PENA - Ént." vaíia'"ap.'
fte., 2 qts., «1,2 coz., banh. comp.
dep/ empreg. Inf. Org. Orlando
Manfredo. barão Isuatemi, 86 —
IeJv.48J080,Lr_Cf!ECI_82.
SAENS PEÜA, .55'fundos, vendo
apt. 806, de quarto, sala, depen-
dendês.-Chave..com louro.
TIJUCA" - Aps. finif.íd,

CRECI 66.
TIJUCA — Vendo casa luxo, torr,
'2.36- Trotar Av. Rio Branco,
15o|1327. Tel.i 52-1002. Pra-tUáv Olímpica;

cozinha, banh. c/ e b! empr
42-5435, 22-2634, 15!i30m -
I7h30m._
VILA" ISABEL" -~VendoTpTfrín
le, 2 quarios, 2 salaj, dependên-
cijs de empreoada. Ct% 25.000
à vista, estudo proposta finan-
ciamento. — 34-7794 a partir de
2a .^f eira.
VILA" ISABEL"- Voncfo""ãp'."sa"
Ia, qt-, coz.-, e área, peças em-
pias, NCrí 6 000,00, sin e 36
x_250, 30-7737, CRECI 910
RUA VISC. SANTA ÍSABEÍ.~
174-A ap. 101. i/endo c| sl„ 3
ciis., arm. dep. e garagem ex*
clusiva. 10 milhões entrada. Ver
cl propriet. locnl. 42-8408. CRE-
Cl 1018.
VILA" ISABEL '- 

Vende-se 
"op.~2

cjuartos, demais dependências —
Acelerada construção — Tratar
Maj, Dilson - 58-6424.

LINS - BOCA DO MATO
APARTAMENTO, vazio, freljto. ,sa-leta. aala, copa-coz., bnnh. em cor,
azul até o teto, 3 amplos quar*
'os, vários arm. embutidos. Base
32 milhões. Aceito Caixa. Rua
Ernestina, 75, ap. 202. Tratar
Inclusive domingo, tel. 25-3691,
Caleri - CRECI 254.

Cruzodcu
CARLOS DA SILVA

.v.*r

APARTAMENTO, vazio, luxo, 2
salas, _ 3 amplos quartos, banh.
tffl corjco^dep. empragoda,
saragem. Bãiè 30—ffmiiCê^—c?
50% financiados. Tratar inciu-i-
vo domingo, tel.i 25-3691, Cal-iri

OtECl-JS...
CASA; vazia, centro de~têTreno,

ala 20 m2, 3 amplos quartos,copa 12 m2, coz. 10 m2, 2 hanli.,
oap. empregada; crec c/ tanque,
iardim, varonds, quintal, ocro
Bem. Rua Lins de Varccr.rab
n.c' £49. Dese 42 milhões, c.ou,o financiados ou pela Caixa,
trçtar inclusive domlnno, fel«fo-

íí.*?''._£?!£!!• _CRECI_254.
liMS - Vd. ót. ãp."""Juxo, de
trente c| garagem e tcl., vazio
cm 90 dias, pois resido o pro-
prietário. Ver no local à R. Ma-
ranhão, 377, c/ D. Dulce e fra-
[ar à R. Bento Cardoso, 721,
1.» and. Brás de Pina. - Tel.
30-7706. Sr. João ou Sr. Sam-
patn.

TIJUCA - R. Conde de Bonfim,
amplo, ap. d» frente, vazio, sa-
fo»; 3 quartos c| armirios embu-

tidos, 2 banheiro» sociais em côr
copa, coz., dep. empr. t gare-
gem. Entrada 25 milhões e o sal.
"-í.?,"?0 me,es- Venda exclusi

va Waldemar Donato. Tel.i
4318000_e_43-37oOfjCRECI 5.
TÍJUCÁ — Apartamento^
vendo 2, sendo 1 sl. qt,
e dep. e outro cl terra-

México, 148, s| 307
TEMOS OUTRAS OFER-I*/ ""*^". íVíãío. £st_
tac liVni ali ..,-„,,., demo, excelent» construção — 3
TAS. VEPLAN IMOBILlAi|»al8.s, terraço, toalete, 2 banh.
PIA  Tole .0 OP^rv ni— * dorm. (arm.) copa, «oi. eKl/.. — lelS. S^BJQ e demais deps. - IMOBILIÁRIA
22-6102 — Dias úteis _|10ndon itda, - uu
DEPTO. DE VENDAS
AVULSAS - J, 107 -
CRECI 66.
JARDIM BOTÂNICO - Vdo. em
tr. de 12x36, de 2 pvls. mag.
residência c| 3 dorms., 2 sls.,
sl.lalmoço; 2 banhs., 2 varandas,
SeP»- * e»rasem pl 2 carros.
Tel. 23-3368. Cred 286.

C| vista p| o mar. Sala,
3 qls., coz., banh., deps.
compl. emp., área de

COPACABANA - PÍ7 ocaTTão -
Vende-se apl. no melhor ponto,
5?ü Pompeu loureiro, 146, apt,401, 3 quarlos, banheiro, duas sa-las^ dependências de serviços

|roiiiete
COPACABANA - A^li^Fl;'banh- ^ C°'' deP' ^h

GILSON ZUKOSKI vende Pòilo 3
ao 6 aps. luxo 3 qts., 4 etc.
70 a 125 milhões financiodes —
Tel. 36-0547 -CRECI 800.'GÍlSÓN"2Uí<OSkl" 

ven"da aps". 
"pi:

quenos do Pôslo 2 ao 6 con-
iuqodose separados, ótimos pr«-
Ços._Tel. 36-0547 - CRECI 830.
KAIC KOSMOS - CO-
PACABANA - COBER-
TURA - SANTA CLARA,
239, ap. C-01 - Vende-

.,  ,, „vll0i se VAZIO, tendo: living,
ÈÊ_W$*m Ab'- *m$$ 2 ^- arm."" íbanh

pregada, grande' terra-construção, sala, 1 ou 2 quartosdependência de emprenada, cozi-nha, banheiro c. irea em câr.
OT9948* f""'nc'<lmin,0• f0"« -

pPACÃBÃNÃ-- Vendo .p„ tt»l., coz., banh., área com tan-:£M>. saragem - Peças amplas a5#"<, *»r'««do, fundos. Preço
,.0$ 36 OOO. A vista - Aceito Cx°KJW comi sinal de Cr$ 6 000 -

çopãcabaná - pEiSTtrÉS:
tr»an-se,^em 3 meses, qt. ,.«ala coni, cot, t banh. R. Rau|
te'"; T"lfr "AUANCA IMó!
i. -,.Pç,< pio x' 9'. 3.0 and-Tel. 23-5911 _ CRECI 16.

ço, elevador social até a
cobertura. Preço 70 mi-
lhões. c| 50 financ. Cha-
ves c| porteiro. Tratar
KAIC — Rua do Carmo,
27-A, s| loja. Tels
52-2995 e 22-1860 -
Creci 283.
KAIC - KOSMOS -~CÕ~-
PACABANA - RUA Hl-
LÁRIO DE GOUVEIA

lhões ou aceitamos ofer-
tas p| pagto. em curió
prazo. Inf. VEPLAN IMO.
BILIÁRIA.. Marcar visitas
pelos tels. 52-2830 e
22-6102. - Dias úteis
- DEPTO. DE VENDAS

KAIC KOSMOS

34-47Í7 • 57-2555.
RESIDÊNCIA - Espetacular acab.
luxo, 4 dorm,, living, varanda
¦ala da jant., saleta, 2 banhs,
uma toatot», jardim, copa, cox.
Iav.f 3 quartos «mpr»g. qar.
— Preço oxcapclonal — IMOBI-
LIARIA LONDON lTDA. - Ta-
lefonesi 364767 » 57-2555.

VENDA seu imóvel pelo
Departamento de Ven-
das Avulsas da Veplan

IPANEMA - COBERTÜ-Imobiliária.-- Rua Mé-
RA - CASTELINHO -xico, 148, s| 307, tels.
Av. Vieira Souto, 140,|52-2830 e 22-6102 -
C-01 - Vende-se c| 250 j Departamento de Ven-
m2, final de construção, das Avulsas. J-107 —
Preço 170 milhões c| ,. [CRECI 66
72 800 000 de sinal
Saldo financ. Chaves cl
porteiro - Tratar KAIC
- Rua do Carmo, 27-A,
s.| loja. Tels. 52-2995 e
22-1860 - Creci 283

Aranha, 47 - Estrutura
e alvenaria prontas. —
Cenlro de terreno, sóbre
pilotis, com sala, 2 quar-
tos, co7.inha, banheiro,
dependências comple-
tas, todas peças de fren-
te. Construção CHOZIL
ENG. S.A. - Informa-
ções Av. Rio Branco,
156, s| 803 - Tels. .,
52-7494 e 32-3813 -
3ÚLIO BOGORICIN -
CRECI 95.

LEBLON — Esquina da Praia ep.
3 qts., ai., dep., 2 banhs., 2
gar, 10 mil do sinal, 800 men-
sal, vor Venancio Flores 76, é a

,,,.„.„ sua chance. Ap. 102, já na la.
AVULSAS — J. 107 — '"'e' 0,!m° condomínio. - Tel.

TIJUCA - Vende-se o ap. 401,
da Praça André Rebouça n.« 20,
vazio, amplo, próximo ao Cole-
Bio Militar e Instituto de Educa-
;-So. Visitas dlár;jm»nle dai 

~14

K5.,,13 >*>""• Tralar à Av, Chur.,.„ _
çhlll, H sala 207 - Corretor'ANDARAÍ - GRAJAÚ -

GÁVEA - J. BOTÂNICO ^_f_ ;vie|fa -f ¦<;f*cl;R'a: ™-r\VILA iSAbELVendo íccllitado, o

TOSO, 125. Tratar tel
32-5353JCRECI 442)
VENDO" apartamento" n"ã'"X*" PiniõGuedes, 21, «p, 101 c| .2 salas,

8 *» dependências, enfrente

.48-9076 " 
d° B''t0 ~ T'l,:

Y_.°9 
"fP- "ál 

*~~Üir)r_ãr7_7,
470, 3 «ls., A qts., 2 doses, de
pendencias_j-^70 milj-_48-8371.
VENDO 2 coni. c| garagim :
H. Lobo, 11. Entr. base 2 000
rest. 3 anos - Tel._48.4000.
VENDE-SE CASA - Ce"n"t'rõ~te".=-
n.?'_Açíií£!rj:se_ofertas. 

_58-4506.
VENDO ap. frehlevívailo, 2 quãítos, sola, banh. comp. R. Jogo-
roabo 59, esq. Int. Magalhães.
Valqueire. Ver hoie - Aceito
Caixa ou IPEG.
VENDO mela-água c| fer." 12x60
uma nascente e plano. Preço Cr$'
7 COO, ci Crí 2 500 d. entr?, res*
a comb. — Tratar Est, Três
Rios, '2ò.

UNS - Vendo linda casa cen-
tro terr. 13 x ?5m, 2 salas, 3
qts., copa cozinha, banh. côr,
dep. emp., garagem etc. Rua
Baroneza Uruguaiana, 86. Tel.:
58;8266:".' Ac. proposta,
UNS — Boca do Mato — Ven-
de-se . casa, 3 quartos, 2 salas,
copa, dep.., iardim, quintal. -
Rua Barüt- de São Boria, 69. 40
milhões finrnciados sem jures.Tratar Riachuelo, 325, so. 307

noite.'.'iTel. Niterói 7547.
UNS - Vdo. gr. 

"lado.'. 
Ap;

frente tipo caca, 3 q. sl., coz.,
banh., dep. Tudo a óleo, quin-'"„„ Sír»3ern.. DeMlhea propr.

uns-de vasconcellos - v.
ótimo apf. l.a locação, R. Uns
vasconcellos, 420, apt. 308, fte.
sl.; 3 qts., goragem, Crí 19 mi
lhoes financ. Tel. 52-8379. Av
.B;:BCo.,^185/t|:S07.
UNS - Vende-s. 1 apartãmín-
to térreo, com 3 quartos, 1 «ala,
dependências de empreqada. En-tredai independentes, jardim aótima área de serviço. Facilita,
do. Aceita-se Caixa Econômica.
.*^í_'$t!2l!l'_22. í_\ '"2

VENDE-SE; casa, ' Ruã-CaroÜSã
5ontcs, 53, c| X, 2 quartos, sala,varanda, cozinha, copa. Ver '
manta das 14h òs lóh.

HORIZONTAIS — 1 — cheio de calamidades; 11imitados; plagiados (De macaco); 12 — íalarou escrever em latim; 13 — tornara ditoso; jun-
pra; 14 — .andava; 16 — abasteça; 17 — nodia anterior àquele em que estamos; 19  enrai-
yecéra; 21 — total; completa; 22 — pequena por-ção de liquido (Lat. dlgitale); 23 — dá aviso dealguma coisa em alta voz; 24 — mau cheiro; 25lugar; direção; 27 — ofereça; 28 — fácil dese idear; 30 — aquele que erige; 31 — apêndice.
VERTICAIS — 1 — grande desastre; grande des-
graça: 2 — tomar maduro; 3 — discurso em ía-tim; 4 — véu para cobrir objetos religiosos (Ar.as-silara); 5 — irmã; 6 — pessoa que foi vitimada sua própria ambição; 7 — dança popular deTaranto, viva e rápida; 8 — luz que emana da
porita dos dedos; 9 — conjunto de pessoas da mes-ina esfera (pl.) (Lat. societatc); 10 — bebidas; 15gosta; 18 — apalpava; castigava (Lat. toecare);20 — com asas; aéreo; 26 —- remoinho de água;28 — donaire; 29 — desinênela verbal.

JACAREPAGUÁ — Mág-|£pARTAMENTO 
'.'ho;fflli»r-/««if„

„;z;., ¦ I. . I , ? Volks 64 em diante pela entrada,niiica residência de dOI3'3 qts. e-dependências, pronto em
andares cl parfe mobi-ii^õ-^.^aÍJa-.-.6"1 d° pina'
liada, 2 salas, 4 quartos,'boa"casa"- 4 miihões"e'3"dS
cdpa-cozinha, 2 banhei-!S"La,r".^ *'„%_%&
ros, 2 áreas, sendo T15"v."• Pi'anuara, Jardim nôvo,
coberta, varanda cober-'|"cfn§?ó-TeL *'S65a- c] lvan;
ta, jardim, telefone da
CETEL etc. - Entrada e
saldo em condições ex-
cepcionais. Ver na Rua
Francisco Acquarone, n.
104 (Junto à Freguesia).
Tratar na CEMIL à Av.
13. de Maip, 23, grupo

HELIÓPOUS (20 Distr"." n!" l.-üã".
çu) — Vondo 1 terreno 12*30 m'.
Prejo NCrS 500,00 à visla. Tra.
tar segunda a sábado, 8,30 3i
12 e das 13,30 às 18 horas. -
Tel. 31-2239 - Sr. Ceroueira._
CASA — Vende-se — Deodoro —
4 milhões cnt„ 2 qts., sala o
dep., saldo desde 150 mensais.
Ver (com Ivo), Rua 23, quadra 36,
casa 4 — Guadalupe — Tratar tel.
52-9080.

VENDE-SE - Caso no Uris" de Vss.cancelos,, na Rus Baronesa de Uru-
puaiana, 136. 4 quartos, banheiro
cima, 2 salas, qrande cozinha ecopa embaixo. No tórreo 1 sala,2 quartos, e banheiro de emp.Entrada de garagem, granda quin-
i _ V!C Io 

'°™ diariamente das8 às 18 horas. Tratar 22-6300 -
Av. 13 de Maio, 23, sala 1 822,oasg oQ milhões.

ATENÇÃO J. BOTÂNICO - V. ca-
scapalacetoda adaptável p] 2 fa-
mlliss. NCrS 160 m. Tel. 26-3456
- JOAO GUALTES.
ATENÇÃO GÁVEA - V. Espiem
dido terreno de esq, c| 46 x 50.
NCr$ 80 in. em 3 a. s| entrada.
Tel. _ 26-3456 - JOAO GUALTER.
LAGOA - íala," J 

"dorm." 
de.

mais d.pi. - IMOBILIÁRIA
LONDON LTDA. - Tais. 36-4767
• 57-2555;

CRECI 66.
AVENI DA \fiii_A. SOUTO, r.416 —
Superluxo — Últimos apartamen-
tos de 377 m2, ediíício de 9 an-
aares na Praia de Ipanema. Obra
ent revestimento. Construção eacabamento de Gomes de Almsi.
da, Fernandes, Avenida Almirante
Barroso, 90, grs. 5171519 - Te-
lafonesi 42-1238 • 42-5099 -
TAL — Taubató Administradora
CP-ECI 84.

ARPOADOR - Rua Bu-
lhões de Carvalho, 473.
Sala de jantar, sala de
estar, 3 qtos., 2 banhs.
sociais, copa, co;., área
de serviço c| ianque,
qto. e banh. emp. BASE:
40 milhões. Construção
já iniciada. Inf. planta e
vendas na VEPLAN IMO-
BILIÁRIA - Rua México,
148 - S! 307 - Dias

ÍL°PAv^NA 
""/• B?rola Ribc;:iyENDB-SE ap. nõvo,!úteis. DEPTO. DE VEN-

V.rpe:dí'baenPh..,^.: ^ Mente, 2 salas, conjuga 
L

tr.nquA,: b.nli.", emp^vazlo/epeíjdas, 3 qts., sendo clnas 13 milhões à visla
22-0781 e 52-0665.

Tel'|arm. emb., banh., coz.|

Pl.Av.AtlSn.lc. - Vazio salàò3 quartos, 2 banh., gara9em naescritura - NCrS 75 COO a combinar - Tels. 22-0781 e 52 0665
(apenas_2 aps. por andar)

PâíLACAABfNA ,- c°m<"° "~°e-
Posto 6 de sala grande, 2 ou3 quartos e dèp. completas. D-ucomo parte do pagamento terre."?."» Muda de 13 x 30. Tel46-3383 - CRECI 818
COPACABANA _ R. Santa Cia.ra J/_ - Vende-se os 3 últi.mos ap. de living, sala de ian-tar, 3 qts., 2 banhs. sodais edep. Obra na fasa de raveali.
mento. Entrega cm maio* de 63
T?»i'íus5° de Gs|neco Itcia. Tel.464383 e 23-0818 - CSECI Ç18
COPACABANA"-" Vindo'ap7novó
íi 5o" 

ci '.'m: ,mb- Branda talaei 28 m2. banh. côr c| box, gran-cie coz., área c| tanque, dep. emp.Area totalj 90 m2. Acabamento
cie luxo, financiado parte 3 anos.

oCL P°.,cir<> Av. Copa., 837*p. 903. Tratar: 22-2376V

DAS AVULSAS. - Tels,
52-2830 e 22-6102 -
J. 107- CRECI 66.
ANTES" OE" NEGOCTÀR"""ÍMóVirsno Leblon e bairros, consulteEng.o Tito. livio (CRECI 1 099)

S. CONR. - B. TIJUCA
25.6512. (167).
LEBLON .- Ap. vazio,
ataoetadn «s.tla 9 niiai- |MAIA DO JOA - Vendo apar-aiapeiaao, Saia, J. quar- tamento final de construção, 4tos, banheiro social, área!sujr,c,'-ití l<l,do «oi.citib» Costa

'J. ; Brava, 20 mil a combinar. Tel.com tanque, demais dft-pTgwí,
pendências. Ver à Rua!3f° conrado'-"- Vand«.«á ~m\.
r-»„ \/ « . ri« "" n.-»P' enl Imdo bosque - EctraOen. Venancio Flores, ',ft'.w das Concac,

TIJUCA
aparlamanto 405, da Rua Had-
cjock Lobo, 163.

580-403 - das 14-17h,|";.^.nt'Jn-s b''iches" Piícino
10/12, térreo,*de
beliches. Pise

... - ¦- vf lago, íRuno etc,dianamc-nte, cj Corretor WÍS32-H89 e 52-5102.
na portaria. Estaciona-
mento privativo. Tratar
na CEMIL à Av. 13 de
Maio, 23, grupo 1 825.
Telefones; 52-3670 e
42-3721 - CRECI 638.

(P
LEBLON - Vendo ap. R. VÍk,
Piraiá, sala, quarto separado,

SAO CONRADO - Vende-se ter-
renos iunto ao Gávea Golf Club.
Jardim Gavelandifl. Preço « con-
dições 1 Av. Rio Branco, 131,
s| 802 - Tel. 42-0998 - CRECI
16.
TERRENO 

"- 
Vendo cí vista . pj

O' mur, perto do Clube Costa
Brava. Preco 10 000. Pag. a com-
binar. Inf. tels. 42.2392 e 22-9497
- Joal Goulart. CRECI 59.
ÚLTIMA OPORTUNIDADE NA BR.6
— Río Santo*. Vendo áre^s d*
3 000, t 000, 13 000, 25 000 •

TIJUCA - TERRENO pró
prio para incorporação
com proj. aprovado para
14 apartamentos. Vendo
por Cr$ 15 milhões fa-
cilitados. Ver RUA TO
BIAS MOSCOSO, 378. -
Tel. 32-5353 - (CRECI
442).
TIJUCA — Vendo apartamento
com saleta, salão, 3 quartos com
armários embutidos, 2 banheiros
jociiiis em côrej, copa, coalnlia
com 'armar'0 em fórmica, depen*
dencia de empregada completa.
Sinal NCrí 20 000,00 condições a
combinar com o proprietário, na
Rua Martins Pena, 37, ap. 102
Não temjelefone.
TIJÜCÀ, GRAJAÚ, V. ISÃBlT,
MÉIER, CACHAMBI- Compro ca'
«as, ap%,, pago è vijta ou t
comb. - Pinto — 23-5466 ou ..
30-2550.

TIJUCA — Excepcionais
apartamentos DUPLEX
de salão, llvjng, vestibu-
Io, copa, cozinha, dep.

toTafe^SMíSs^MÍSa;4^ mÍ CÍÜ'J,?m /'•"«•• ff.-ida e SerVÍÇ°' ,rêS amP'0S
- CRECI 1 rien Oi-UJW,,, Es(, jos Banilailantaj • RioVinaMne O fcaUUAt-.;. i

1104. cm revestimento .ntr.8!.S';.,„IC'9R;:J'f'-8--.v- --.--r GARAGEM etc. PREiffO t ftiíSSÍafflíííffi "íffife

ACEITO para vender seu imóvei
em curto praio. Tol. 48-9552 -
Teixeira (Corretor Oficial, 20 anos
çje_experiència). - CRECI 926.
APARTAMENTO - Vendo-em
construção última laje, e| 1 'sl.,
1 qt., dep. emp., irea. Baratfs-
simo - Tel. 42-4516 - CRECI
1036.
ATENÇAO - Vendo Iuntos ou
sap. na Rua Visconde Sta. Isabel
187 - 189. Terr. 9 x 44. -
Prédio reformado. Loja C. 121
m2, ap. 2 qts., sal., dep. mais
terreno de 300 m2. Ver com pro-
prier. diariamente até 19 horas.
Oporlunldacle.
GRAJAU — Pcrmtila-se casa"t;p"o
ap. com 3 qls., salão, cozinha
copo, banli. comp., varanda en
vidniçada e depend. comp. de
emp. com quintal, por cnsa no
mesmo bairro ou Vila Isabel,
com garagem e quintal. Dlítrença
a combinar. Ver . tratar, na Rua
Araxa, 431-A, até às 12 horas.
CASA no Graiaú — Rua exclui,
palac, 3 qts., 3 salas, gar.,
copa, coz., altos • bx., fine.
Aceito troca ap. 2 ou 3 qts.
Zona Sul, da frenle no mix.
4.0 andar. Fiam., Leme. Aten-
do noje 23-8688.
GRAJAÚ - Apt. 2 qts., il.-j dep.
emp. Fte., nôvo (final const. 6
meses),garagem . 22 rnilhSes a
combinar. R. Bario de Mesquita,
950, apt. 702. Tratar: Nelli Ma-
chado - 50-5408 - 52-0953. Cr-.
ci 171.
GRAJAU - Vando ap. 2 qts.,sala, franta, 2.° andar, ocupado
sem contrato. Rua Barão do loi

. .m?0 &?&S 
VENDO terrino-lS-^S,^S»^ 

^ 
PREÇO|^^ *W M 

"SE/íSS

ci 380 m2 í| IWn" «. d:?ia 
F.:.í™n!'?' ÍUmo .local. Base ÚNICO Cr$ 15 900 000,? i'5330;. 

"m 
'. 

P«Pri.«rl.
almóco 5 auarto. »Jiii.t. i k ,0 milhões financiados. Tratar p/L_.r,j, 17 r Sf- Am""1"'.

Cr$ 65 000 000 cl 50%• c tj [•-"«•- mo tivio n_KtLI I OV9)Sinal. saldo 2 anos T. ~.R> Domingos Ferreira, 34-101
Tels.i 57-9074 ou 22-9100. Av
Rio Branco, 134-506 - Avalia,
Çompra_e_Vende.
APARTAMÉNTO~DÜPLEX
- RUA BARÃO DE JA-
GUARIBE, 47. Obra em
construção, cj estrutura
já pronta. 250 m2, mais
o terraço. Inf. e vendas

. na VEPLAN IMOBILIA-noar. Ver e trator cl proprieta-
'o na Av. Mem de Sá, n. 239

«no 
'° Co^,";":ii,l ~ *'¦ Ba-j— Sj 307. Té1s. 52-2830

í-RÃçr ARCOVERDE ""-Tcopacaba:0 22-6102. DEPTO. DE"' "'VENDAS 
AVULSAS -

jquartos' de criada,"'«pá^rozínhal fr\KiA ikiVtnTe 1T B°0 000, e mensalida-'fig /'«to NCr» 120 000,00. Tra- ZONA NORTE lies cl. Cr. .<\n fir\f\tar Av. Rio Branco, 131, sl 802 —  -- ae '"'•P •jSU UUO,
_______n_WK .pÇA. DA BANDEIRA -SEM JUROS. Obras

Price. Tratar KAIC. Rua
do Carmo, 27-A, sj loja.
Tels. 52-2995 e 22-1860
^Çréci' 283. _
LEME - Vendo apt. cl 2 quartos.
2 calas, banh. completo e coz. cj
Bzuleio ati o teto. banh. de cria-
da, todo forrado de paoel de pa-rede, lambris cle peroba, arme-
rios embutidos de l.a, na Rua
Gustavo Sampaio n. 650 no 5.°

&& a" KÍTdAZTm R>A. RUA MÉXICO, 143

Novo, 1 p| andar, 10.°
pavto. - 300 m2 - Salão (IOOm2) — S. jantar _ 4 qn,f 3
banha., arm. emb. a Closed. —
2 qts., emp. Acabamento excep-
cional. Preço 170 milhões fac.
Inf, 46-5979.

XJ07- CRECI 66.
COBERTURA - febion - Nova'
100 milhões - I s,|50, 3 q.2 bsnh., aarasem etc. 180 m2.
Trater Tel, 47-7056.

LEBLON - Vendo apartamento nô-
vo, 3 qts.^ 6lima sale, 2 banhei-ros em cor, dependência.! ccm-
pletas. Tratar Ial. 22-13M c/ NM.
ton Gonçalves Vieira - CRECI
S03_-_M_RegiSo.
LEBLON - Vendí-siap.TYqfs..
si., saleta, vazio. Av. Ataulfo de
Paiva, 1335, ap. 503 - P. 30,
financiados, 26 à vista. Chave
no 202, Sr. Antônio — A uma Q.
da Praia.
CÉBION i V«nde-«e- vaiio; ÒÍm
Ferreira, 559, ap. 202. Luxo, fren-
te. saião 130 m2), dois qts., pint.oieo, atapatado, arm. «mb., iln-
teco. Ver hoje 14-18h.

S. CRISTÓVÃO
ANTES de negociar Imoveít tm
S. Cristóvão 6 bairroa, consulte
Eng. Tito Ltvio (CRECI 1099). R.
Domingos Ferreira, 34/101. Tel.
57-9074 ou 22-9100. Av. Rio
Bronco, 134/506 - Avalia, com-
pra e vende.

adiantadas já na 2.° LA-
JE na RUA CONDE DE
BONFIM n.° 1 349. Cli-
ma espetacular. Ver no
local diariamente entre
9 e 19 horas ou deta-
lhes no Dep. de Vendas
na Av. Graça Aranha,
174, s[ 516. Tel. 32-5353
(CRECI 442).

LEBLON - Vendo em «d. 3 pav.,ap. de sl., 2 qts. • mais depen-
denoaj. Atspetado. Alugado con*
trato vencido. Cr$ 24 milhóes -
Milton Magalhães - CRECI 80 —
Tel. 22-5 l28_^_De_12_às_18h.
PRAIA DO lEBLON - Oportuni-
dade — Venda-se ap. nôvo luno,
fundos 120 m2, garagem. Tela-
lona 47-4670.

BENFICA - Ap. vaiio, c/ 2 qts.,
sala, cos., banh. Vende-se Av.
Suburbsni, 19 milhões. Ent. 8 500
mil, prast. 200 mll %/ j. Tratar
Av. Brás da Pina, 96, loja. (Larqo
da Penha). Tal. 20-5487 - CRECI
232.
CASA — Benfica, Rua~ Leopoldo!TIJUCA — Vende-se, acabado da
Bulhões, 3 qts., sala gde., coz. construir, »p. 204. - Rua Sousa
e banh., vazia. Entr. 10 mil, Crui, 115, c/ 2 qls., íala, ql,saldo a comb. Inform. 33-696-1 » V/C de amoragada. — Piaco- CRECI 751. NCrS 25 000,00 novos; com 50%

à vista • o restantt vm 3 anot.
Chaves no local com o Sr. Pedro.
Tratar na CONSTRUTORA CAYRÚ
S/A. - Av. IJ de Maio, 13, 5»
grupo 502. Toil. 52.1626 • ...
42-7499»

JACAREPAGUÁ
ATENÇÃO - Casa - Vendo -
3 qts., sl.. coz., benh., copa.,
depend. empregada, garagem etc.travessa do3 Cardoso» 122, 3mmu1os_—_Cascadura.
AVENiDA GEREMARÍÕ DANTAS)

M3 -. Freguesia - último ap.í venda, sola, 2 qts., cor., banh.,
!' ,penn,-«c.°mP|*,a'' A«i'« Cx.Te!.. 23-3053.
CAMPINHO - VandMÍ^SSTií:
sa de «obrado c| «ntrada Inde-
pendente, c| 2 quartos, sala, .co-
zinha, bonheiro, dependências deempregado, varanda e área, clsinteco e sancas NCrí 30 000,00
cl 

f0c„ de entrada, ,Rua Comen-
dador_Pinto 415, sob.
C*SA residência" de" fino' géstõ,sala ^0m2, sala de visitas 10m2,
bar 18m2, copa-cosinha, banhei,
ro em cor, iardim, varanda, quin-tal, area coberta, área c. tanque,
dep. emp., garagem, base 40 mi-
lhoes c. 50% financiado. Rua CelThedim, 720, tralar Inclusive do

crêM: ^¦^"¦'- 
-

.CA5Àr^ÀZIA ÍVtncteiii p»v.terr. 3 600 m2. Vários «alões,
fmpls dormlls g. p| 2 carros.
Ver Av. Geremário Dantas, 1 350-Freguesia - J. Maurício Imi-
veis - CRECI 1017.
CASA — Jacarepaguá — Nove, ejqti., sl., copa-co*., banh.
compl., laie, taq., cômodo» gran-det, por 18 milhões, cl 6 entr
ter. 12 x 30, 500 m„ condução,
ch. Av. Gercmérlo Dantas 39,
sob. c| Ferraira Filho, tel. 92-0757
~J__L-.B.___:_CR^S, } °?' •
CASA vaiia e lotes clê""terrên"õs^
grande facilidade de pagamen-to; na Praça Seca e Bento Ri-
beiro. Trotar na Rua Baronesa
764_- Tel._ 90-2027.
FREGUESIA

1 BO«; T„l> An ,7„í iÇEMTRAL - Vendo por 700, um
I 0/0 — TelS. 42-3721 e,ferreno c/ luz - Eslajão Queima-<52-3(S70 TRFri A._ do3- Tralar Rus Dr- BulhSíi n.

JACAREPAGUÁ - Rua Jerônimo i1^- 49-6159, 29-7254 a qualquer
Cerqueira. Vendo 2 lotes, Iunto hora;
ou separados. Frederico Méier n.jtÀSÁ - 

""Centro "de 
terreno -

r1""6,  iVendo cu troco p/ ap. Rua par-
isr-inrniM.r I Mculor. Rua João Pinheiro 502JACAREPAGUÁ — Exce-W^Bt.-JMMs, piedade.'
lente propriedade de 2 £,ascadura - Vendem-se' cáVS
,„J,»„. «l.l- hp- op- q'-' «'• ••'•< quintal,andares c] salão, 4 quar- i=. locação, os cômodos iodo.

Orande;, à Rua Barão Bananal,
296. Ver e Iralar com o proprie-
tário. Nn? aceitamos iniermedíá-
rio. Enlrada 8 milhões.
CASA — Vende-se à Rua""Ãugus.
to Franco n.° 45 a 20 m da
Padre Nóbrega. — Oportunidade
única. Tralar - Rua Pedro Te-
les, 624 «p. 302^
COMPRO - 

'Ê7~bíntro. 
Ap. c/

sl., 2 t\__.t dep. emp. — ' 
Tel.:

42-4516 - Senador Dantas 11$
s/512 - CRECI 1 036.

tos, 2 cozinhas, 5 ba-
nheiros, saleta, loja, ga-
ragem p| 4 carros, com
2 portas, piscina, jardim
em torno da casa, área
coberta em cerâmica, te-
lefone da CETEL etc. -
Entrada e saldo em con-
dições excepcionais. Ver
nà Estrada Rodrigues
Caldas, 1 053. (junto ao
Largo Taquara). Tratar

CASA — Vendo E. Dentro — ?..
Dr. leaj, 4 dorm.' saln e demais
dependências, terreno llxóóí fun-
dos. Tratar R. Visc. Sta. Isabel,
;493;-;ap'. 203.,-j Grajaú c| Flávio.

na r.hMl . A», T3 ü-lÇASÇADURA - V. casa em ter.na UtMIL a AV. 13 de|reno 9,70 x 27, Av. Suburbana,
Maio, 23, gr. 1 825 -:9.,t0,-TPr; 2?,°<?o, ent. 40% fa-
t 1 ._ _-,X. ;c,1'to- Trat. Maria Freitas, 73 -
Telefones: 42-3721 e =1 301, Mad. Caiei 90-2.105 - a.
52-3670. (CRECI 638). [-'^¦r0^'- r-B_.' CASA Vendo uma modesta, de

(P tiiojos, construiria ern terreno de
10x40 em Rcatengo, à Rua SantoJACAREPAGUÁ - Campinho

Ap. junto * R. Cand. Benlc'..,
Iogo dep. do Campinho, frte,,¦fino acabam., garagem privat.,
salão, 4 qts. gdes., banh. em
côr, dems. deps. 35 000 novos,,
financ. Ouvidor, 183, ai 303 -
Tel. 43-5340.

Vendo 1 casa, 2
?9Íim i- ò2-5 im2' ,Pw5° Cr*
ivooo financiados. Trotar Est.Très^ Rios, 26.
JACAREPAGUÁ - VÍSdí-ÍTlíí
reno na Estrada do Rio Grande,
medindo 50 000. m2, com gran-de palacet» *m final de constru.
çao, habitaçõa» para caseiros,
instalações avlcolas para produ-
çao d* A 000 frango» mensais.
Preço: 100 milhõe» com 30 de
entrada. Trotar com Monte Vian-
na, ne Av. Geremário Dantas,
665, s 303. Tels. CETEL -
92-0004 e 92-1030.

JACAREPAGUÁ - Lote» p| casa
de campo, no mais aprazível lo-
teamento do região, prontos p[
construir. Nascentes, riachos, luz,
força, água, melo fio e telofone
O único loteamento do classe,
Lotes desde 615 m2 a NCrS
6150,00, c| 20% de «inal, fa-
cilitados, restantes em 50 pres-
tações mensais sem Juros. Ver
a Estrada dos Bandeirantes,
18 004 entre a Grania Ouro
Bronco e Alabama Country Club,
tratar Av. Rio Branco, 131 s| 802
-Tal. 42-0998 -CRECIJ6.
PALACETE" -/ Vendo' na 

"Estra-

áa Três Rios, ar refrigerado o
tel. Trat. Estrada Três Rios, 238,
Sr!_Qsmar. _
PRAÇA SECA -""'"Vendo-terreno
8 x 15,5 na Rua Barão em fren-
te ao Col. Sobral Pinto. Tralar
com Sr, Reinaldo. Praça dot La*
vra dores 1 '*__— Campinho.
ÍERR"ENÒ Recreio dos .Bandelrari-
tes. vende-se NCrS 4 000,00 fa.
cilitados. Trator c[ Fernandes. -
Creci 400, na Rua da Quitanda,
30, 2° andar, sala 209. - Tel.
52-2899.

Angeio, lote 5, quadra 6. En.
trada 2 500 000. Tratar cl Ba.
tista na MALBA-IMOVEIS LTDA.
Rua Conselheiro Galvão, 58, gru-
po 410 em Madureira. CRECI
J. 243.- Icarai 176.
CASCADURA - Vende-se casa
com terreno, 18x24, Av. Suburba.
na, 9 607. Tratar: Rua da .Bica,
314, apt. 201-Fundos, de 8 às 10
hs., diariamente.

Méiet a Bonsucesso —
¦ Tel. 22-6783 - .Creci

CASA ¦
Compro
844.

CASAS — Vende-se 2 sendo uma
na Rua Duarte Teixeira n. 55, em
Quintino c outra na Rua Marupia.
ra n. 52, em Rocha Miranda. Tra-
lar pelos telefones 45-9832 aos
domingos e 30-6463 no» demais
dias com Dr. Alonso.

VILA VALQUEIRE - Vendo casa
de laie, tl/; 2 qls., etc, frente
dc rua, entrego vazia, ent. 6 000,
Ver Rua das Rosas, 111. Tel. -
22-4163. _Credi 610. Sr. Mario^
V|IA VALQUÉÍRE -" Vinde"-so
um terreno 12 x 30 na Rua Pe-
dro Moaclr n. 59. Tratar na Rua
das Camáliaí_n._420.
TAQUARA — Vende-se uma casa
por 14 COO 000 com 6 milhões de
entrada e 200 mil mensais com
snla, dois quartos, cozinha, ba-
nheiro, garagem. Gradil e por-
toes .de ferro. Tratar na Rub
Ceçu n. 96 c| o proprietário. .

JACAREPAGUÁ - Vende-se casa
com 2 quartos, sala, coi. e quin-
lati Pre^o * combinar com pro-
prietário. Ru» Cândido Benicio,
344, cl_2.
JACAREPAGUÁ - 

"Junto "ao 
fai

que, vd. terrenos, NCrí 500 -
Prestação NCr$ 60. Ver . tratar R.
Virgínia Vidal, 288 - Sr. Rubem
das 12 às 17h.força. t.l. instalado, vasla, 80

m2, I portas esquina, duas fr.n.
.£.«* B"r*0 do Bom ""''ro n.
1M2-A. Pr.ço NCr» 30 000,00
facilitado. Proprietário. Tel.fon.s
38-7M8 . «.S330 - Animal»;
GRAJAÚ 

"-.Venctólala 
e quar.|JACA.*EPÁÕÍ'* 

- Ventio mBS-
to coni. banh. e kit Av Encie.^e!,':!sncm em cen,r0 de terreno
nheiro Richard 260, ap. 

'lio. 
-I'8 '.*¦ U m' 3r1"- 2 »ls., 2

JACAREPAGUÁ - Valqu«ir« -
Vende-se terr. medindo 10|40 —
plano financiado — Tratar cj Sra.
Holoísa - Tel. 58-2598.

PRÉDIO vendo, com 2 Ioias e
1 grande ap.. Rua Figueira de
Melo, próximo Rua S. Cristóvão.
Tratar com o proprietário Av. M.
Floriano, n.° 115 - Sob., laia
<ia fronte. Sr. Carneiro.

Hoje 9 a» 12.
GRAJAU — Vendo apartamento
de sala, 2 qts., e dep. Avenida
Juho Furtado, 178, esq. Caruaru.
Esta obra será . financiada peloBrHtH. _r_T«l._S8.2327.
MARACANÃ - Vi"sc." ltamar»Ti
esp. Dep. Soares Filho - Vdo
terr. 10,40 x 31 e 11,60 x 31 e
cases 2 qts., 2 sls., coz., banh.,
quintal, desmemb. Ver 14 às 12h
çio.m, 10 às 12 - Org. Orlando
Manfredo — Bürão Iguatemi, Só-_Tel._48-08W_-_CR'ECI_82. 

__
MARACANÃ - Rua 

" 
D. 

"Zulmira,

67. Vendemos aps. de, 1 e 2
quartos, sala, cozinha e dep. em.
pregada. Preço a partir de CrS
16 000 000. Tratar Imobiliária
Zirtaeb ltda. Rua da Alfândega.
81-A - l.o «ndar. Tels.s 23-3996
« 23-9877, de" 11,30 à» 18 ho-
ras

banhs., garag«m — Todo arborr
zado com mangueiras, larnnjei-
ras etc. CrS 30 000. — Em 1
ano — Aceito Cx, Eco. com si-
nal. Tratar 28-9154 - Santo» -
Das 9 às 17 h.
JACAREPAGUÁ - Vende-se, na
Rua lluverava, 1033, 6lima casa
em terreno de 7 mil m2. Total-
mente aproveitável. Salão, sala,
2 qts., varanda, coz., banh.,
dep. empreg., garagem. Tratar"ALIANÇA IMÓVEIS", Pça. Pio
X, 99, 3.° and. - Tel. 23-5911
- CRECI 16.
JACAREPAGUÁ - ótima área cl
90x100, tendo galpão, meta-água,
toda plantada. Ver ci sr. Manoel
Est..dos Bandeirantes, 5186. Pç.
25 Ni. Tr. 42-2294. M. Pereira.

VALQUEIRE - Vendo 2 aps. Tu-
lipas, 117-le. loc, 2 qts., sl.,
dep. Enf. 3 000. R.lcomb. Ver t|
dias. Tratar a tarde 22-7476 -
Ferraz, C. 865.
VALQUEIRE - Terreno» - Ven-
do. urbanizado, const. Imediata,
calçado, água, *sg„ ligado luz,
R. Rosas, llll - Ferraz'— C.
865.
VENDE-SE - Terreno 12 x 30, na
Rua Baronesa, 1 42Ó, lote 5, em
Jacarepaguá (Praça Soca). Cr$ ,.
3 500 à vista ou CrS 5 000 OCO
financiado, sendo Cr$ 2 000 000
de entrada. Ver no local e tratar
pelo tel. 34-7750 - D. Nelza.

ENGENHO DENTRO -"Vcncío, vT-
zio, sala, 2 qts., coz., dep. Ver
Monsenhor Jercnimo, 400, ao.
101,: ial: 22-5507.
ENCANTADO 

"- 
Prédio e- aveni-

da com 3 casas, à Rua Pernom-
buço, 1 230 e 1 226, serão ven-
didos em leilão judicial pelo lei-
loeiro ARLINDO, terça-feira, 21
de março de 1967, às 16 horas,
no local. Mais Inf. tel. 52-3745.

ESTAÇÃO RIACHUELO - Vd. Ent
50% «aldo prest. 500 mil. R.
Paes de Andrade, 28, com 2 sl.,
4 qti., banh. comp., coz., dep.
emp., outra s|, qt. etc. Terr. Ux
28. Tel. 52-7773. Mendes.
ENCANTADO - Vende-se caiado"-"
va de sala, dois quartes e demais
dependências. Ver e tratar • à
Rua . Cruz e_Souza,_256,_c| 4b'.
ENCANTADO - Casa vazia, 

"eí

tllo baqgslô Vila 2 qts., sl.,
saleta, varanda, 2 áreas, banh.
cómpl., tanq. Pr. 18 milh. c/7
entr., saldo comb. 29-7108 -
DIRSON_CRUZ_-_CRECI 45.
ENGENHO" NÔVÒ 

"- 
A"t"rás~dõ

Cine- Sta. Alice - Vazio. Ap. <.'
saio, 2 qls., coz., banh., per-sianas, sinteco. R. Agariba","'90
c/'4 ap. 201. Trat. R. Araújo
Leitão, 48-B - Tels.: 38-4527 t
43-8100.

VENDE-SE um terreno próximo da
Taquara. Medindo 2Ó0 m2. Entra-
da CrS 2 000 000 - Tel. 58-3433

Sr. Moreira.

CENTRAL
APARTAMENTO 2 quartos, sala
e demais dependências — Vendo
ou alugo 2. Rua Abolição, 557.
Tratar tel. 49-6091.

ANCHIETA - V.ndo «ata dt fran-
ta, com tsrreno para construir —
Actito JPEO ou Caixa — Estrada
do Engenho Nôvo, 373 — Tratar
ttl. 29-9469. - CRECI 1 109.

ENGENHO NÔVO -
VAZIO - Vende-se ap.
303 da R. Barão do Bom
Retiro, 388, próximo, ao
Colégio Pedro II, com 3
quartos, sala, banheiro
em côr c| box, ampla
cozinha e quarto e ba-
nheiro de empregada. —
NCr$ 12 500,00 de en-
trada e saldo a combi-
nar. Ver com o porteiro
e tratar pelo telefone
48-9751._
ENGENHO DE DENTRO - Vdõ",
linda casa, sancas, florão etc.
Outra noa fundos Independente.
Entrego vazia com 20 milho»
de entrada. Rua Dr. Nieméier.
n." 294.
ENGENHO NOVO - Vende-se ap.
102 da Rua 24 de Maio, 1 113,
cl sala, 2 qts. • dependências.
Tudo amplo, boa área. Chavet
l' zelador. Tratar na Imobiliárias

APARTAMENTO - largo Aboli-
lição, vende-se, 3 quartes, depen-U, «.ouv.. ..«•«. ..« •uiwuMiaim
dências de empregada, pronta en- MARVIL LTDA. Av. Rio Branco,
trega. Tratar Rua Alvaro de Mi-|37, gr. 407

.rí.ndo'_?8- ¦_ __ _ ENGENHO NÔVO
APARTAMENTO" grande, Madurei-|to n. 201, construção moderna.

JTeL 23-5310;_
Apartamen-

JACAREPAGUÁ - Vendo terreno
500 m2. írente 2 ruas. Rua Ca-
pilão Menezev Facilito 45-1343.

ra, vende-se na Estrada Inlenden- com sala, 2 quartos e demais de-
te MaqalhSes, vazio, estado de, pendências, na Run Paim Pamplo-
novo, NCr$ ó 000,00 de entrada;na, 485, será vendido em leilão
e restante 1-JCrS 200,00 por mès. iudicial, neio Leiloeiro Paulo Bra-
Tratar para ver c| Fernandes -me, qirlnta-feira, 16 de março de
CRECI 400. Rua da Quitanda, 30,|1967, às 16,00 horas, no local,
2° andar, sala 209, tel. 52-2699.|Mais Inf. tel.: 31-0228. i
ATENÇÃO - Vendo boas casas JARDIM NÓVO REALENGO -
novas, varias, a 15 minutos Cas-jVendo lote de esq. Ver à R. Frei
cadura. Ver e tratar Estrada Int..Miguel c| R. São Marcos, prexi-
Magalhães, 3 130, barraca amare-!mo a Piraquara, Preço 5 mtla
Ia ou Av. Suburbana, 10 002, c; 2 mil., saldo a comb. Tel.:
1." »| 204, Ebio. CRECI 1 016. 131-1431.

4 ,-••* _
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©IMÓVEIS - COMPRA E VENDA
GUADALUPE vdo. luxuosa casa
de 2 pavts. frente de pastilhas,
2 qls., 2 sis., coí. * banh. em
côr, 2 vsrandús, «nt. de carro
pias, e janelas de ferro. Preço
18 000 «nt., 8 000 R. 200 Irai.
hoie o dia todo. Trav. Brandura,
516, L. do Bicão — Vilalino.
JARDIM VISTA ALEGRE - Vdo.
terreno 10x30, «nt. 3 000, p. 120.
Trai, hoje o dia todo. Trav. Bran-
dura, 516, t. do Bicão — Vitalino,
PACIÊNCIA - Venda-se terreno
Av. Cezario de Melo, frente a
estação. Tel.; 45-7259.
MADUREIRA _ Campinho, vendo
C353 vazia, 5 compart. grande
quinta!, jardim. Ent. 5 500. Cha.
vw 'T. Maria José n. _28
MARECHAL — Sulacap - Casa
novíss., varia, 2 qls., si., dems.
dnps., centro terr., 15x20, R.
Aiberico Diniz, 16 000 novos, fa-
cilit. e financ. Ouvidor, 183, cl.
303. Tel. 43-53-10
MEÍER - Vohdè-sa
25-1341.
MEIER — Vonde-se casa grande,
muito bem conservada com qu!
ta! e ciaraqem. Base NCrS óOOOO.
Frei Fablano, 336. Tel. 29-2599.
Facilita-se.
MEIER — Vdo. casa, qt., al., coz.,
hrnh., compl., var., írea e) tque,
Ontr. NCrí 6 000,00. R. Salva
dor Pires, 38-Fundos.

terreno

MARECHAL HERMES - Vendo ter-
reno 10x48, c| casa pequena. Rua
Piracaia, 147. Tralar tel._28-3175^
MEIER — Vende-se casa, 2 and-,
2 q:s., fala, dep., em constr. Rua
Cap. Rerende, 307, é i l.a —
prop. 22-6763.
MARECHAL HERMES - Prédio, va-
rio, à Rua Capitão Rubens, 464,
acra vendido em leilão iudicial
pelo Leiloeiro Gastão, terça-feira,
14 de março de 1967, às 16,00
horas, no local. Mais inf. tel.
52-0233.

MÉIER - Casa de vila n. VI, com
2 quartos, sala, e demais depen-
ciências, à Rua 24 de Maio, I 251,
*eíá vendida em leilão judicial
pelo leiloeiro Paulo Brame, terça-
feira, 14 de março de 1967, às
16,00 horas, no local. Mais inf.
lcl. 31-0228.
MSIER - Rua Joaquim Méier,
<*83, c/l — Vendo casa centro
cie terreno de laje com varanda,
2 quartos, sola, banheiro comple-
to etc. .
MÉIER - Vendo casa 3 qls., »a,
lí etc. 26 milhões c! 11 entr.,
reit. combinar. R. CasCro Alves,
158, c/ 22. Trai. Lucidio Lago,
411 - Tc!. 29-7056.

MÉIER - D .Cruz - Terreno
espetacular 15x25 na Rqa Alber-
to Leite, esquino de Itnpema —
Vendo pela melhor oferta. Veja
e telefone 49-9444 à ncitt —
Lúcic.
MéIER — Vendo ap. luxo, vaiio,
2 quartos e mais dep. entrada
NCrS 10 000,00, resi. a praio,
1rat. Castro Alves 248 ap. 204
bl. frente c/ proprietário.
MADUREIRA — Vendo casa com
salão, 2 qls., dep., (ardím mu
rado, grades nas janelas, arma
rios embutidos, enlreoó vazia
com NCr$ 9 000 ent., saldo r
combinar. Rua Padre Manso, 91
— casa 15.
MADUREIRA - Vando casat <!•
laje, c! quarto, sal* • duma!» de-
pendências, c/ Crf 3 000 de «n-
trada facilitados. Ver na Rua
Cap. Macltíra n. 260, com Sr.
Dérclo e tratar na Av. Almte.
Barroso n. 97, sl. 607. - Ttl.
22-1057 • 42-4917.

LOJAS
CENTRO
ANTES DE NEGOCIAR IOJAS,
escritórios, salas, caias e> terre-
nos, consulte Eng. Tito Lívio —
CRECI 1 099) - R. Domingos
Ferreira, 341101 - 57-9074 ou
22-9100 - Av. Rio Branco, 1341
506,.™ Avalia, compra _eyeno'e.
CENTRO -"LOJA DOIS ANDARES

Vendo prédio — Ladeira M,i-
dre de Deus, vaiio. Inf, 48-5958.
CENTRO - Av. Passos, 115, es-
quina Mal. Horísno — Vende-
mos ólima sobreloja, ds frente,
de esquina, com 77 m2 — En-
trega imediata. Tratar ccm Be-
ton-Enqenharia — Rua do Carmo,
6 - Or. 70215. Tels. 31-1014 e
31-0244 - CRECI I 088.

LOJA
maior movimento c| 200 m2. —jtaa.
Contrato a se iniciar. Para qual 

'

quer ramo - Excelente negócio
írt-,t«ir pessoalmente na R
Catete, 338. 

""'

CRECI 197.

Catele, no_tracho delVcndo terreno 11x25 - 2 fren-1 IRAJA - V. «ps., 2 qt«., sl., coi.,iPRAIA
Ruo particular e Lima Bar- banh., írea. entrada 3 e 4 mi-

reto ou dou como uma parto lhões, preit. 150. — Tratar Av,
da entrada da uma casa a põrt2'M°ns. Félix, 481, c| 203.

li, p!SÍ-^ul1" "• Josí dos IRÃJA -~V7 «p.. c|,2,qt»„ ialí!Kels, A 020.
VcNDEiWSE duas casai, lerreno
11x50, Rua Teixeira Carvalho,
214 -- Abolição. Tratar no local
com Nilscn.

3.» Caá., CLASSIFICADOS, Jornal ío Brasil, domingo, 12, « J.Melra, 13-3.67 — %

Sôbra-loias 19126 —

LOJA e/ 50O m2, no melhor pon-
to de Botafogo • ainda com 2 xn-
darás, cj 23 quartos. Contra» de 5
anos. Vir • Iralar na Rua São
ClemenU n. 23, «/ Joio ou Bar-
roira.

ZONA NORTE

cor., var. Trotar a ver Estr, Água
Grande n°-242 ou Iel. 22-0192,
das 9 às IBh.
Antônio Luiz ¦

IRÁJA"- Vendo
VENDO'uma cin --Ru^Tãvãrês ?5-00m,""'?„ ?! n!: '*'

Trazer

N.B.; no localCRECl 1/057,
terreno 8,ÕÕx

121.
Balfort n.° 67, Cascndura
13 000 000, à visla - 3 quarlos, „
2 salas, banheiro, cozinha, t«r-SpKÍ!
reno 12x36. Tratar domingo ricr**3"1'

I? às 12h no local. j IRAJÁ -

7 miliiões c| 50% entr.
á.a-íeirn cj Gerson. R.

18, l| 1001. - Tel.:

CONTRATO - Passo loia 6 x 20
lem coluna.1;, alg. 40 000, melhoi
ponto comercial da Pça. Vicente i VENDEM-SE 2 ape. juntos ou se*l
de Carvalho, 3-B, Ba;e 41390, fa- parados — Arranja-se finança'ito. 

Tem Tel. 91-0463 — CE- mento pela Caixa Econômica
TEI.
JARDIM AMÉRICA - Vendo ou
alugo 5 loja-, servem p! Dan-
co, padaria, lanchonsíe, Adega.
Rua Jornalista Geraldo Rocha
n.° 65.

Rua Dr. Gonçalves LimE, 327 -
Chaves no locs! — Marechal'
Hermes ^Tel.: 90-1006.
VENDO""— Troco - 2 aps." Ten-
do um 2 quartos, sal», vnranda

j inverno, coijnhaj qunrto empre-
Vendo na Rua Uruguai gada, 2 WC, garaaem, quintal e

pequsnn tcltchneíe em cima da
garagem * outro com as mss^
mas comodidades menos gara-
gem. Prara Itapivl 23/101 t 20li"'açEas hoj.
- Mii.r. ______ ;»- 

MJÜM^

VENDO cms; terreno 13x36'., RualINHAÜMA
Glaziou, 178, Abolição — Tel.
49-1526.

LOJA -
380 loia 49 int. Porco 10 mil com
500a,. jeL_3815394 cu 31-3195.
LOJAS — Rua Conde de Bonfim,
535 - Vende-se com 120 a 180
m2, entreaa imediata — Tratnr
nn Rua da Alfflndegaf 274.;
LÕJÃ — Vendo ou troco por op.
vazia de ironia. Est. Vicente de
Carvalho, 995, lado Slandnrd
Eietric o Banco do Brasil. Tel.
26-9933.

V»ndo apartamentos,
com sinal d* somente 1 700,00,
re&tanto financiado 15 anot «m
prestaço«s inferiores «o aluguel.
Entr*ya dentro de 60 dias. Apar-
ttm Mitos de sala, 2 quartos,
tjrondn (oiinha, banheiro, érea.
ótimos edifícios de 4 pavimentos, IR' -
tcdos apaitamenlos d. fr<üil'»rhÇxSO " ''

DA BICA - Vendo ap. TERESÓPOLIS - Várzea - NW-novo da frente, sala, 2 quartos, cio raro. Vende-se coniugado lo-
„ P,ci'f" empregado, garagem -do mobiliado, 6 milhões à vis-P. 1/ mil. E, 7. — Ver Rua Ipiti- ;ta. Ver na Rua Carmelia Dutra,
Da, 287 - Tel. 38-4595. 444, ap. 203. Chava com o por-TERRENO. 14x40'. ponto ótimõ"est. ¦.,?.í:?.-. -7-2È2&-
Galeão iunto 419. Enlr. 5 COO TERRENOS TERESÓPOLIS - Si-
res^ s| juros— 42-9223. |tundoa em fazenda próximo J
TERRENO" -Compro VríxímoTo El.t- Ter<!,ópolis-Friburgo, a 20
lato Clube Jardim Guanabara -l";1,™.10' Centro, ígua própria, luz
Tel. 42-8634 , elétrica. Tratar com proprietário
v-.v.ínrV- •- ,i-,--r -i- ¦-;— Or. Osmar. Tel. 52-2229 - RuaVENDE-SE o ap 104 dt Rua Bre-:México, 70, tl 510.no Guimarães 231, sala, 2 qúaf-l.. . ..— »„...,,..tos e dependências, preco NCr$!">ANGARATlBA —
15000,,, entrada NCr$ A 000,00 AKIflO A, n<*K BÉICrestante «m preslações de NCr$;M__ !_í?_ __-ICOCO aem iuros Ver.com ojVILA GÉNY - Ramãi Mangara»-,ri.
ES0!Lr»i_!f«i»íJE5]S '••• 43^245. !ba - Vendo casa Praia ou troco 2?'
VENDO CASA ern final de cens-^arro Volkswageü. Tratar R. A!-1

tvndo 2 por andar. Estaciona
mento para cerros • p[ay*ijround,
Cendução na porta. Estrada Co-
ron«l Vifííra, 291, próxims agên-
cia do BEG. Ver hoje no loea
com o Sr. José Guilherme, Infor

57-1190 * s.g.-f.i

LOJAS SAO CRISTÓVÃO - Von-
do em final construçSo — Tra-

fei. 28-6975 e 28-7572, com
Cnrmelo.  _
LOJASl- NOVAS -' R. Carolina
Meier, 64. Vde. 2 c| 150m2 ca-
da, ólimo preço. Troco pl imó-

i menores. Tel.: 22-7226.

LEOPOLDINA

LOJA - TIJUCA - En-
,...,,T„„ . , „ .tregue em 3 meses. —
CENTRO — Loia, sobrado - Ven- _ r .¦ ¦¦¦¦¦¦-, „_
do, prédio. Rua Rosa Sayío, í.iFrente de rua. Preço: 23
lnf- 48"5958- 'milhões cl 5 milhões de
LOJAS — Vendo ótimas lojas,
próximas à Pça. da República
Rua Santana e 20 de Abril —
Enlr. 9 mil a 40 mil. 32-4675
e 38-2537 - Neves.
TRANSPASSO loia c/ sapataria
sob medida, consertos c varejo,
5 anos de contrato, restando -4.
Alug. barato, tola gde. dá p/
outro negócio, tel. p/ 2 sócios,
mot. doença. Tcl. 32-0950.
SANTO CRISTO - Passo contr.
de loja. R. Pedro Alves, 182, c|
força ligada, c| óm frento x
28m fund. Ver no local cl Sr.
Álvaro (Botequim) e trat. c] Sr.
Cardoso. Tel. 48-5184.

ZONA SUL
M.5.DUREIRA - Vendo sobrado
residencial c/ qls., sala, conj.,
o-, bnnh. elc. Preço 13 mi-
lhões c/ sinal 3 500 000, parcela
po-lerior de 2 milhões e 1 500.
F.oitonte em presls, mensais de
20000. Rub Çoníàlheiro Galvão

B4ÒT~ãcbrv—liatar Av. Almi-
ranle Barroso, 90, 6.»,
15h30m às 17h30m. 42-5435 e
32-2634 - CRECI 213.
//iÉIÈR — Vendo casa por 10 mi-
lhões, c/ 10 m. de enlr., resfo
* prazo, e/ 2" qts., 2 salas, cor.,
banh-, t. etc. Rua Coração dc
Maria, 123, c/ 1. Av. Almte. Bor-
roso, 90, s/605. 15h30m às 17h
30m, 42-5435, 22-2634. Creci 213.

BOTAFOGO - Loia, box., 1.»
loc, próx. praia, preço muito
abaixo normal e ainda financia-
do. Ouvidor, 1B3, sl 303 - Tel.
43-5340.V _ 
COPACABANA - Vendem-se 2
salas na Av. N. S. Copacabana,
661, scbraloja. Tratar no local —
Ocasi|o.
PARbWA———£raça da Paz —

Pa:so contrato loja,
Otimo ponto. Preço 45 milhões.
Tratar tel. 42-0597 - CRECI 52"

MEIER - Ap. vaiio - Vendo
flua 24 de Maio, junto 1 estação,
com 2 quartos, sal», banheiro, (o-
ainhi • dependências de empre-
gada. Pre;o: 32 000,00, 50% de
«ntrada* o restante pela Caixa
Econômica. Tratar eom Rocha, na
Rua da Quitanda, 59, 1.°, tala 7.
Tel.: 42-4480.

IPANEMA - Vendasse slloias
n.°s 15 e 16, na Rua Visc. de
Pirajá, 452. Preco NCr$
6 500,00, cada unidade. • Sinal
NCrS 3 250,00, saldo a combi-
nar. Tratar Av. Rio Branco, 131
sl 802 - Tel. 42-0998 - CRE-
Cl 16.
LOJA. Rua Visconde de Pirajá,
passo com Instalação, inf. Souza
- 47-7409.

LOJA VAZIA - Vende-
se c| 28m2. Av. Prado
Júnior, 281, Loja P. Tra-
tar na CEMIL à Av. 13
de Maio, 23, gr. 1 825.

MÊIER — Vendo confir. rei. c~:
2 salas, 3 qfs., copa) coz., ba-
hllèíro ccmpl. e dep. de empr.
Vilela Tavares n.° 8 a 2 aps.
2 qts., sala, coz., banh. e dep.
empr. 5 de 500 mil cru2eiros)Te|, 40.3791 p KO.^hlCl
antigos e 220 mil por mês -I 'el5, ^ C"^ ' e •'4-JO/U.
Obra na alvenaria. Tcl. 29-28831 (P
— Sr. Simões. j ——  .LOJA - Botafogo - Box. 1.»Compro «parlamento loc., pr6x. p,8ia, preí0 muit0dep. emp. Telefonei abaixo normal e aindaWinancia-

entrada, e saldo finan-
ciado èm 30 meses. P|
qualquer ramo. DOMI-
LARS.A., Av. Rio Bran-
co, 37, s| 401 - Telefo-
ne 23-2220 (CRECI J.
241).
MEIER — Passo contrato grande
loja e sobrado direto 5 anos.
Aluguel barato, vazia, 30 dias.
Te!. 5B-S2óóí grande gnragem.

APARTAMENTO cl 2 qtí., sl., co;.,
bonh., 2 vars. Av. Suburbana,
312. Bbco B, enlrada 3, api.
207. Benfica. Tr. U. Pereira -
42-2294'.
APARTAMENTO - 1 « 2 qtí.,
financiado peia Caixa ou IPEG.
Trst.-r nn Àv. N. S. da Penha,

Vendo bca caso
de laje, qto., t. c, b. Ent.
2 200, rest. a 125 mil aem iu-
roí. Ver Rua Oriente 37, com

Sr. Paulista ou Rua Uranos n
397, sob. Olaria, Creci 469.

68 si 205 Tel. 300474.

MARIA DA GRAÇA - Vende-st
casa cl quarto, sala, dependèn
cia e Área. Rua Miguel Gama
81-F. _Vcr hoje até 12h.'ótÍMA~RENDA 

- Vende-se imó-
vel vezio, com 3 moradias, na
Rua Turvo n° 350. Chaves no lo-
cal, com Da. América. Estado de
nòvo. Tratar na Rua Debret

BOM TERRENO - Junto estação 123, 
"a^ 

313, das 15 às 10 horas,
de Ramos — Rua calçada — 20:
30, apenas 18 milhões facilita.
Tcl. 43-6658 - Andradas 26,
2,° - Imob._Alfa1 CRECI_590._
BONSUCESSO -"Vcndõ no~"Áv.
Teixeira de Castre, 198, of Imo
terreno, junto a Garagem Cl tran,
medindo 8.10x58, zonas industrial
e comerciai. Ver no loca! e tratar
na Praça das Nações, 220, direta-
mente com o proprietário. Tele-
lefone 30-1403.
BONSUCE5SO - Vende-se, pei»
to da Avenida Brasil, casarão
mais apartamento nos fundos e
Garagem para 3 carros. Tratar em
22-8597 das 11 àt 13.
BONSUCESSO - Casa de salão,
sala de almoço, 3 qts., com ar-
mário embutido, copa-cozinha em

PASSA-SE contrato dc uma loja cerâmica, lavanderia, dep. de em-
minuto da estação de Bangu/.preriada, terraço com 'oar. Tra-

otlmo ponto para qualquer ra- lar Av. N. S. da Penha, 68 i\
mo de negocio, Avenida Ribeiro) 205. Tol. 30-0474. 
Danias 151-A. Chaves com o Sr. BONSUCESSO';--Vendo'«p.¦ eom
D|«lr, ,-no.b>r,,'ao'. lado. 3 q„;< e d(!mnis dep, ,„,„

IPEG, preço 18 milhões, maiores
detalhes Rua Uranos n.° 1 397
sob. Olaria - CRECI 469.

PASSA-SE loja grande, varia ou
com estoque e instalação. Preço
a combinnr. Estrada Vicente de
Carvalho, 1326-B. 1 BR^S ÒE>INÃ
SÃO CRISTÓVÃO - Loja ehre- dares, 2 salas, nt., banheiro,

inencia, qualquer ramo. Moti- cozinha em cores, 2 aos. de hos-
va saúde - Passa-se contrato -ip,,^. Piscina, p-lay-ground; ter-

reno com 1 800 m2, tm frente

Negócio dtretc
PILARES — Vende-se um aparta-
mento à Rua Çasemiro de Abreu,
ó7, ap. 202, com 2 quartos, sa-
ta, cezinha, banheiro completo c
terraço. Ver no local das 8 às
12 horas. _
ROCÍIA MIRANDA -"Vendo pré-
dio na Rua dos Topázios, ao lado
do Cine Guaracy. Serve para ban-.
co ou grande mercearia — Praça
B de Maio, 135, ap. 201.
ROCHA MIRANDA/- Vendo pré-
dio cl 4 aps., 4 sls. e 4 lojas.
60%, vazio, no centro comerctnl
de R. Miranda. Tratar Praça 8 de
Maio, 135, ap. 201.

Üiçobar, 47.
^-^ranH.» a yttarÃp. Rua Caraipe, n.° 15.

ROCHA MIRANDA - Prédio de
luxo, c| 2 aps. Io: 3 quarlos. 2o:
c| 2 quartos. Tem garaoem. En-
trego vazio. Tratar Praça 8 de
Maio, 135; op. 201
ROCHA' MIRANDA' - V.nde-i»
ap. à Estrada do Otaviano, 473,
ap. 201. Atoil.-s» Caixa ou IPEG.
Ver no horário de 9 ir. 12h, -
Tralar t.l. 29-9469. E. F. TAVA-
RES - (CRECI 1 109).

ROCHA MIRANDA,- Vendo têí
Casa de 2 an-'renD no centro comercial. Entrego'vazio, 

pois Tem casa velha, c( luz
e força. Tratar Praça 6 de Maio,
135, ap.-201;
RÕCHÃ MIRANDA

Irutüo, no melhor lugar d« IlhaCaro, 9, ap. 101 - Eng. Novo.
do Governador, Rua Uçá 62, «o URGENTE; -. 'Cata 

r»c««ítan3;lado de Praca Jerusalém, - jar.Lparos, vende** «m BrlsSi terreno tle Mensarãllba. Barato. Tcl. 46-4603.
_. 4 quarto:, 3;Tj,llr, .-.-- ¦:

banheiros t dependftncla — Preso • ~* ia "e í3q* *m coní*
60 milhões facilitados. Tratar na!!™"0' m """ c'-"-'-'-- ds Bon-
Rm Conde d< Bonfim 190. Tel fim' cru ' ' -'"'"¦ Pena- ólin'°
26-16)0, Sr. Sérqio ponte, rratar Av. Rio Branco, r..'l.-l,.sl 802 - Tsl. 42-0908. CRE- trka

salü sala

PAQUETÁ _
PÃQÜETA - Vdo. ò Rua~TÕms3
Ccroueiro, 31, uma iria plano de

1 000 rn2 (20XÍ0). Ver e trat. pl
tal. 23-3368._Crcci_236.
PAQUETÁ - Vendo "cesa 

e ept.
Aceito permuta — Ba:« NCr$
60OCO. Tel.: 58-8410.

ESTADO DO RIO

Cl 16. _
IVENDOte unia 

' 
loia, 

~R__

Corneiro, 234-A, em primelre lo-
catão — Tratar no tel. 29-£:644.
Sr. Antônio.
VENDE-SE, Ioia vaiia c| terreno
de esquina pela m&lhor oferta,
ônibus 744 à poria. Av. Canal,
J_71__—_Jardim Nòvo * Realengo.

SITIO em Itabornf — R.J., área
26 OCO m2, cercado 3 galinheiro:
grania 1 500 pinlos, 1 500 laran-
íeiras, 500 fruteira, díveraci
chiqueiros ó4 m2, rede de água.
Lagoa. 2 casas rústicas - CrS
15 CCO, 5 OCX) entr. rest. combi-
nar. R. S. Gabriel, 1 109, ap.
404 - M. da Graça - Sr. An
tônio.
VENDO 

""-""Oportunidade' 
única",

si lio de 1 143m2, com caia rie
sala, 3 qt«., 2 banhs., co;., c,-a
ragem, ca:,-, de esciro separada
CútnpüS Eiíscoj perlo Refinaria
Duque de Caxias, tudo por NCr$
10 UOO cu NCrS 6 OCO de entra-

reitanta combinar Sr. Wal-- T»l. .57-5119 ou 43-5769;
VENDE-SE uma propriedade cm
SJo Bento Aldeia — t. Rio — Ro-
dovia Nileroi-Cabo Frio, km 104,
Casa c| 4 quarlos, 2 sales, 2 ba-
nheiros, copa, cozinha, denpenso,
varanda c| 40 mts., 2 sarogení,
4 : cisterna;:, gallnhefroa)
ctiôirü, dependências de em-
prstjjdsí, Água encanado, lur elé-

Pomar c/ 3 COO laranjeiras,

NITERÓI
DUARTE - Vende - Icarai, ap.
vazio, frente, duplex, l.a loca-
cão, 3alão p| almoço, 5 quartoj,
4 banheiros, terraço, garagem
etc. Sinal 30 000 (trinta milhões)

saldo sem jurce — Av. A. Pei-
xoto, 36, sala 513 - Tel. 2-4293

CRECIRJ 80.

ITAIPU - Vendo lotes 500 me-
tros da praia na Avenida min-
cipal.-.Tratar Carvalho. 31-3213.
ÍCARAI -"FLAMENGO - froco
ap. conj. no Flamengo por um
dc sala e quarto em Charitas ou
Saco. 28-0651 --^Osvaldo.
NITERÓI;x~ Vendo Y terrenòil2

30m, Av. Amaral Peixoto,
próx. de Alcântara, valendo
NCrS 3 000. Proço NOS 1 000 à
vistn. Tratar 2,a e sábado,
8h30m!12h e 13h30mil8h. . Tel.
31-2239 - Sr.Certiueira.

Centro — Frente,

cosa cj 4 qts., 2 salas, coz., banh
em rua calçada próximo Av. Ed-
gard Romero. Tratar à Rua José
Maurício, 339, <| 205 — Penha.
Ií.,-L.39-.9iI3-L.Cr"i_515- _
MÉÍER — Ap. vazio —
Vendo, sala, 2 quartos,
dep. empregada, área
cl tanque. Aceito IPEG.
r. . it _ i iii coz., bnnh., em cor, varanda,Detalhes pelos telefones todo com

rh^T ,!„, M S .li-p^Hr-im-d*- Tralar Praça 8 de Maio,
s|. 205. Tel._30^0474. __ «P- 201. " 

'

HIGiENOPOLIS - As 3 últimas
casas c) ent. partir de 2 800, vd.
1 c 2 quartos, sala, coz., banh.,
ver Félix Ferreira, 150, dot 14 âs
17 dom. 10 ós 12. Org. Orlan-
do Manfredo. Barão Iguatemi, 86
- Tcl. 48-0B04 - CRECI 82.

Ven-JARDIM VISTA ALEGRE
do luxuoso ap. de _ 2 qts.,

42-3721 e 52-3670
CRECI 638.

refrigerado, 16 000
' ã vista, trat. hoje o dia todo.

Trav. Brandura 516, L do Bicão.
(P Vilalino.

MÍIER
t.'sl„ 2 qts.

~ 
»&».»#£¦£»'>'" Í'8iSõ'. Ouvidor, 183, s| 303. Tel.

CRECI 1 036. 143-5340.
¦42-4516
a/512

Excelente oportunidade

MEIER — Troca-se ótima casa, 2
pavimentos, na Tijuca, par ap.
ou sal-ss no Méier. Tel. 38-9536.
MEIER"- 

'CACHAMBI"- 
Vendo

ap, c/ sata, 2 qts. e dep. 18
milhões, c/ 50% de cntr.ida. Va-
zio, Rua Garcia Redondo, 137,
ap. 208 e 211.
MÉIER - Vendo ap. sl„ 2 qts.,
cor. 5x4, gar. priv. Ver R. Silva
Mourão, 63, sp. 101.
MílER - 

"Vende-sê 
à , Rúa .'Dona

Claudina n.° 345, » op. n. 205,
em primeira locação, com sala, 2
«(Uartoi, banheiro, cozinha, de-

OCASIÃO - Caixa ou IPEG -
Ap, sala, 2 qta., banh., cop.'
coz. dep. compl* empreg. gara
gem. 15 milhões. Inf. no 'local,
Rua Ubiraci 336 Higienopolis ou
42-1523 - Pacheco - Crccl 635,

pendências complelas de empre-l0LAI!l« - s° ,em 2 °P«- «nt.
fgada; Duas entradas, sinleco o', v"ioi «"'• f '00, fácil., 2 qts.
clovador. Trotar no ap. n. 103,!'1-' cc,I-< """"¦ comP- -c ' C8Sil

IEOPOLDINA - Compro casas e
aps., com entr. varia, de a
15 mMhs. — Pinto - 23-5466 e
30-2550.
OLARIA - Vendo ap. 3 qts.,
s., copa, coz., Ent. d milhões
rcsííint» como aluguel, ver Rua
Uranos, 1 397 sob. Olaria - CRE-
Cl 469.

Vendo ou
alugo casa antiga, terreno gren' •* ' " 

_1 
' " • 

135,
ap.
ROCHA MIRANDA - Vondo uma
cosa modesta precisando reparos,
terreno grande, condução ne por-
ia, run calçada, água, luz, ent,
3 milhões, prest. 100. Tr. Av.
Brás de Pina 849. Tel. 30-3062.
P. do Carmo, hoje_ o dia todo.
ROCHA MIRANDA - V;'.-.ÍVcàjn
vazias, lojos, 1*3 qts., dep. Ent,
6 000, prest. 250.t Praça Pedro
Couto, 16, inicia 

'R. 
Guarama

Trnt. Maria Freitas, 73, sl 301
CETEL 90-2405 - A. J. Lint -
Creci 36.
SÂO'JOAÕ DE MERITI-' - Ter;
renos 10x36, ótimos. Jardim Me-
rili. Vendo fácil. Tels. 26-9076
t. 22-2311, das 12 às 15 horas.
Heitor.

Vendo, motivo doença, grande fábrica em
São Gonçaio — Estado do Rio, área: 3 200 m2.
Área construída: 1 000 m2, casa para encarre-
gado, telefone, força etc, freguezia selecionada
em todos os grandes centros comerciais. Entrada:
NCr$ 30 000. Restante bem facilitado. Tratar Sr.

ou pclo tel. 36-3022. Junto ao
Shopping Center. Entrada de
12 000.000.

terr. 10 x 22, prest. s| |uros
Ver 14 às 17h„ dom. 10 és 12h.
Leopoldina Rogo, 488. Org. Or-
lando Manfredo — Barão dc Igua-
temi, 86 -'¦Tel. 480804 - CRECI

TERRENO - Honorio Gurgel. Rua
Crtsóüa n, 53, junfó à Estação.
Tratar 28-3030 c 48-1361, cl Je-
rôntnio, proprietário, CRECI 314.
Facilito.

VICENTE CARVALHO - 4 casas
vazias, qt., sl., coz., banh., for*
rada e taqueada. Entr. 7 000, p.
300. Tratnr Lobo Júnior 1 238.
Tcl. 30-3311 - Hoie e amanhã.

4 terre-
Táxi ou

Mari-
Tel,'»

VENDO OU TROCO -
nos por carro nacional,
particular — Belford Ro*o,
cá, Magé, Cabo Trio
52-6933- Knroly.
víc"ente""càrval'hõ Vende-se
prédio c{ dois aps. de dois quar*
tos, in\$, etc, ~ Av. Mfritir—Vila
Cc-íine — Tratar tcl. 58-8386.

MEIER — Ursente. Vende-se. cosa
{quarto, sala, cozinha, banheiro,ig2
quinta!, cislern.i. Ent tada 3 mÍ-i„VY.~„ .,
Ihõca prestações 130 000. Rua!RAA,os ~ v,ndo ?«""!• «" «-VENDE-SE OU ALUGA-SE - Uma
Sousa Aguiar, 322, caso 5, cho-l»1*. n* Rl,s f«'»nn«< <«"> 40% casa, com 4 residências — Rua
ves com o senhor Uuro nn casa 1! *> entretia. Tralor m Rua Cor. Alfredo Ells, 201 — Hon6rio Gur-
- Esta rua principia na Rua Di--s queira Dallro n. 408. - Telefc- çtI — Iralar Ru» Jaliná, 21 -

~.,. -rio Acr. r, ,-, ,~ da Cruz, 596. n. 59-9469 - CRECI 1109. H.G.Oliveira. Tel. 8 489 e 2-6140. Niterói pú mãwreIra - Vi«»^.xi.„,3 ~"
iqti. e deps., R. Eubank Câmara,
21. Pr. 12 500, enl. 6 500 -

Iprest. 250. Trat. R. A^a^ia Frei-

NITERÓI - Cenlro - Frente, fi
nnl construção, pintado, R. Gen.
Andrade Neves, 1 ap. sala, qt.,
nrm. emb., cozinha, área c| tan-
que, qt. emp. e W.C. Preço: CrS Jll
8 500 000 c| 50%. Saldo e conv rei
binar. Inf. 52-1837 - OREIPLAN
- Creci 480.

I area pj lotearnenio, frente pj
Assis listrada asfilltada c/ 490 mtí. Pas-

taria pj gado, muita água, área 3
alqueires apror;ini«do3. Preço t
condições o combinar c| Dr.
Ornar. Tel. SOS' — Niterói.

Z ZONA RURAL
C GRANDE" - SANTA

ILHA DO GWFRNÃDGR~^vrn"-!CRUZ'_— SEPETIBA
do loja ICO m2, lona banccrialCÀMPO GRANDE - Vendo 2
í-i£:J.59_!í?:_Ji?P?ldo_2Z-^il-!,err" iunto5 20x30, 4 200 novos,
ESTADO DO RÍÕ oí <io's' {'"a«ciadò;. R. Rodolfo

¦•", ¦ V;'8 ",, 
 Teófilo, poucos minutos do cen-

LOJA VAZIA — Eipetaculnr pon-líro' iunto à Escola e armazém,
to «squlna, p] pj organiztçuo ce-íyila l^do. — Ouvidor, 183,
reais, etc. montado, balcões cai-

lalgrideírei etc. etc. tudo

ILHAS

303. Tel.: 43-5340, _
CASA — Campo Grande —
Vende-se, 3 quartos, sair, cozi-
nha, banheiro, quintal de 12x30m
toda murada, entrada para corro,
íçiva, lu;, essetos elc. Enlr. NCr$
2-500,00 o 38 prest. dc NCr$
10O.C0. Tratar cl Do. Marlene,
na Rua C, Enlrada 3, ap. 

'201 —
Del Castillo.
CAMPO GRANDE'- Vendo:4 lo-
tes juntos ou separados, perto da

ATCMr^n ---¦¦¦..-.,——... _- Corpo de Bombeiros. Tratar Pra-ATENÇÃO -Escntono sobrelo|a „ 8 de Maio, 135, ap. 201 -'" """'¦* pfoximo|R. Miranda

em fórmica, regislrcdore Suma
Multisuma balanças, etc. Jcsé S.
Moura — Conceiçiío 121 siloja ó
Niteroi._CRESCIESJ Copi 81. _

ESCRITÓRIOS e
CONSULTÓRIOS

CENTRO
— Avenida Rio Branco,
Ouvidor 2 grandes salas, bem
mob. 2 leis. 2 extensões. Pano
ou associo-me neg, lucrativo —
Tc[. _ 32-8861 .__-_l_4 òs_17h._
ANTES DE NEGOCIAR.- Ercrl-'
torios, loias, sales casas e terre*
nos, consulte Eng. Tito Llvio —
CRECI 1099. Rua Domingos Fer-

34-101 - 57-9074 ou
j;22-91O0 - Avenida Rio Branco

134—505 — Avalia, compra a
vende.

PRAIAS SÂO FRANCISCO E ITAI- COPACABANA
PUAÇU ¦ • -

CAMPO GRANDE - Vende-se ca-
sa modesta em terreno 12x30 na
Estr. das Capoeiras, 32. Tratar
2.a-feira, de 15 às 20 hs. p| tel,
22-1616. R.' 15, c| Álvaro.
CAMPO. GRANDE - Vendo' casa
com 3 quartos, snla, corinha
banheiro cm córes. Rua Major
Solon Rlbalro, 210 — Bairro da
Fiçrueira — Chaves no 220.

¦¦¦¦' •''¦,"'• — iJARDIM GUAR ATI ü A - Rua" Ms-
„, „ c , 

v«,nds's* ":itorista Manuel Duarte. Vendo dois<u: Ru.a "Qt? al'f 33, d lote, iunlo, ou «aparados. Basemilh. cond. [NCrS 0.500,00 cada. Frederico----- 'Méier, 
12/506. Tcl.: 49-3366.

Alg. 2 cnsa3 conf ort.....
mobil., gel. e tel. Qualquer pe-jbtnh privativo 12
riodo. Pede-se referências. Inf. a combinar, chaves portaria
íi"-—2-5^6- '-_ iTrntar snla 419, dias úle!«.
PRAIA briCÃRÀT- W^ck-^. f.,.0, "...ü-r, 

ífPJ* 
™£*$Z 

T7vVlXnio,
quina Marechal Floriano. vende- 43
mc« ólimaE salas comerciais comlacete no melhor ponto

da Praia, com varanda,
salão. 3 quartos, terraço
de 9xó, garagem, depó
sito etc. Base NCr$
130 000. Tratar Sr. Al-
fredo Carlos — Telefone
23-5131 - Horário co-
mercial. (B
SAO -FRANCISCO - Vende-se
terreno 12 x 30 ao lado do n.°
384, da Av. Rui Barbosa. Tel.
69-67.
VENDE-SE 2 terrenos, corn 1 200
m2, Niterói, Rodoviária Peixoto
-Tratar 34-9131. Dona Barbara.
VENDE-SE'" dois" 

'!Ífes""j.'" 
Catarina

Niterói. 1 500 financ. Telefone
52-2625, - Sn, Manoel._
VENDE-SE ap. coniugado, kitch-
nett — 5 000 000, v. entrads,
1 500, v. restante combinar, Tra-
tar Amaral Peixoto, 327, ap, 112.
VENDE-SE ótimo ao. 2 «alas, 3
qti., Jardim de inverno, copa,
cozinha e depend. — Icarai. —

kitch, e banhairo. Enlrega imedia-
ta. Preço e condições com Beton-
Engenhaiia. Rua do Carmo 6, gr.
702 5, Telt, 31-1014 « 31-024-

CRECI 1 088.
CENTRO - Avenida Passos 115,
esquina Marechal Floriano, ven-
demos andar inteiro (ló.°) com-
posto de 12 salas, com aproxi-
mndamente 350 m2. Entrega ime-
diata. Tratar com Beton-Eng*.
nharia. Rua do Carmo, 6, ar.
702-5. Tels. 31-1014 t 31-0244. -
CRECI 1088.
SALA - PRES. VÁRG"AS~583~
Banco de Tóquio — Vendo a sa-
Ia 913. facilitando Cr$ 7 OCO até
18 meses! Oportunidade. 2. bí-
nheiros. Tratar na sala 1 620 —
Paulo Valente."SALA*"-' 

Pas:"""'

Tel.:
Esr. do Catfüz, Tr?

Tupinambas, 90, op. 102,
30-7154 - Fc-rnondo.
VENDE-SE terreno cl 21 CCO ni2
cu 42 000 m2. em Campo Gran-
de. Ttl.s 49-0071.

VILA l.\AH GUARATIBA - Ven-
do lote 360 m2. NCrJ 1 £CO,00,
Estudo preposta. Fre-derico Méier,
.'•?. _;.!.. JM-
VENDE-SE terreno Campo Grande,
Jardim São Geraldo, q. 5, L.
18. Pela melhor oferta. Fone:
31-0911. Sr. Ilson, aègunda s
sábado.

DIVERSOS

anos. Rua Visconde dt Inhsuma
134. yTtl.l' 43-5395.
VENDE-SE ótima sala no Centro."
Tratar no local (negócio ds oca-
sião). Av. Pres. Vargas, 534, gru-
po 2 010, entr* R. Uruguaian» e
Av, Ri» Branco.

ARARUAMA - Ve.ide-ie casa ve-
raneio, c| 3 quortos, sata, copa,
banheiro » demais dependência'.,

5 Preço dezoito mllhõw de cru:

VENDE-SE sala d* frent"» - Ave"
nida Passos 115, sala 809, a vlsta

Tratar Odete. T.I. 79-88. Preço, 1^^^ l^sf^.í T'°0%\^S^i 
"no^ 

d60_ mil, .Entrada, a .combinar. __ Trofar comH prokpf!etürio> tíYtI Vonae-s. cas, nova, d

PETRÓP. - CORREIAS ^FWIOO.""Korffl». tomarcHl

ZONA NORTE
CINELANDIA

42-2632 - Rio. Dr. Cordeiro.

Firma de transportes
VENDO

ILHAS

73, sl 301
CRECI 36.

MADUREIRÀ~~-~CAA1PINHÕ 
~

Vondo excelente terreno de es-
quina de 10x50 à Rua Pereira de
Figueiredo cj R. Henrique Braga,
c! 40% de sinal e saldo em 40
meios.1 Tratar c Or. Enio à Rua
Conselheiro Galvão, 58, arupo
410 ou pelos telefones 31-1676 —
32-0932. Venda dá MALBA-IMO

RAMOS — Venrif>-sa casa melhor
ponto residencial. Rua Or. Mi-
guel Vieira Ferreira, 60, 3 1"-.|^ri\/EUMÀnr\B'
sala, Não é laie. Prccira rctcqu*s.|GOVERNADOR

A. J. Lins — ISin.il CrS 9 000. Facilito saldo ale

Motivo de saúde. Vencio firma bem'™5 LTDA' "ECIJ" ™ " '*
176.

montada com 4 caminhões, ótimas ínstaíé-ff^ 1 cíí,f^oí
ções com armazém. Aluguel barato. Dois;'}1 

"'

APARTAMENTO
3 a., combinar. 12% a.a. T.P.
Inf. Sr. Chagas. Rua Quitanda, 30jrfl " iuxo'
s! 814. Tel. 52-9672 (16 ès 18 f^m't0 ;„lrads
hs.l; Creci 626

ITAIPAVA
ÃMÕRÂ IMÓVEIS - Vend. bo-
nito ap. em 1 dm melhores ruas
dt Petrópolis, cl 3 qts.. Dela-
Ibsil 26-3194 c 32-3115 - CRE-
Cl 173. . ^S
FAZENDA Inglesa, r'Ést"r. do Con-
torno Km 54, casas vazias, ca [a,
quarto, coz., banli. a;uleio, al-
venaria, !uz, agua, efqólo. Http''
no, nascontft cachoeira. Base 5
nillhõei C/ parte financiada. Tfs-
tflr inclusive dc mingo, teiefone
25-3691, falerl. CRECI 254.

IMPERIAL - ADMI NI STRÁÇAÕIf!
CORRETAGEM LTDA. Rua Paulo'
Çarbosa, 147, siloia 7 - T.l». ZONA NORTE

Vindo « sala
814 da R'J« das Marrecas 40
Chavte * trata, eom D. Oiinía,
ne sola 703. | ..... 
CONSULTORlF"D£frTÃ"RTd"~V"eí.|íRECl.52?:_
de-a» um Labros Mignon com 12
pejas, - 38-0444.

roj. Tratar R. Vereador Duque E-.-
trada, 102, cl 4 - Niterói.
ARARUAMA - V.-nde-se otimõ
terreno, frent* fiara o layoa.
AAaraviliia. Tel.: 52-1S01 ou no
Ideal, Motel Camping. Km 93.
ARARUAMA — Havaí"- Vende-rè
niaravühoio terreno, local priví-
epiedo^ no Havaí. Tel. 52-1801.

Seca 
' 
-

¦ l-ai«, 2
banh. Atende-se

pelo tel.^ 43-40.18. dei II «¦ 12
ni. Sr. B!rpo,

ÃRAWDÀAAA -'.Vendo «p. ,d». sl.
e ql. icpsradc^ demalc deps,
Frente pnrn lagoa. Praco 8 ICO

il fícilitados. Tratsr tel." 42 0597.

SITIOS,
CHÁCARAS,
FAZENDAS

ARARUAMA - Vende-se 3 lètéí
prpia Coqueiral Gda. 25. Preço
átimo, paganiínta vista. Tslsfone
32-5104.

ÇÃXÃMBU-;-, Vtndo-•illrao-'ipi
de frsnís, com 2 q!:., «leia,
banh. e cor., arm. emb. Ed, Anice
- Tratar 47-0706 - Lcp-,<.
GUARAPARI - 

"" 
Vendem-se 

' 
ótf-

mos aps. novos, prédio 2 psvl-n-iento;, próximo à; áreas pre-tn.*, 2 c, - dependências, cea-
sito. Inf. 46-7434.

por bomITATIAIA - Vende-s?
preço chaíeí todo mobitiado, jun-
Io ao Hotel Vilaça D'ltctioia. -
Inf.: 47-3931.

Vazio, 2 quar. fona 20-80 - Vende casas. Vai-
:inha, banhei- paraíso, Quitandinha, Saldanha ATENÇÃO na Frêgüêlíí 

"l 
sltingaragem, 13 milhões, Marinho, Independêncis, Taquara, c| linda piscina, cf filtro, cria 3

Ubsé Maurício 339 «ala JM Ttí'iCa!,el3""' »»«»*«. Binqem, Cor- «Hos., casa de caseiro, terreno,
nrí/vra nn ritan' 4^1^,7 hõ^ai '«'• 

rea». Prédios - Av. 15 de No-tcdo plantado. Preço de ocasiãoPRAÇA DO CARMO - Ap. 2 qls ;30—íaj. vembro - Rua João Pessca, cl 4 Tratar Est. 3 n. 26.
!'\ '"líiYnA*"? 

,«m,.V,nclt;3-.A: COCOTÁ (Ilha) - V. ap. ft. nô-aps. iunto à Av. 15 de Nov.fjÀCAREPAGUÁ - Taíuara - 
"Vin"

ÍJ38 T3el^0 33!r'Hol^;-,m5^^ P 
AV" lpir6n0a * **fw\>^'itfoT'-5tM™F PSAK 

"-" 
Vendo ,erre"-1238. Tel. 30-3311. Hoie t ,ma- ,9:ml, .:.. 6 ™l de ,, nal.saldo ruas do centro. Terrenos em diver- Outeiro Santo, 1 491, cj casa re-1"» N»° 

'• 
praia; .o comi,'? «

ína- 3 anos. Ru,) Capanema. Inf. Pre-!sos bairros - Grandes íreas p sidência e ár c-.iíir-, v», ™ à estrada P,-«-'-rSí- H.»i. Ufti
PENHA - Terreno 10x20. ,En,.|dibel 

- 57-5357. nduitriá. no Bingim Junto a e^locf" Trãlâr na SnàrU A^> ^É[l^'í^im] 
N°S

2 500 p. 00. Traiar L6bo Júnior rXc :---•.,.,.-„.-...-. -—trada dc contorno. Sítios - Biiv'VIL LTDA. Av Rio B-nnco
1238. Tel. 30-3311. Hoie o ama- ÇASA QUAD5E P?0NTA - "*M Bem-ltamaraf/ e| 4 alqueires, c,i-'Br. 407 - Teí 23-5310 

'
....... -,- D.„ General Bandeira' ,a eollnis. Multa água etc. ífiffn 'V " 

u , '• '.; - ,-Mli,) í:* ¦•:.-¦ H*!n *¦-.,.-. Vendo

telefones. Faturando base de 70 milhõesi^oo;oov 5'l;:°
1 Trntar Av

jardim. Preco NCr$
:CO,00. Na escritura NCr$

em 50 pre:t.

Casa cj i,"'"'--, ltI-tt-:" *-è. - íc'a Melo 28 (comrça na Rua Uc^ll^Çv/^VvTvf-" ,, , 
banh., I PARADA DE. LUCAS-Casa 2 qts., !j,-,rdim Gusr.àbara. l 

', ITAIPAVA - Vdo.^linda «asa letrada da Boiúr.a, 2C05
ISITIO otlmo, bclt -cata

salas,
Ver Rua Bucarest 523
Htjr; e f.menhã.

3x35.
30-3311.

37, MIGUEL PEREIRA >T Ve.vJ.-.--
Casa fiòva, Ba'rro ria Alenrin, no
Rio, tel. 2I.048S, no Iccal - Sr.

CCCOTA - Vendo t=r,eno-"c=rca:c™POccn?roa iS"iardim,- n£ F^ 
-; <=• ' C,.nd.--"^B^ SANTOS DU.WOrÍT - Mina»-""-

1 000 m2, 2 minutes Praia Ba-:niar. Inf .Nalhaniel 27 85e*'' |prox:mcs 
a P. Guaratiba t t BR. Vcr.do urr,e cara ccm dni.s cuar-

ITienSfflS. Base 200 mi hoeS. Tra,ar Av- Ri° B""«. «'. '^ terreno \0r.S0, ;- ani. :ss donen-gente: ur,Vendo por NÇr$ 25 000, bela ca- ma"- n""'»"' '«
t 1802. Tel. 42-0998 - CRECI 16. Jd6ncias. Ver hoie. Avenida BríiirnweoMl^rSÁ- 'i"S, ~r- ~, ~\V "•'n,° ,effen0 di * oco m2
Tratar pessoalmente a Rua Senador Quintino .bocaiúva-...yendo de nn. .1091 ..Traiar Rua PiiSio;f°^^°.^5.J;rsdt^c^

' '2 ««» P^r 10000000, t-rreno'1," Oliveira 103 1." andar. Pe- c;E;:cn,e 23, m.. e.0,.ino EiUiTafi™" Vr 
"-'i- 

yy 'is 12 horasDantas, 76, sala 703, com Dona Maria. -
CRECi 539

iais de construção
Vendo firma

Por motivo de saúde vendo firma
sem passivo. Bom estoque. Bem instalada.
Aluguel baratíssimo. Dois telefones. Óti-
ma clientela. Crédito em todas as indús-
trias do País. Vendo pela melhor oferta à
yista ou em prestações sem entrada.

Tels. 32-0713 e 32-1619, Antônio. -

duas frentes, tendo uma 2\nha.
quartos, sala, coz. etc. Outra c/
sala, quarlo, ccz. etc, quintal.
Fac. 50%. A combinar. Run
Cupertino n. 240, cosa 5 (run
particular). Ver e tratar na Av.
Almte. Barroso, 90, 6.", s/ 605,
das 15h30m às 17h30m. Tels.:
42-5435 e 22-2634.JTRECI 213
QUEIMADOS" ,- Vendo-rdoii _
les juntos, com frente para tíuat
ruas, situados entre a Estação
a Rodovia P. Dutra. - Tel.:
37-5225. Oliveira.

ar* re os-,rente 2o, quase esquina Est, itaipava 
"" 

i- j ' s
Ido Dcncü, preço 15 mll facll. IA^ni, í-,^. ?' ,e 

"'íiif í1""" PC,t„i K<sa--tí - IO-coniugodos, t.:do mobiliado — C3
n. Cor- le "-.ri5'.0-03--. defronte ao Itaipava Tênis Club „-;-.
, c/ sl ILHA 00 GOVERNADOR -:- Trnlur 28-5348. v - CA!

auai talas • «'icndínciè:.
Rio 46-7479.

nao, cem ou r.om casa. Facilito[TRANSFERE^SE ' ccr,l;r.i~" na?"'*'bem. Vor deminço, tst. da Pc COOHAE-C8. Tico "C" ".o 3'io.j
P/' tal. 23-4551, 9,Tfatçr 09I0 H-. 43-4607, Nilscn!

Salas - Brasília
Vende-se, no Edifício Central, fino

acabamento, 1 andar ou parte, salas, 466
m2 úteis.

Tratar: Rua Rio de Janeiro, 243 -
1.° andar.

, . Belo Horizonte -' Fone 2-2011 ou
.2-3039. (p

Você tem financiamento da
Caixa Econômica?

Nós lhe vendemos aps. 2 quartos, si.
etc, no Lins de Vasconcelos, ocupados c/
contratos vencidos por preço bara--o cer;
pequeno sina'

IMOB. GÓES, Rua Alcindo Guanaba-

QUINTINO - Vendo lerreno 10
x 57 plano, próximo escola XV —
tel. 29-7673, Rocha.

REALENGO - casã~"2. modestas",
cendução na porta e lodo comer-
cio, está vazia, lerreno 10x50,
a;icnas 2 milhões entrada. Prest.
150. Trat. Av. Braz de Pina, 849.
Tel. 30-3062. P. do Carmo, hoje
o rüa tcdo.
REALENGO - Vtnd'õ~niTR'._Ànã-
lolia,_ 14, ap. 301, peq. ent. resto
em 5 anos. T. hoie no local —
ônibur 777.
RIACHUELO - Vendo Rua Màre-
chal Bittencourt, 138, apt. 102,
sala, saleta,_ qt. grande, coz., 2
banhs,, 2 áreas, ver às têrçaa,
sextas e sábados, das 9 at 11
hs. Tratar 49-6660.

TRIAGEM - Vendo R. GC... -¦
deiro Farias, 51, ap. 202, c/ 3 "-HA DO GOVERNADOR
oa!a;, 4 qts., escritório, ¦d:;,o. pr5'fl da Bica — Aps. cj sala
emp. tfO m2. Ver iteje, 40 mi-
lhões à vista ou a prazo, aceír
to Caixa. Tratar Sen. Dantas, 117,
9/ 241 - 22-9277 - ARIDIO
CSECI 772.

ESTADO DO RIO
rczóo,

querto separtdos, ban!
dep., empregada, írea cj tenquá nisnto
e fla.-ngem. Entrada 3 7C0 mil e
rest. fr-c. e financ em 26 meses.

I Ver na R. Uçá, 345. Vendas

Trnti,r

PETRÓPOLIS

TERRENO - Junto ao Campo do
Olaria. Vende-ae. Tratar com o
proprietário Sr. Osmar, Rua In-
gai,J6 — Penha.
VILA DA"PENHa"- CãsaaltoVe
baixos, ótimo local com varan-
da, garagem, 4 quartos, escrito-
rio, 3 banheiros, talão, copa, cor.
toda em grsdis e sancaj e fio-
rÕes. Apenas 15 milhões enírüda,
prest. 4C0. Tr. Av. Brás de Pina
849. Tel. 30-3062 - Praça do
Carmo, hoje o dia todo.

WALDEMAR DONATO.

VILA DA PENHA - Ap. cala,
2 Cfis., área de serviço, gara-
gem. Aceito Caixa ou outro ór.
gão. Tratar Av. N. S. da Pe-
nha, «8 sl 205. til 30-0474.
VIGÁRIO GERAL - Vendo ter-
reno de 8x40 na Rua Olava, 122.
Facilito. Tratar Av. N. S. d.t Pi-
nha, 68 sl 205.- Tcl. 30-0474.

AUX. - RIO DOURO
COLÉGIO - Vendo 4 terrenos, na
Rua Pinhara, no fim da rua. Esta
rua começa na Est. Barro Verme-
lho. Inf. 52-1838 • 32-0052 -
CRECI 1 090.

RICARDO DE ÃÍBÜQUÉRQÜÉ" -
Vende-s» casa wn centra de Hr-
ren» d* 16 x 36. m. Ccm 2
quartos, sala .tc. Nl Ru» AriçJ COLÍGIO - V. caso, 2 qts., slT,

TAVARES - (CRECI 1 109). 481, s|208. _
R"ÉAIÉ"NG0 - Terreno 

"com 
TÕÓ0 COLÉGIO 

"- 
V. casa"

ni2, próximo à Estação, vendo.
Tel. 46-4010, ramal 2 - Vítor.
SENADOR CA/W ARA - Prédio, à
Rua Hugo Barreto, 186, será ven-
dido em leilão judicial pelo lei-
beiro Gastão, quinta-feira, 16 de
março de 1967, i% 16,00 horos,
no local. Mais_jnf. tcl.: 52;0233.
SÃO FRANCISCO XAVÍER - Pré-
dio, na Rua Figueira, 215. será
vendido em leilão iudicial pelo
Leiloeiro Arlindo, quinta-feira, 16
de março do 1967, ès 16,00 horas,
no local. Mais Inf. te). 52-3745.
TERRENO 55 m frente ou 7000
m2. Rua Moraes Pinheiro, junto
antes n. 784. Rie. Alb. Guadalu-
pc. Tratar 28-3030 e 48-1361 c]
Jerônimo, proprietário. Creci 314.
Facilito.

TERRENO para Industria ou ret!-
dencia, Engenho Novo, vende-se,
11x48 m, na Rua General Bele.
gard, NCr$ 25 000,00. Tratar
para ver c| Fernandes. CRECI 400 .,, . , _. . ¦ „¦ ¦-,
- Rua da Quitanda, 30, 2.o «n-!*utJ.,,lóví'.,. C-*e- 3 704-
dai-, sala 209, tel. 52-2899. I

clusivo.
Tel:.: 43-8000 e 43-S7C0 (CRECÍÍ PETRÓPOLIS - Casas, vendem^n-° s- « na Rua Mcnscnhor Blcclcr n.°
ILHA DO" GOVERNADOR WJÚWÍ^^4^ Í&ÜS
das Pitangueiras - Casa com ... tos, porão hobilívsl. SúoérTfíla
260,00m2, em terreno de 12,00 4 889 m2, com oi móveis CrS
por 30,00, living, 5 quarlos, 3170 000 000. Tratar no local ou

VENDEM-SE 10 Io
muita;- plante: fruttteras, coque:

,,,, _..rí'' C"'S" mqródor, animiis (3)1CASA CE VERANEIO- Vendo naiH-.frada Si.-.-São Pou!c, Km 35.iPErsoa .V.ooelo, Km, 35, tia R!o.'Te'.: 46-2Í57.
Vende-se apartar(Tereeóqolls; d» lese, construção 

"'4.:».'.-
saln, salela c d=ia,1-,= primeira, terrena d- I CC0m2.teAO,NCIAS °E CLASSiFICA0O5:i

quarlos e deusndências ds em"-NCr* Som- Ac=i'o treca por CENTRO (RcdoviírU - E-ta'3o Ro-!oretjacia. Girarem, mobiliado. -corro nacional. Iel. 34-2659
Rua D. Pedro I — Informações: IMsnszes. Creci 8;6.

''5•-3Ç9,• ICASA SITIO -Vsnds-se 
'-

da Rio-Pelrcpolis Km 16,
bos, terreno de 1 200 rr,2 - Tc.|Ber|e); ZONA Sul Oclafcgo -

t.^á!cÍ0T^h^ ^' * *••*'«* «0 - SEARS:'
preslcçcsi de NCr$ 105,00. - Copacabana - Av. N. 5.» ds Co

J-™'?!.."'" i5""" fÍ2'Jmt-."? í"»'pícnbiní. 610 - Galeria Rfej Fia.

telefone

banheiro:, cozinha, área da servi- ns Rua Riachuelo, 134, loja
ço, lavanderia, depandències dej*^-2CC0 — Sr. Jacob.
empregada e garagem. Preço fi
nanciado em 36 meces, de sò
mente NCr$ 70 000,00. Marcar vi-
sita-, pclo tel.: 52-4903. (Inclusi-
vc domingo_até as 13,00 h;K
ILHA DO GOVERNADOR - Apar
timento, vende-se, Frequezia, Rue
Comendador Bastos. Sola, quarto,
cozinha, 2 banheires e vaqo. Tal.
26-0035 - Balio.

ILHA GOVERNADOR - Vdo.
alto, frente, junto prata, qt., sl.
dep. comp. com garagem, preço
7000. 3 500 entr. restante fi-
nancio, tratar com Sr. Paulo tela.
3078 ou 3816 Duque Caxias, Av.
Rio-Petropolis 1673, 1» and. sl.
^-j*_pjí!'r_^y._se9u|}^*^*'fa»

[LHA 
— Casa com 2 quartot sa-

lão, garagem luxo no Cocoté 30
milhões com 10. Entr. 400 por
mês. Ver na. Rua Uranos 1397
iob._Oio£Ía._CRECI_469.
IlHA DO GOVERNADOR - Ven
do ca3t com seis, 2 quartol, ba-
nheiro copa-cozinha, porão heb,

finei da
construção, em terreno de 10  ¦-..."0. 

Ent. 3 milhões. Tra. Av. PI do praia, grande terr. Aceito
Eitíw AO* .! mQ f«!vn  \ler -. . O.,. klMons. Félix, 481, sj'208.

CASA 2 quartos, sala, cozinha,
banheiro, varanda, jardim, irea.
Rua Edmundo 305-C 13 - Pila-"'.t/V^Í,12000000- ~ t=i=-íii:ha""dò-governador--'-'j»;.

oim Guanabara, vende-se ótimo

xa - Vsr na Rua Prof. Al-
berto Aíeier 127. entr. pl R. Eng,
Maia Filho — Tretar telefone: -
43-7274.

fone 54-3017.
COCOTÁ — Vendo caso luxuoaa.lapartarrwntos, 2 quartos, aole.co-
tm final de construção - Ruaizmha, banheiro, dep. completas
Mutupana n.° 56, final dn Rua de ernprcgtda com garagem obta
l."A-Ã"!ía Cr$ 'OOMOOO, com'no embolso, entrega ImediataCr$ 40 000000 de entrada, o res-
tante a combinar. Ver só domin-
go, com o proprietário.
casas para segurados dò
""ASE — Vendem-se duas casas
neves, com varanda, tala, dois
quartas, «alinha, entrada de car-
r» • quintal. Em Andrade Araú.
|» — 800 m. do ônibus Praca
Maus. Cr$ 12 milhões. Aceite-se
financiamento IPASE. Telefone
25-3794 - D. Sílvia.

Obre particular, Sua Colina 133
em_frente_ Portuguesa.
ÍLHA""DÒ GOVERNADOR -Ven.
de-se magnífica erea frent* dc
praia 61x70, duas frentes, Luis
HACK, 36-4222 ou 38-4366. CRE-
Cl 260.
IlHA 

¦"'-' 
Tua Malta 

"74, 
frente,'

Jardim Ipitangas — Apartamento
novo, 2 quartos, dep. empr. ga-
ragem. Entr. 4 mil. prest. e sal-
do Caixa Econ. Informa-se —

fei,

PETRÓPOLIS - Zona industrial:
Vdo. terr. plano frte. 145 m —
R. Darm3t&dt principal acesso a
cidsde ÓS0O m2, «gua, Iul _
fôr;o cj residência. Preço NCrS
150.000. Tcl. 27-9242 - R. 4465.
P. Sr. Arlhur.

Eslra-
muito

jdoviiria 
Movo Rio. 2.0 a-d„ leio!

105 e Sío Borjj — Av. Rio Bmn-|
:o, 277 - leia E - Edif. São!

mango -- Rua Marque» tíe Atran^

TERES. - FRIBURGO
COMPRO ,c. confortável 4 

"qtosT,

armários emb., 1 pv. b, terreno-_ 36-5614. _
NOVA"FRIBURGO - Pa"t'qüe"SS;
Clemente — Cesa de 3 quaitos,
2 banheiros, 2 varandas, lareira,
rmírioa embulidesí terrano da
1 532 m2 com 2 frerrtes — Tralar
28-5368.

fERíSÕPÕTlS - Vendõ^õtiTiiõs
terrenos c/ ague, luz, asfalto, 5
minutos tíe Varzta, »m 30 mess;.
Tr. largo da Carioca, 5, s/118.
Tet.: 42-9223.

C, entrada 3, ap. 201 - Del Cas-
tilhe.  •-- .-¦¦ -¦¦

FAZENDA"-"Compro de 15"e 25'"' 7Ò ~ loi° Et ritU S - Av'
alqj., com cata, e próxima dep. S.B de Copacabana, 1 100 -f
condução;-^297673 -_ Meier. _ |s]a Ei; ZONA NORTE (Cascadura;
FAZENDAS - Vendem-se 2: de'_ Av. Suburbana, 10 136 - Largo1

c;10 alqs, casa, porner, 30.000. El, , , ,. . c. ,-'outra 
grande, casa e gado, finan-i" Caicadura; Madureira - Estrada

ciadas, renda prevista d« 300. ào Portela, 29 — lo|a E; Miísr
Milhões - Tel. 29-7673. _ Ru, oi„ di Cruz, 74 - loja

Agenda

GRANJA AVICOLA - Cãpacldí
da pl 12 000 aveslcotle ou 6 COO
poitura — Eat. do Rio — Fribur-
go km_4_-_Farilila-Sí -46-4743.
GRANJA excepcionalmsnJe insta-
lada Estrada Rio Miguel Pereira.
Tarreno 13 000m2. Casa 3 qls.,
*fi!a, piscina, plantações, carro
na poria. Preço cp-.-rt. 23-6656 —
Atendo hoje. _
MENDES -~ Ven'de'-s"e lindo sitio
com caia « po.mor. Var « tratar
no _tocfl).jRua. Túnel Grande, 63.
SERRA dITeRESÕPÕLIS - Gua-''
pimirim — Sitio cl casa 8 como.
doa frente astr. calado, 1,10h do

TcnccAn/Mir Rl0' '• f'ui«'ros. belíssimo rio
ltKtbOrOLI5 — Terreno encaclweirado dentro, mitas, iun.
r\rAr*r\A «,« ;«^-,«-,, *o ótimos 3ÍÜ09, -4 600m2 — 7£0.próprio para incorpora- ,nlr. 0u,r0J m.,.„0 tamanho, cl
cão de edifício em TE-r!o deV,ro' '«"«í».,'! "'» »í ,p';
J-cAn/M ir ¦"•• 31 ,n"- _ Tsnho "mbeml
RtSOPOLIS, Vendo COm de lOOOOmJ, SO p| mes -Darcio!n,.v<1> -. c ji, p„,„e ,„
nm-, ->r,r/,>,=,rl^ „ = „ on Gomes - R. Imperatriz Leõpoldl- Cl,"ve-" na S- dos P6SÍ0S' 22/~
prO|. aprovado para 20[na. e ,| ,'6M ~14|20h. - Seg.JTr. L. Carioca, 5, 602. Telefo-
apartamentos na RUA!!f.rf?. •."?"'-f"!r8^ Pr.ilSi' Ji,a-!Ms 32-5006 • 29-7108. dir-

Far.ii» — Rua Plínio,.ria Olivei-
ra, 44 — leia M; Sãe Crlttívíe —

Rua Sfio tufi Gonzaga, 15ô — i.°
andar; Tijuca — Rua General Roca,
601 - loia Fil ESTADO DO RIO
füuqu» d* Caxias — Rua joié d?
Alvarenga, 379; H 11 e r é i — Av,
Amaral Peixclo, 195 — giupo 204;

H% va lau»!* — Av. Governador

Amarei Peixoto. 34 - Ioia 12).

Loja e sobrado
vendo

RUA 1UENOS AIRES
Prédio vozio, melhor ponto

ALBERTO TORRES, 110.
Preco 18 milhões facili-
tados. Tel. RIO 32-5353
(CRECI ',42).

TERESÓPOLIS - Vende-se qua-
dra de 15 lotes para checara
edifício ou venda. Facilita-te. Mo-
tivo viasem - Júlio. 52-9110 -
Av. Presidente Wilaon, 228, ap.
903. _
TERESÓPOLIS - Fazenda Boa"" Fé!
Vende-se ótima {rea com 224,000
m2 — Preco a condições. Av.
Rio Branco, 131, sl 602 — Tel.
42-0993 - CRECI 16.

ÃÜt-.mÁvêl CVl-r i mi 
Y" 

ÇV-">'HA D° GOVERNADOR - Vdo. „"" c
far Av N S «íe Penha 

~6S 
.]'"'\'m 

K,","^° «t? 'a'=' ?TÊRirópÒU^-^Vén,
205. Tel 30-0474 ' 

' ' ' 
??'^" 

".'' CS' ' binK ""'• »«m«nto, quarto e s*w.. ibi. oimi^/4. IJxj/, motivo doenc». trntar -t«!. ,i„. - J-_—jíJíi—

: COELHO NETO - Vendo 2 casai!306964._CRECI 
-751

, de qt., »fla„e. quintal. Ver Av.Ijíha DO GOVERNADOR
fra-Jcasfl em Conilrurnn mm ia:.» ' Ttacc/.r.ni it "indi." ~.,ír

VEW0BpO7ípl.^!am?iÍnãr!S'15a'-^ ;'íoXÂ7i'omo,ivo doe.n5V,'"'"'tcI.;dos"","'dependências,"Ireã^cóm
NCrJ 1 £00.00 cada e NCrS ..I, „,«ASTIt,10 

~ Wd°C C,ÍM' c/!i 
iní't0? BPSSâí^í^AiiS'W* * qua"° do «mpreqada. sr^u-fc.^ Rio *m$&&$8$. p^fei^lSS! ^if^^^J^z

ra'24-Grupo 1 214. TelefonesMm&^SS^SíWSS^^^^ S^^a^fc^^^g^B
e 22-0020. CRECI 202 |binar. Rua Mirio Calderaro. S74ÜÍ] ".11?.".LJ."'^0' *,a';'' 3. ,.!!?!*_b"n7:';.c62:'. dS*: '™P- 9a-iara, lote 15, cl bonita vista, óti.

dentei pl cirna L. Ducal — Tai
bém lenho em Juc&rspaguá, ví-
rioa locais. _¦
SÍTIO* 12 

"afq. 
lS-km. Friburio!

Alt. 1 OOOm. Casa, mui. -frutas.
30 mil. 50% 36 mel. Tel. 54-2880
dc 2a. a 6a.-feira. Rei.: Rosa
Sjlva. 19 ap;_106 -^Leom
SERRA DE TERESÓPOLIS" - Big
Vale — Graniinhas a sitios para
o aeu fim de semana, {reas des*
de 5 000m2. Prestações desde
NCrJ 100,00 a pouco* minutos
do centro de Teresópolis, e 80
minutos do Rio. Meta virgem,
açudes, nascentes, rios encachcel.
redes, várias cases am constru*
ção, seia pioneiro de hossai
obras, altitude 750 rr.etrcs foto-
grafias e informações a Praça
Pio X-78 sala 901 - Telefone:

; Dardos e dependências. A com-!"„'.. j . 
~ '"' .azlS i £. T1 yo°; "P- z t"s" TERESÓPOLIS - Vdo. nl J.

Ibinar. Rua Mirio Calderaro, 574: ? """" ¦ . '8rr;n0' ",a'a. 3 !al»' ba"J- «2., dep. emp., ga- iara, lote 15, cl bonita vista,
ap. 202 - Engenho de Dentro lq ' ,coPa-coz,nha' °'P- ee em- raçem, área. Negócio urgenle. ma residência e! 3 dormi.,
VENDO 

-7ZT 
„;~tü°v¦--¦,' ¦,'"• cegada, garagem. Chavei na Av. Tratar tel. 49-6507 - Sr. Nelson dsps. e casa de caseiro.

ll., »° BÍ,,.,.-n,e.,*bJ,J:!".-,„Tr'-|i1-. &ÀL*ÍÍ>.I* tS- «I 2°5- -.d".» -'}}.- P«to 14 milhõe. no local cl o Sr. Rub n.

SITIO NITERÓI - Vendo Estrada
Cabuçu - 117 000m2 - 25-4421
- Creci 467.

SON CRUZ — CRECI 45.

Prédio em
Cascadura

Vendo, ac. construir t] cie
primeira, 1 casa e 2 ót. aps. cj
terraço panorâmico, coberto c]
telhas plásl. Ver hoie no local,
Av. Suburbana, 9 862, casa 15.
Dir. c| prop. ou tels. 42-1708 e
52-1109, horário comercial.

São João de
Meriti - Centro

'tar R, Divino Salvador, 349. iTel. 30-0474.. t- Entr. 50%,

Vendem-se duas casas vazia;,

SITIO - Vendo, 4 000 ,.2, c1>',!.m e"'rsda- N°5 2C0'00 ^
casa velha, murado, cercado, plan-,"155- E tamos outras com en-
tado — Km 31 .da Eitrada Rio—: trada. Tratar na Rua da Matriz

ll*; Petrópolis. Seguir Estrada São1 n 9<q ««»«« mi «^ a,i^-: I
.. Trat. loureSço. entrar Eslrada Velha do!": 

259, B'"P°,,,° L" 
"a 

A ?J'!.- local cl o Sr. Rubens. Tel.: Pilar, seguir até Eslrada Florestal.l n'"r=fs0 EDMUNDO ALVES.'
123-3368. Crec! 286. iTratar Ftaita» - Tal 23-6021. lOu pelos tels. 28-33 e 25-95. |

JUIZ — O Juiz da 1."- Vara Criminal estarft. dc
plantSo hoje, das 12 às 1C horas, no Foro, Rua D.
Manuel para conhecer pedidos urgentes de habeas
corpus.

NAVIOS — Chegam hoje à Guanabara os car-
gueiros Loide Cuba, tolde México, Penélope, Vil-
las Porosa e Kosárlo Marli. *** Amanho: Enrico
C, italiano, de Buenos Aires, Montevidéu e Santos
para Canes e Gênova, e os cargueiros Mormac-
dam, Córdoba e Morinacplne. '*** Dia 14: Argen-
lina, SUir, inglês, de Buenos Aires, Montevidéu ti
Santos, para Las Palmas, Lisboa, Vlgo, Cherbur-
go e Londres, e o cargueiro ltjubljaitn.

MARACANÃ — Para o jogo de hoje, no Maraca-
ná, entre Bangu e São Paulo, o preço dos ingres-
sos é o seguinte: camarote lateral, NCrS 25,00;
camarote de curva, NCr$ 15,00; cadeira especial,
NCr$ 10,00; cadeira numerada, NCrà 5,00; cadeira
sem número NCrS 3,00; arquibancada, NCrS 2,00;
geral, NCr$ 0,50 e militar, NCr$ 0,25. **• Os
tlckels para cadeiras perpétuas, camarotes e per-
manentes em geral, são válidos os de n.° 6. ""
Abertura dos portões seríi ãs 13hl5m; das bilhe-
térias 13 horas. Horário dos Jogos: preliminar 14
horas e principal, 10 horas. ;*" Escala do pe.s-
soai para o serviço de hoje, com chamada às 13
horas: encarregado "D": 1 — 2 — 3 — 4 — 5—¦
6—7 — 8 — 0 — 10 — 12 — 13 (Res: 11); auxi-
liar "E": lati — 9a 22 — 24 — 20a3TJ — 41 —
42 — 43 — 44 — 45 — 4G — 47; auxiliar "C": 1
a 4 — 6 a 10 — 12 a 17 — 13 a 35 — 37 — 39 —
41 — 42 — 60 — 64 — 76 — 78 a 88 — 94 — 95

113 (Reserva: 89 em diante); auxiliar "D":
1 a 14 — 45 a 47 (Res.: 48); serventes: 51 a 74
(Res.: 75); guardadores: 2 — 3 — 5 — 6 — 8 —
g _ 10 — ll — 13 _ 16 — 17 — 18 — 19 — 20

23 — 24 — 38 — 39 — 40 — 50 (Res.: 21); bi-
lheteiros: chamada às 12h45m: 1 — 3 — 4 — 5

7 — 8 — 9—10 — 11 — 12 — 13 — 23 — 26
28 — 30 — 31 — 33 — 42 — 43 — 44 — 46 —

47 — 49 — 50 — 51 — 53 — 55 — 58 — 59 — 61
62 — 63 — 65 — 66 — 67 — 68 — «9 — 70 — 71

72 — 74 — 75 — 76 — 77 — 78 — 82 — 86 —
123 — 126 — 129 (Reservas: 34 em diante).

O BANCO DO ESTADO DA GUANABARA credi-
tara em conta amanhã, através de suas agências
os vencimentos dos servidores do Estado — lote
4 e Ministério da Fazenda — aposentados diver-
sos. **• A Caixa Econômica avisa que creditará
em contas-correntes, amanhã, em suas agências,
os pagamentos das seguintes categorias de ser-
vidores públicos federais: ativos — Ministério da
Fazenda — avulsos aposentados — Marinha, Agri-
cultura e IPASE.

ARQUEOLOGÍA — O Centro Brasileiro de Ar-
queologia abriu matrículas para o IV Curso Bá-
sico de Arqueologia, até o dia 18. Informações na
av. .presidente Vargas, 590, ri." andar, sala 1712.

EMPRfiSTIMOS — O IPEG paga amanhã,' das
llh30m às lfih30m. as propostas seguintes de em-
préstlmos: Código 20, pedidos 3057 a 3794. Có-
digo 20. pedidos 3795 a 3799. Código 30, pedidos
2466 a 2481. Código 21, pedidos 297, 737, 757, 759,
762, 771, 780, 784, 735, 787, 798, 800, 807, 810, 812
a 899. •••* Agência n.° 1 — Campo Grande, Có-
digo 20, pedidos 100941 a 100970. Código 30, pe-
didos 101138 a 101155. »3' Agência n." 3 — Código
20, pedidos 301001 a 301033. Código 21, pedidos
30008. 30009, 300012 e 300081. *** Agência n.° 5 —
Bento Ribeiro, Código 20, pedidos 500403 a 500411.
Código 30, pedidos 500448 a 500451. •*• Agência
n.° 7 — Méier, ftua Frederico Méier. Código 20,
pedidos 700874 a 700926. Código 21, pedidos 700040.
Código 30, pedidos 701109 a 701117, Código 40, pe-
didos 700030.

BANCO — O Banco Brasileiro de Descontos ad-
qulriu o controle acionário de dois bancos: o
Porto-Alegrense, um dos mais antigos da Capital
gaúcha e o Segurança de Campinas, que tem 15
agências, capital e reserva de NCr$ 560 mil cruzei-
ros (560 milhões antigos) e depósitos populares
de mais da NCr$ 5 milhões de cruzeiros novos.

PILOTOS — A Diretoria de Aeronáutica Civil
marcou os exames de conhecimentos para candi-
datos às licenças de piloto privado, piloto comer-
ciai, pilotas de helicóptero e instrutores para o
¦dia 15, ás 9 horas, nas dependências do Clube de
Regatas Guanabara.

BENEPÍCÈNCIA, — Hoje, às 1G horas, na sede do
Morro Agudo Futebol Clube, agremiação de Nova
Iguaçu, Estado do Rio, haverá um show em bene-
íício do Orfanato Viveuda da Luz, com a parti-
cipação, entre outros de Pato Preto, Carlos Ra-
miro. Kiko Lara. Tárcio Verdum, além de um gru-
po de artista de rádio

EMPREGOS — O Departamento Nacional da
Mão-tic-Obra comunica aos interessados que exis-
tem 133 vagas para trabalhadores especializados
nas empresas do Estado da. Guanabara, confor-
me relação abaixo discriminada. Cs candidatos
devem comparecer à Scçúo de Colocação da De-
legacia Regional do Trabalho, nos dias úteis, das
12 ás 10 horas, munidos de Carteira Profissional
e Certificado do Reservista. Os empregadores po-
dem faser ofertas de emprego por oficio, telegra-
má ou pelo teleíone 22-840.S, das 1 2às 16 horas,
de segunda a sexta-feira. As ofertas do emprego
de hoje são as seguintes: cãltléireiro 3; borracho:-
ro 2; müniador-calçado 1; eheadéraàdoy tabòeiro
1; eletricista de aparelhos eletrodomésticos l;
eletricista instaládór 4; eletricista enrqlador 4;
ínoiuívüor de rádio 3; ladrilhsiro 1; eclceteivo 2;
mecânico de auto 4: s.n-ralheiro 7; marceneiro';; carpinteiro 3; mecânico pj chapa de alumínio
2.; esÊucádqr 22; ehrolador de transformadores 6;
motorista 33; ferramenteiro 1; foguistã 1; íresador
G; cesisiro-vime 3: bombeiro hidráulico 3; aju-
dante bombeirj.-hidráulico 2: cobrador ônibus 5;
lanterneiro 3; 1)2 oficial torneiro mecânico 1; ele-

. trlcista de amo 1; aplairiádor 3; torneiro mecâ-
nico 3; técnico instalação equipamento em raio X
I. Eni Niterói comunica o Departamento Nacional
de Mão-de-Obra aos trabalhadores que há, em
Niterói, Estado do Rio, empregos disponíveis cm
sua Agência Amaral Peixoto, esquina de Viscon-
de de Itaboraí, no 6." andar, empregos para: vi-
dreiro 5; técnico transistor 1; mecânico 1; lan-
torneiro 1; e vários chspeadores, assistentes visi-
tadores, caualizadores, ealdelreiros e moldadores.,

EXERCÍCIO — O Arsenal de Guerra realisará,
nos dias 14, 15 e 16, das 9 às 12 horas, uma prova
de tiro antiaéreo. Durante a execução dos tiros é
considerada perigosa a área compreendida entro
a Ponta do Marisco e o Pontal de Sernambetiba,
numa distância de 12 000 metros para a navega-
ção marítima c 12 000 pés para a navegação
aérea.

FACULTATIVO — Dia 15, posse do novo Presi»
dente da República, é ponto facultativo nas repar-
tições públicas federais, autárquicas e estaduais.

SELO — O DCT lança hoje, às 11 horas, na Igre-
ja dos Poloneses, Rua Marques de Abrantes, 215,
o selo comemorativo do Milênio Sacro da Po-
lõnia. ;

CIÊNCIA —• O Primeiro Curso Noturno de Ciên-
cia da Comunicação Social, para ambos os sexos,
será realizado dia 27 pela Faculdade Santa Xli-
sula. Informações na Rua Farani, 75.

EXCEPCIONAL — O Instituto de Educação d»
Excepcional, do Departamento de Serviços Com-
plementares da Secretaria de Educação, na Rua.
Mata Machado, 15 — Maracanã, informa que es-
tarão abertas na segunda quinzena do mês cor-
rente as inscrições para diversos cursos de es-
pecialização para professor. Maiores informações
pelo teleíone 28-6806. Além desses cursos haverá .
Ciclo de Palestras para Treinamento de Pessoal,
e Sessões dc Estudo para Pais. São os seguintes
os cursos pnra professores: especialização para
professores de: Deficientes Mentais, Visuais, Fí-
slços, Audição, Terapêutica Ocupacional; Terá-
pia da Palavra; Especialização em Teatro para
Excepcionais; Especialização para Professores de
Crianças Portadoras tíe Paralisia Cerebral! e For-
mação de Orientadores rie Especiais.
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ZONA CENTRO

I ALUGA-SC ótimo quarto con» te-
loione 36-3166.
ALUGA-SE cjuarto — Copacabana
— Mobiliado pura casal que ira-
balhe fora. Av. Copacabana, 99,
ag, 904.

CENTRO
AIUGO qto. sala. Av. Pres. Var-
SM, .433.
ÃLUGA-SÈ oasa c/ 4 qt:., sala,
«tc. NCrS 310. Fiador. Rua San.
to Cristo, 132. Chavas no 116.
MÜGA-SE duas vagos a pessoas
distintas. 2 meses adiantados, ft.
Riachuelo, 136, ap. £03. Tratar
das_8 h% 13 horas.
ALUGO voga confortável a mô-
ça que trabalhe fora, ou senhora,
Rua Washington Luiz, 111, ap.
305 — Centro.
ALUGA-SE t\ Rua São Francisco
da Pràlnha, n, 41, grande prédio
2 pavimentos, em concreto ar-
mado, com 2 salões para comer-
cio ou indústria. Ver diariamente
no horário de 8 às 16 horas, as
choves estiío no Adro da São
Francisco, n. 15.
BONS APARTAMENTOS e casas
« partir de NCrS 100 - 1S0 -
180 - 200 - 230 - 250 • 300

Tratar na Rua Miguel Couto
n. 27, s| 403 - das 7 às 19 lio-
ras — Infs. hoje 36.4031 — .,
23-3042 - CRECI 743 - Um
mês ou bom fiador. Qe Senta
Cruz oo_Centro.
CENTRO - KAIC aluga" na Àv!
Franklin Roosevelt n. 146, o
sr. 60314, c| 4 sls. e 4 banhi.

Chaves e| porteiro. Tratar no
Rua do Carmo n. 27-A — Tel.
32-1774 - CRECI 2S3.

CENTRO — Alugamos aps. cen-
iugados, na Rua Leandro Martins,
20-601, c na Rua Gal. Caldwell,
lB7-403._[_ar_1ol._32-0306^
CENTRO - Quarto, 

"alugo 
a 1

senhor ou 2 rapares decentes.
Aluguel 100 mil. Av. Henrique
Vajadarei, favor tel. 27-8672.
CENTRO - Alutjo na Rua Lcan-
dro Abrtins, parte ap. r moça
que trabalhe fora. Tratar 2
feira c| Marta p. tcl. 31-3015

BRANDÃO - CRECI n. 792.
CENTRO - KAIC aluga" na Av!
Pres. Vargas n. 4S2, a sl 324
com kitch. e banh. Chnves
porteiro — Tratar nn Rua do
Carmo n. 27-A - Tel. 32-1774

CRECI 283.

FATlMA - Ap. c/ entrada, qto.
e dep. NCr$ 150 * taxa» men>
sais. Trntar no h. comercial p/
lei. 23-5117.
FIADOR EXCEPCIONALI Ari.nio
ap. idaal p| V.S. Faça-nos visita
sj compromisso. Sol. 48h. Largo
da_Corioca_5,_il. 188. 42-9723

QUARTO 5 x 4 - Frente com
direito a lavar o cozinhar na
Rua dos Inválidos n. 224, ap.

.9 - 2.° andar.

RUA ANDRÉ CAVALCANTI. 123,
ap. S-103, Alugo ap. sl., 2 qts,,
coz., banh., érea, dep. Chaves
ap. 101. Trator 2.a feira de 9
òs 12 hs. 37-8609 - CRECI 1 07B.

ZONA SUL
GLÓRIA - S. TERESA
GLORIA - KAIC aluga mobília-
do a c| telefone o ap. 813 da
Rua do Russel n. 496 cj ves-
tíbulo, st.-qto. conjug., banh.
• kitch. — Chaves c| porteiro— Tratar na Rua do Carmo n.
27-A - Tel. 32-1774 - CRECI
n. 233.
PAULA MATOS - Olimo quarto
c[ banheiro, independente a dois
ropazes ou senhor cl referências.
R. Eduardo Santos, 99 — L. das
Neves.

CATETE - FLAMENGO
ALUGA-SE ap"., Rua Alarq. Ãbr.
127/701, sala, 3 q., e dep. arm.
•mb,, sinteco, com gar. por 600
cruzs. n. e taxos, Inf. 47-0773.
ALUGA-SB quarto a moça que
trabalhe fora na Rua Artur Ber-
nardes_n._17 — ap. 103.
ALUGA-SE ap. sala, quarto conj.
banh. kiích. Rua Paissandu, lei,
-SS-0969.

ATENÇÃO — Moça solt., moran-
do só, aluga 1 ótima e única
vaga, moça quo trabalhe fora —
Raul Pompéia, 195)912.

ALUGA-SE parte de um aparta-
mento a moça distinta — 45 000Rua Bolívar, 124 - ap. 204

Posto 5.
ALUGO ap. 4Õ7 - Ruo" Henrl-
que Oswald, 3 - Bairro Peixoto
— Saleta, sala ampla, utn quorto,
banheiro, cozinha. Informações no
locnl.
APARTAMENTOS, temos vírios de
1, 2, 3 quarto» com s| fiador.
T. R. Quitanda, 49Í210 — Tel.
22-178J._
BAIRRO PEIXOTO -xAlusiò .-Vm-
do ap. sl., qt. sep:, armários
embutidos, co;., baiih. Vcr Rua
Maestro Francisco Bracjo, 350, op.
206 porteiro. Trntar 2.° feira de
9 ís 12 hs. 37-8609 - CRECI
1 078, 
COPACABANA - AlGiísõ SS
quarto, parn um moça ou rapaz
que trabalhe fora — Rua Barato
Ribeiro, 200, ap. 438

COPACABANA - Aluga-se ap.
C-Qó, R. Barão Ipanema, 17, pin-tado c Isinteco, qt., sala sep. cl
móveis de qt, Chavea portaria.TrMor R. Sta. Clara, 33, sl 419,
COPACABANA - Aluga-se np.
802 na Rua Barão do Ipanema,
102 composto de sala, 3 quartos,2 banheiro sociais, cozinha, írea
de serviço com tanque e depen-
dências de empregada. Chave:
com a porteiro. Tratar em Cor-
deiro Guerra & Cia. Ltdo., no
Av. Rio Bronco, 173, 14.o ondor

Tcl. 31-1895.

COPACABANA - Alugo-sc ótinio
qt. mobiliodo, telefone, café, cn-
;al_ou sr.respeito. Fone 57-2874.
COPACABANA - Aluga-íe qiiãr-
to mob., . direito a tel. casa do
família, único hóspede — Inf
57-5032.
COPACABANA - Moça >ó pro-curo outra p| dividir despesos cm
np. Tratar Figueiredo Magalhães.
226, op. 901.
COPACABANA - Alugo-se o op.
1002 do Av. Copacabana, 441 de
quarto e solo separado, banhai,
ro e cozinha de frenfe. Chaves
c| porteiro e informações na
CORRETA IMÓVEIS LTDA. Av.
Copocabona, 605, salos 509|10
Tcl. 37-1001 na 2a. feira no ho-
rário comercio! — CRECI 237.

ÃLUGÒ vagas n moças que dêem
referências. Tratar Raul Pompéia
65, op. 604
ALUGO quarto grande a um sr.
e um pequeno — Tcl. 36-2666
Copacabana. _.
ALÜGA-SE qu mob. cavalheiro
trabalhe fora, ref. Av. Cop., n.
1246, ap. 504 - 27-9466 - Posto
6

ALUGA-SE uma sala de frente
para comercio ou escritório. Rua
Pedro Américo, 82.
ALUGA-SE umo vaga para moça,
com refeições. Rua Silveira Mar-
tini, 157, ep. 803 — Catete.
ALUGO 1 vaga p/ rapaz, c/ ou-11"; fefeísfies; ¦ '-¦ennqf; 

amplo, • freTt-
te, perto praia. Buarque Mace-
do,_32:_op._102.
ALUGA-SE vaga à moça, poden-
do lavar e cozinhar. Rua do Ca-
teta,'-205, tala 2.
ALUGA-SE c/ fam. de Trato a
fáni. igual o 1.° andor da Rua
/.'adiado de Assis, 65-A, tem 5
cômodos. Informações telefone
45-8531.
ALUGA-SE ap. conj. grando do
frente, na Rua Sen. Vergueiro,
Inform. p| tel, 45-7103. _
ATENÇÃO — Ãluga-la um otimo
ciuarto para rapazes, roupa de
cama e banho quente. R. Silveira
Martins; 150, ap. 104.
ALUGAM-SE duos vogas. Verto-
dos oi dies^ Pa[ssondu, 111/1204,
CATETE — Pessoa que trabalha
fora procura uma moça para di-
vidir despesa, sendo 50 mil, In-
formaçõo. Proço S. Salvador, 59,
porteiro Zé Júlio,

ALUGO vaga, bom quarto, fren*
te, apartamento familiar — Tratar
Souso Lima, 363, ap. 1004 -
Pósto 6.
APARTAMENTO vazio, salo7 qto.
sep. banh. coz. aluga-se à Rua
Sta. Clara, 308, op. 908. Alu-
ga-se na Rua Sio. Clara, 308, ap.
908. Aluguel NCrS 300,00 indus.
taxas. Chaves c/ porteiro. Telefo-
ne 57-6095.
ALUGO apartamento com telefo-
ne, na Rua Xavier da Silveira,
90, Posío 5, com 2 quartos, salão
dep. empregada com garagem
em edificio moderno. NCr$ ...
450,00, mais taxos. Informações
na Rua Francisco Sá, 112, Loja
E, Sr. Nilo.
ALU GÒ_ep-— mo b í 11 odo^ã r alicie,
sala, qt. bonh. comp. C02. c| gel.
banh. emp., junto praia. Paula
Freitas, 19-304 - Cop.

COPACABANA - Quarto ou va-
ga em Bom op. de fomi lia paro1 ou 2 moças que trobolhem fo-
ra com café pela manhã, 70 cada- Tel. 37-9165.
COPACABANA - Posto 3 - Alu-
gam-se apartamentos novos, mo-
blliados a partir de 180 mll men-
sois. Tratar na Av. Cop. 435, lo-
ia I.
COPA — Cedo voçia Ind. a moça
decente que me auxilie nos sor.
viços caseiros, refer. Cartas pa.ra n.» 442 282, na portaria dêste
Jornal.
COPACABANA - CÈSrkTlSíã"
casal, aluga-se otimo mobiliado.
Informações Rua Belfort Roxo,
296, epartomento 103.

COPACABANA - Alugo-sa ap.
401 na Rua Siqueira Campos, 232
composto do saleta, ssla e quar-to, cozinha, banheiro completo e
dependências de empregada. Cha-
ves com o porteiro. Tralar em
Cordeiro Guerro & Cio. Ltda. n.-
Av. Rio Bronco, 173, 14.o andar
Tel.>31-1895.
COPACABANA - Alugo-se na Av".
Princesa Isabel, 323, o coni. 403,
com saleia, cloaet, banheiro t
«ala, para ver e trator no Com-
panhia Comercial e Corretora Nô-
vo Mundo, na Rua do Carmo, 71,
2,a ondar, s| 201, ou pelo tele-
fone 52-2010, ramal 238 - CRE-
Cl_93_7. _
EM AMPLO op. oo lodo do prõíoalugo parte com todos pert. a
peq. fam. Idônea e de trato. —
Cartas poro 442 281, na portado
deste Jornal.
FIADOR- EXCEPCIONAL) Arnn|o
ap. ideal p. V.S. Faça-nos visito
sem compromisso. Solução 46h.
largo da Corioc. n.° 5, sala 118.
Tol. 42-9223. Copocabona: 37-7534.
GARAGEM - Aluga-se - Anita
Goriboldi n. 38, op. 903 — Tol.
36-7035. Tratar em casa
LINDO quarlo de frente bem mo-
biliado cl todos os direitos. —
Alug. Inf. Av. Copacabana, 905
op. 901.
LEME - KAIC aluga-niõbiiiõdo
o ap. 103 da Rua Gen. Ribeiro
do Costa n. 230, por 300 mll
cruzeiros, c| sl..qto. sep., coc.
banh., jardim de inverno. Cha>
vos c| porteiro - Trator na R.
do Cormo n. 27-A — Tel. ..32-774 - CRECI 283.

ALUGA-SE qí. ccm janela parorua, a casal, moças ou rapazes
dá-se direitos — R, Montenegro,
178.
ALUGA-SE ou vende-se np. Rua
Humberto de Campes, .746] 401.
Sala atapetada, dois quartos, ba-
nheiro completo, cozinha c| ar-
mários de aço, dependências de
empregada, garagem, NCr$ ...
320,00. Ver no endereço, qual-
quer hom. Trotar 27-4309.
ALUGA-SE quarto mobiliado con-
f art á vel a senhor idôneo, único
inquilino, próx, oo Castelinho —
Tel. 47-3650. ^
ALUGA-SE ótimo op. mobiliado;
c-m telefono, 3 quartcs e sala,
de'3en;'C*ncia de empresada, na
Rua Visconde Albuqucrquo, 415.
Chavei pelo tnioíono 47-1905. Dr.
Dcmin-to.

r©' 
IMÓVEIS - ALUGUEL

LEBLON - Alugo o op. 301 dalCUARTO - Alugo a parsoa qua MESQUITA - Aluga-se casa com IALUGAM-5E cososKua Artur Arenpe, t_, flnamen-trabalha fera - o,,. o-.  _ i..._ _, ¦'V".', "ül"™"""- a-"'
tc mobiliado cl oslüdsira o rl-|148
clow, 2 sls. 3 cits., banii., con.,

LINS
Rua Peicras n.

dep. empregada. Alupuel 750 00;
Ver no local dias úteis dns 10
às 18 hs. c tratar cj Oiyntno
Ribeiro, à Rua Júlio de Cast!*
lhos, 25, op. 1202. Tels. 47-1841- 47-5E35 « 27-9724.
LEBLON
qts., coz., banh., área C] tanque,ico,

JACAREPAGUA
ALUGA-SE o op. 204 da EstrãrJÜ
Pau Ferro n. 103 — Jacarepaguá
com dois quartcs c| arm. embu-

, ¦ —-.tidos, sala, corinha, banheiroAlugo ap. 1 sola, 2|compl., quorto cmp., orca, slnfo-...... lustres elc. - Trator no In-cleoon. de empr. e garagem, Ia. cal com Sr. Brandão - 38-0013locação, Ruo Juquiá, 60 ap. 403,!- NCrS 2C0,OO.
próximo oo n. 704 da Ruo Bar-
lolomeu Mitre.
LEBLON — Ãluga-so op. térreo^
tipo ca:a, jardim, s!., cení, 1 of.
coni, 1 qt- simples, 2 é:o;>:, ccp.
do emp'". [?;.- Humberto de Cam*
pc;, 440. Tel. 47-6432.

APAl!TA.'.',iN70 junto ò praia,
garagem, laleta, quarto, oeq. cc-
zlnha, banheiro completo. Tel.:
27-4912.
APARTAMENTO - Cuadra dilLEBLON - Aluga-se ap. 407 da
praia, «om salela, sala, qta. so-ilí.f Visconde de Pirajá, 6-d2, com
p.*ir,, banh., cepa>co=.f úro;i e saia, quarto, banh. e kitch. Tra.

LEBLON — Alugo op. 408 - SI.,
qt. ccnj., saleta, bonheiro comp.
cozinha, área c/ ('anque. José Li
nhSíes, 117 - NCrS 250,00 - Ver
9 òs I2h.

LEME — Alugo quarto índepen-
dente, 100 mll, Gustavo Sompaio,
528, ap. 403 — Favor não se
comunicar a portaria.
MOÇA morando só ep. -frente
oluga 1 ou 2 vogos a moços q.trabalhem fora. 36-4641. Copaca-
bana.

ALUGA-SE quarto em Copacaba-
na, em ap. de casal sem filhos,
c/ telefone, a um senhor de res
ponsabilidade. Trocam*se referên-
cias. Tratar pelos tels. 30*1420' e
29-3849.
ALUGA-SE um quarto mobiliado.
Rua Bulhões de Carvalho, 412,
op._ 1004.
APARTAMENTO com duas mo-
ças, aceita outra ciue trabalhe"ora. Av. Copacabana, 441, ao.
n.° 807.

CATETE — Alugam-se 2 vaqas
com refeições a moças ou senho-
res. Tratar Kua Dois d» Dezem.
bro, 73, op. 802.
CASAL com apartame/ito grande,
«luga um quarto para uma ie-
nhora t. fora., outro grande, 2
rapazes. Senodor. Vergueiro, 243,
ap. 202 — Flamengo.
HAMENGO - Alugom-se ops.
novos, sala, 2 quartos e dep, —
Ruo Senador Vergueiro, 218. Tel.
47-7586.
FLAMENGO - Alugam-se loioi
novas, CrS 180 000. Ruo Sena-
dor Vergueiro, .218.
FLAMENGO — Alugo otimo op.
de frente, 2 quortos e demais de-
pendências — Aluguel 380, na R.
Honório de Barros n. 18, ap.
103 - Ver no local.
FLAMENGO - Ãluga-se ep. 404
da Rua Silveira Martins, 127, de
quorio, e solo seporado, banh.
cozinha, chaves c/ port. inf.
Correta Imovelt Ltda. Av. Co.
pacabana, 605, ti 509|10. Tel.
37-1001, 2.a-feira no horário co.
mercial. CRECI 237.
FLAMENGO - Aluga-ie quarto
para rapaz. Tol. 45-5897.
FLAMENGO - 2 de Dezembro,
aluga-se vaga ap. luxo, p/ mo.
?a 80 000 - Trator 45-3908. _
FLAMENGO — Aluga-se um quar.to independente, com café da
manhã, a senhor ou rapaz. Rua
Senador Vergueiro, 135-505.
FLAMENGO - Alugo op7 do
frente. Ruo Marques Porani, 41
com iate, 2 quartos etc, com
telefone. Trat. Rua Senador Dan-
tos, 118, sola 709, 22-2436, de-
pois de 14 hora:.
PASSO contrato ap. q. 5. sep.
dop. R. Marques d« Poroná, al,
230 — Largo da Carioca, 5, si
116.
PRAIA DO FLAMENGO - Alugo
no n. 72 - op. 228 com solo,
quarto, sep., banheiro completo
e cozinha — Ver com o por-teiro. 
QUÀRTO~"ÃlugaVt>." ind~ep7'mobx
pora moça fina que Irabolho fo.
ro._Ruo_Bento Lisboa, 163/702.
QUARTO frente, banheiroxlunto,
cafó^ da manhã. Cavalheiro refe-
rências. Flemengo, preço 200. —
Tel. 25-8265.
QUARTO' de frente, aluga-se a
2 moças, trabalhem foro. Sono
dor_yergueiro, 116, op. 301.
VÃGÁ - Aluna-se p/~2~mõçãTPedem-se informações. R. Pais-
«andu, 245, ap. 1, térreo, base
NCr$ 60,00 cada.
VAGA — Aluga-sa vaga para ro-
pazei, Tel. 45-3012.
IARAIIJ. - C. VELHO
LARANJEIRAS - Alugo «."T"
locação, apartamento da frente,
com ulõo, 3 quortos, 2 banhai.
roo sociais .rn cSr, copa-cozinha
• d.p.nd.nciat. Rua Laronieiras,
2<1, ap. 802. Chav.s no locoi
çom o porteiro. Trator p.loi <«l.fon.s: 22-0650 • 45-3482.

BOTAFOGO-URCA
ALUGA-SE 1 quorto a~mõçã~quo
trabalhe fora com direitos. 70tTdI^.^essojien^l46/306
APARTAMENTO - Espaçoso, lo-cal sossegado. Sita, 2 qts., qlo.•mpr. Rua Ipu 26 . II . ap, 5
Botafogo. V.r • partir d* 2.a'.f.iro - 26-6561 ..¦-¦"
ALUGA-SE quorto o duõ7~mo-
cot func. ou estud. ou possa-ta o op. — Trolar na Proio deBotofogo n. 340 - op. 926
D.K HELENA?-¦¦Urgente.^':-
BOTAFOGO - Àlugi-i. ap. as-
paço», local tgradóv.l. r.sidon-
ciai, sala, 2 qls., qt. «mpr., ta-
xaa condomini* riduiidas. T.I..
fone 26-6561._
QUARTO - A"lugo-se è moço quetrobalhe fora. Rut da Passagem,
146, ap. 713.
LEME - COPACABANA"
AVENIDA COPACABANA - Pêstõ
5 - Pequeno quarto com móveis
para moço» que trabalhem . fora— Tel. 27-3481.
APARTAMENTO - Alugo dio,
mês ou ano, mobiliado, utensN
lios, telefone, garagem — 4 qts.,sls., 2 banheiros, 2 qti. serv-;, 36-5948:-. _
ALUGA-SE, Rua Francisco Otaviã"-
no, 86, op. Í04 — Pasto ú -

gronde: qts., armários embuti,
dos, 2 qts. da criados, solão, co-
zinha, demaii dependências, com
ou si m6vei« - 2 banheirol io-
ciais. Tratar no local.
ALUGA-SE an. vajio, de frente,
Bairro Peixoto, Copacabana, de
tola e quarto soparedor. Méis in-
formações com o proprietário —
Telefone Í6 1787.

ALUGA-SE um quarto de frente
ricamente mobiliado em casa de
alto tratamento a um senhor que
trabalhe^ fora, de fino tr3to ou
uma moça independente — Av.
Copacabana, 308, ap. 602.
ÀVENIDA"CÕPÁCÃBÀNA7386rap".
1 206 - Alugo' c| acabomento
luxuoso, magnífica sala, amplo
qt„ bsnh. em côr, grando co-
zinha, tanquo c wc, peças cia-
ras e amplas. 380 mensais mais
taxas. Te[ 57-3476,
ALUGA-SÉ fino quarto, banh. ano-
xo, senhora trato, Copacabana,
esq. Atlântica. 37.7246.
AVENIDA ATLÂNTICA -""Alugo"-
mos o 4.° andar do Edifício Gol-
den Cole, Av. Atlântica 2 038,
apartamento com 660 m2, para
embaixada ou família do alto
tratamento, biblioteca, grande sa*
lão, sala d» jantar, varanda em
toda a frente do edifício, sois
quartos com armários embutidos,
três banheiros completos/ toale-
te social, grande copa • cozi-
nha, tros quartos e banheiro com-
pleto para empregados, duas va-
gas na garagem, deis telefones,
tôdas as dependências refrigera-
das — parcialmente mobiliado.
Serviço perfeito de portaria, dois
elovzdores sociais. Aluguel livre
NCrS 2 500,00. Pora visita* na-
eessárlo cartão do autorização da
IMOBILIÁRIA ZIRTAEB LTDA. -
Rua do Alfündoga, 81-A. 1.° an-
dar. Telefonar entro llhSOm
18 horas. T.ls.: 23-3996 • ..
23-9877.

COPACABANA - Otlma vaçja
pura 2 moços com direitos. Crí
70.000,xcado; .Tel.V 36-1331;
COPACABANA - Divido a^Trní".
biliado, gelodeira c/ pessoa dis-tinta. 120 000. Júlio do Cost..lhos,_35/325.
COPACABANA -- Alugo-se 

"aol
do cobertura c| telefone. Alu-
guel NCrS 600 - Ver na RuoDecio Vilares n. 191 — C-01 —
Joüo_—_23-4370.
COPACA B AN A~~KÃÍC~~a"lug""a
na Rua Felipe do Oliveira n. 17o ap. 1 001 c| ti.-2 quortos, -
coz. bonh., dep. compl. cm-
preg., area c| tanque. Chaves
çj porteiro - Tratar na Rua do
-rcV,-2&A-Tel- 32-]77A

MUDANÇA? GATO PRÊ
TO armazena, transpor-
ta e embala desde 1940
- Tel. 45-8128.
POSTO 2 - Alugo amplo quar-to do frente ricamentç mob. a
1 ou 2 pessoas de fino trato —
180000 - Tel. S7-476S.
P05TO 6 — Aluga-se op. frente]
coni- saln e qto. pintura nova,
sinteco. Aluguel 200 000 fia-
dor ou depotito. Av. Copaca-
bano, 12411620, Ed. Alosko. -
Francisco 32-1269. Ver domingo
pe[a manhã. —
PASSA-SE controlo dê loia, 5
onos. Av. Prado Júnior, Galeria
Cinema Paris. Tratar Barato Ri-
beiro, 211, C02.

dep. omp. NCiS 300. Rua Al.
mi tanto Guilhem n. 55, ap. ..
302 — Chavos c] port. Tratar ..
26-75»,
FIADOR??? Ind. i só opõnhir
os documentes o apresentar —
Proprietário irrecusável. Av. Río
Branco n. 185, i. 1 819 Telefo-
no J2.2M3.
IPANEMA — Aluga-se otlmo op.
quase esquina praia, melhor pon-to Ipanema, frente sl., 3 qts.,
dep. completa, garagem, comple-
tamente mobiliado. Semente fa-
milio idílica. Tratar tel. 47-7238.
IPANEMA — Quarto cu vaca,
alugo a estudante, casal ou ra-
paz de responsabilidade. Farme
deAmoedo, 135, 27-0477.
IPANEMA -"Quadro do praia"
Saleta, quarto, \. inv. banheiro
e cozinha. Finamente mobiliado,
geladeira, tapetes e coríin-is. Rua
Anibal de Mendonça, ]6, np.
319 - Visitas, hoje,'dos 9 às 12
e 15 às 18 h;
Ipanema"- temporada -; Alu-
go ap. c[ 2aquartos, sala, gara-
gem, dependências, telefene. Vis-
condo Piraiá, 455-804. Telefone
27-6944.
IPANEMA — Alugo ap. térreo,
tipo casa, c| 2 sls., 3 qts., bonh.,
jardim, deps. Rua Nascimento Sil-
va, 330. Tratar: 27-0698.

COPACABANA - Alug! apTW-
lugado na Rua Barata Ribeiro,j//, ap. 802. Chaves com portei.ro._Trator_tel._36-4103.
COPACABANA

ALUGO apartamento p/ tempo-
rada, mobiliado, de fronte, sala
e quarlo separados, Iardim de
inverno e dep. completas. Av.
N. S. de Copacabana, 782, ap.
503. Tel. 25-0465.
ALUGO 2 vagos p/ moças com
ótimas refeições, perto praia. —
Trator Min. Viveiros Castro, 71,
op. 503.
ALUGA-SE op. 902 Ruo Djaí-
ma Ulrich, 316, frente, mob. c/
geld. sala, 2 qts., cor. banh.
Ver, tratar no [_____$ 450,00.
ALUGAM-SE 2 ótimas vagas em
íp. oreiado, 1 p. da proia, pl 2
moças que Irab. fora, e que dur*
mam Juntos, 50 mil, e outra só
col. de molas, 60 mil, direitos
a combinar. Ministro V. de Cos-
tro, 15, «p. 1212, P._2!
ALUGO sala, quarta conjuga-
dos, banh. kitch. Ver Anita Go-
rlboldi, 25, op. 901, 9 às 20 ho-
ras e segunda, 18 às 20 horas.
ALUGAM-SE vagas de quartos
para ropaz com refeições. Trata.
so com Sr. Rui, na Ruo Teixelrr
de_Melo, 20 — Ipanema.

„ , ,,.--¦ Alugo-se no Av.Prado Júnior, 297, o eporlomento
504, de frento com tola, quorto,banheiro e kitch. Aluquel Cr?250 mil. Choves c| porteiro etratar na Construtora L. Martins
S.A. Rua México, Gr. 502. Tol.

COPACABANA; -, Aluga-se Vo ap'.1001 mobiliodo do 2 qts., sl. edependências no Ruo Barota Ri-beiro, 147. Aluguel CrS 500 mil
mais taxas. Chaves c| o porteiroe trotar na Construtora L. Mar.tins S. A. Rua México, 11, Gr.502. Tel. 22-1055.
CONJUGADO 

"mobiliado 
c/ 

""geli
arm. embutido etc. Vista mar. R*Dialma Ulrich, 57, op. 1005. Cha-
ve c/ porteiro. Tel. 57-0651. 250mil. ______^^_
COPACABANA ;-xAluga-se ótimo
quarto a senhor de responsobi.

COPACABANA -~A_7í_~i_~~_~p~:,
«aio, qt., bonh., coz„ dep, comp.
cmp. CrS 300 mil. Bolivar, 86 -
Chaves_ porl. Ernesto.
COPACABANA - AÍuga.'íí~qW-
to pcq., ap. familiar, moça traba-
lha fora. Av. Copacabana, 1171,
op. 201, oguordondo tel.. Posto
O.

COPACABANA"""- Àíug"o"õ"i5;
1203 duplex, da Ruo Júlio doCastilhos, 25, embaixo, constan-
to 3 qts., 2 salas, banh. conv
çleto em' cór, jard. inv., coz.,
area c| tanq., dep. empregodo
e garagem. Em cima gde. salão- Aluguel 800 000 - Ver cl
port. e tratar no ap. 1202 c!
OLYNTHO RIBEIRO - Tels. ..
47-1841 e 47-5885.
COPACABANA - Alugo por 2
anos. 3 luxuosos eps., finamente
mobiliodos, trotor c| OLYNTHO
RIBEIRO - Tels. 47-1841 o
47-5885.

PROCURO ALUGAR pora cosa!
Norleomericano caso ou aparta,
mento de luxo perto praia Co-
pacabono, Ipenemo, Leblon, com-
pletomente mobiliado com telefo-
ne e serviço de cozinheira e co-
psirá-arrumadeira somente mês
setembro 1967 - Pogo sinol ro-
zoável. Telefone durante horas
expediente D. Marge 23-1335,
PÓSTO 6 - Vaga garagem
Aluga-s«. Telefonar 2o. feira
47-4293.
PROCURA-SE senhora para dividir
despesos em ap. na Av. N. S.
Copacabana, 728 - Folar com o
porteiro.
QUARTO para duos ou .três mô-
ças de fina classo em apartamen-
to de casal distinto. Troca-se re-
ferências. Av. Copacabana, 1 236
op. 101.

ALUGO otimo qto. p/ casal ou
Sr. que trfibalhe foro. Av. Copa
cabana, 876, ap. 206.
ALUGA-SE op. c/ ou s/ moveis,
2 salas conj. atapetada, quarto
atapetado. hanh. coz. Frente, vis-
ta p/ mar, pintado óleo NCrS
350,00. 37-4641. CRECI 971.
ALUGA-SE ap. semi mobiliado.
Sala c/ Jardim inv, quarto (se-
parado), banheiro, cozinha. Inde-
vassovel. NCrS 250,00. 37-4641.
CRECI 971.

ALUGA-5E quarto moça trabalhe
foro. Barala Ribeiro, 200, ap.
n. 623.
AIUGA-SE quarto para moça com
direitos e telefone. Tratar telefo-
ne 37-9663.
APARTAMENTO 3 q. 1 i. dep.
Rua Bolivar, 178, ap. 202, chavei
com porteiro. Tel. 37-4298.
APARTAMENTO - Temporada -
Quadra dn praia, 2 quartos, sala,
coz. otimo local. 36-2917.
ALUGA-SE quarto a 2 péssco7,
estudantes ou que trobolhem fo-
;a._J)ua_jDuviv_r,_l 8-601.
ATENÇÃO - Vogo 

"p/;;rapaz

resp. educ. que trob. foro, emb.
fomil. ref. 36-0569.
AVENIDA COPACABANA, 11B1,
5.° andar, aluga-se o ap. 504
de frent» c/ solõo, 3 qls., de-
pendencloi garagem. Chaves na
portaria. Informações telefone
38J243, 27-2407, 43-2628.

COPACABANA - Aluga-» portemporada quarto c| 2 vagos a
quem der referências, na Av. Co-
pacabana, 1298, ap. 403 - Te-
lefone 27-4689.
COPACABANA - Alugo o ap.
401 da Av. Copocobono, 462 de
frenle c| 3 qts., c| armários em-
butidos, 2 gdes. salões, jard. in-
verno, 2 banhs. sociais, coz.. c|
armários, gde. érea c| tonei e
depend. de empregada. Aluguel
650 000 - Ver cl port. e tratar

OLYNTHO RIBEIRO, na Rua
Júlio de Costilhos, 25, ap. 1202

Tels. 47-1841 e 47-5885.__
COPACABANA-- Aluflò no Rua
Toneleros, 330 o op. 602, c| lioll,
2 sls,, 3 Ótim03 qts., cí armários
embutidos e ar refrigerado, 2
banhs. sociais, coz., c| geladeira,
área c| máq. de lavar roupa, dep.
empregada c] 2 qti. qaragem e
riclow. Aluguel bose 900 000 —
Ver no locol dos 14 òs 20h e
tratar c| OLYNTHO RIBEIRO na
Rua Júlio de Castilhos, 25, ap.
1202 - Tels. 47-1841 e 47;5885,
COPACABANA - Alugo-se con-
jugado c| sinteco — Borota Ri-
beiro, 200, op. 728 - Tel.
22-3511.

QUARTO — Aluga-se em ap. con-
fortável no Posto 4 - A senhor
distinto, com café e roupa coma
Çr$- 130000 - Tel. 36-5049.
QUARTO e~vago. Av. N., S, Co^
pacabono, 445, ap. 1002.
QUARTO - Aluga-so mo;a quetrabolhe fora, direito a todo op.o telefone. Ver hoje depois das14 horas. Rua Maestro FranciscoBraga, 537, ap. 303, bloco B -
Copacabana.
QUARTO mob. p/~casãT"t7míirõü
nao c/ roupa da cama e banho,
café da manhã. NCr$ 15,00, odioria, de frenta c/ entrada in-dep. Av. Copacabana, 583, oa1201.

IPANEMA - Aluga-se op. 601. -
Ruo Viscondo de Piraiá, 4, solo
e quarto separados, banh., coz.
Ver local. Trolar Corneiro de
Mendonça, Imóveis. Av. Copaca-
bano, 861_s|_501._Tel.:_57-2853.
IPANEMA -r Alugo-se no Ruo
Visccnde de Pirajá, 646 ep. 501
sala, 2 qtos. dependências com-
pletas, de frento para o Jardim
de Aiá. Chaves no 604.
IPANEMA - ÁiügísVT otimo
ap. do frente na Rua Visconde
do Piroií n. 453, ap. 503, do
2 quartos, sala, cozinha, irmã-
rio embutido, com excelentes de
péndoncias do serviço. Aluguel
do Cr$ 370 000 mais taxas -
Vor no local com o portairo Sr.
Poulo - Tratar na ATLAS IMO.
VEIS LTDA. Rua Méxivs n. 98
sala 302 - CRECI 454.

Predial Palermo Ltdo. R. Se-
nador Donlos, 117, s/ 905 - Tel.
52-4325^- _CRECI_455.
LEBLON - Rua João de Barros,
161 — Aluga-se os apartamentos
202 e 301 do três quartos, rala
e demais dependências com gara-
gem, quarto e banheiro do em-
pregado. Visito no local. Trotor
corn o sr. Wilson. Telefene —
23-8474._
LEBLON - Aludo-se» quartomoço que trabalhe foro, NCr$
60.00 - Rua Bartolomeu Mitre,
399- 103.
LEBLON — Aluga-se apartamento
n.° 301 da Ruo Dios Ferreiro,
425. Sala e dois quartos, depen-
dências. Frente. Chaves na por-taria. Tratar durante a semana.
Tolefonps_52.7333^ ou 32-3539.
ÃÃÜDÃNÇÃ? GATO PRÊ-
TO armazena, transpor-
ta e eipbala desde 1940
- Tel. 45-8128.

JACAREPAGUA - >iuo Francisco
Spllos, 221 — Atuoa-Ee dois aps.
c| ] e 2 qtos., tala ccz., de-
per.dC-r.c:ai e uma 'oj? c| £5 u\2.
Chsves, iccal. Tralar Imúveif. Sen*to Rita. Av. Rio Branco, Í31 -
15. - Tel. 42-4546.

CENTRAL

MUDANÇA? GATO PRÊ-
TO armazena, transpor-
ta e embala desde 1940
-Jel. 45-8128.
TEMPORADA -"Ipanema. Aluga-
se ap. sala, 2 qts., deps. Mobi-
liado com geladeira e garagem —
Ver Visconde Pirajá n. 455, op.
304. Chaves porteiro. Tratar Oli-
veira, 47-2511. Aluguel: NCr$ ..
500.

9^y_\^r_A-J^ãnícõ
ALUGO o ap. 202 Av. Rodrigo
Octavio, 226 c| solo, 2 qts., bo
nheiro e cozinha, de frente, pintado, local c! estacionamento au-
to - Tel^_26-466_5.
ÀTCNÇÃÒ - Jardim BÕtSnicõT
Moça só. procura outra, divid1
despesas — Proço Pio XI, n. 20
ap. S-206.

ALUGA-SE um trjsrío c'e preferencla a senhora, ca:al zo;.. fi-
lhos ou moço qje Irocalh» fora.
Rua Paiva, 193 - Quintino.
ALUGÀ-SE quorio 6"casal" õiTõêí".ica só - R. 24 ds Mob, S83.Riachuelo.
ÃLUGA.\VSE 2^ cosas cfiTqunr"
tos — Desconto em folha, na R.
Cel. Franco Leite n. 164, em
Olinda.
ALUGA-SE quarto com moveis cl
direito o telefone em residencio
fairilior na Rua do Rocha n. 255Telefone _348544.
ALUGAM-SE saio' e quarto" dlfrente independontes na Rua Sou-
ti. Barros n. 257 - Eng. Nõvo
ALUGA-SE na Rua"" Xavier das
Conchas, 28, no Encantado co
sa ccm um quarto grande, um
peqyeno, umo soleto, coiinha
banheiro e area. Chaves no lo-cal.
ALUGA-SE cu vende.se~rãpT"Ruó
Almirante Colhairos da Groça n
_29,_ap._l011_
ALUGO casa c| qu"ar"lô,~saro7-c"ô'-
sinha c bonheiro. Ruo Aurélia,
66 — Mosquito — Central — Cr?70 mil.

qto.
mil
944

Rccho /,',:¦., coz. a ca:oi. A!. £j,r:no,i - 1, 2 qts., deps., alua.Irolor__n,i Ruo Morte n. |80 o 120. Ruo Guarama, 127 -
Trat. R. Mcrio Freitas, 73, cj 301— /.'.auureira.

ALUGA-SE 1 casa completa com
2 quartos em Guadalupe — Rua
16 n. 22 - Quadro 40 - Deo-
doro.
ALUGA-SE um op., no Ruo • Cio-
rimundo de Melo, 471 — Piedo-
de.

JARDIM DE ALA' - Quarto
sala separados, la. locação
Aluouci NCrS 280,00 - Chaves
Rua Borio da Torre n. 456

LEBLON - KAIC aluga--ila>Rúã
José Linhares n. 117, o ap. .
309 com sl.-qto. sep., coz. e
banh., W. C. empreg., area cf
tanque — Chaves c| porteiro —
Tratar na Rua do Carmo n. ..
27-A - Tal. 32-1774 - CRECI
n. 283.
LEBLON - AlugTo 

"o 
op". 803 ida

Av. Ataulfo de Poivo, 983, dc
luxo c] cortinas e tapetado, c/
gde. salão, 3 amplos qts., c/
armários embutidos, 2 bonh. so-
ciais, cor. c/ armários, magnifl-
ca nrea de serviço, dep. empre-
godo e gorogem. Aluguel CrS
1 000 000. Chaves no op. 504 e
trotar c/ Olyntho Ribeiro, no Rua
Júlio de Castilhos, 25, op. 1202.
Tels. 47-1841 e_47-5885.
LEBLON - Alugo op. frentc7sõ-
Ia, qt., var,, 3 arms emb. Tel.
57:9132.__
LEBLON - Aluga-so op. 3Í8 da
Rua ~Gol. Urquba. 242 com 2
quartos, sala, cozinha e area, to-
do pintado a óleo. Chaves no
local com o porteiro. Tratar na
Rua Imperatriz Lecpoldina, 8 -
sola 808 cj Sr: ESTÊVES.

GÁVEA — Ruo Duquo Estrodo
57 op. 204 — Alugo-sa c| qt.
sala, saleta, coz., banh., etc. -
NCrS 260,00. Trotar Predial i
Administradora Resnikoff Ltda. -
Rua Ouvidor 130 — 9.° andor. —
Tels.: 32-1675 e 22-9435 (M29),
GAVÊA — Rua Benjamin Batis-
to, 153| 302. Aluga-se c| 3 qts.
sala, coz., dependências de em-
pregada. Choves c| zelodor -
Trotor Imóveis Sonto Rita — Av.
Rio Bronco, 131 - 15.» - Tel
42-4546.

ALUGA-SE casa em Bangu — Sa-
la, quarto dependências — Rua
Gcnerol Alencostro, 117 — Praça
1.° de Maio — Bangu.
ALUGA-SE 1 coso cÍ""2~qüortõí
sala, cozinha, banheiro e 2 áreas.
Ruo ds Pedreiro, 100. Trator na
Av. Suburbano, 10 135 — Cosco
dura.
ALUGA-SE 1 casa, 2 quortos, 1
sala, cozinha, varanda — Rua C
nutoma, 119 - Pontinha.
ÃLUGÒ caso. Quarto, solai co-
zinha, banheiro, Rua Cardcso
Quintão, 372 — Piedade, ponto
finol 279 - Padro Nóbrega -
Castelo.
ALUGA-SE casa, sala, quarto, co-
zinha, banheiro, sinteco, l.n lo-
cação. Rua Sousa Aquiar, 456 —
Méier — Tratar no local.
ALUGA-SE uma cosa com calã^
cozinha e banheiro, independen-
te por NCr$ 120. Ruo Ingozoi-
ra, 75.. Eng. Novo.

GÁVEA — Alugo ótimo ap. qt.
sala — Av. Rodrigo Otávio,

226 ap. 116 porteiro — Telefo-
ne_46-4226. _
JARDIM BOTÃNicÕ - KAÍC-alü"
ga frente o ap. 301 da Ru;
Araucária n. 66, c| sl., 2 qts.
s|l duplo e outro cj ar refrl-
gerado, cor., banh., varanda e
dep. compl. empreg., area c[
tanque c vg na garagem. Chaves
c| Sr. Ari no n. 12. Trotor na
Rua do Carmo n. 27-A. Tel.
32-1774- CRECI' n. 283.
JARDIM BOTÂNICO - Alugo ca.
sa, Eng. Pena Chavas 138, salão,
3 qts., dsmais dependências •
quintal. Chavas vizinho. Tratar
Av. Gomos Freire 196, sola 301.
Tel.: 32-9002. _
LAGOA — Ap. ql,""solo" sep. -
(Alug. %l contr.-, 15 mil. Ac.
Caixa c/ sinal. Rua Conselheiro
Moccdo Soares n. 78/103. Tels.
58-5408 - 52-0953 - Nelly Mo-
chodo. - CRECI 171.

ZONA NORTE

QUARTO - Cosol, trobalhe fora,ou homens, vagos para moças,Siqueira Campos, 68, ap. 404 -
TeL_57.0JOO. _
QUARTO - Familia 

"m'inêi"ra~ãíu.

ga a moças do familia, otimo,
de frente, mobiliodo e cl refeições. NCrS 150,00 cada moça,Tel. 57-6095.
QUARTO - Copacobona. Alugo-se
pequeno, independente, fundos,
com banheiro, a senhor de respon-
sabilidade. Tratar 37-8328 - Alu-
guel NCrS 80,00.
QUARTO ind. cl ou s| mov., di-reito telefone, alugo para uma ouduas moças que trabalhem decha. 57-8583^
QÜÁRTÒ - 

"AÍúgTn 
Av." Prado

Júnior 281, ag. 613 - Copaca.
bana.
QUARTO - Moça func. alugo o2 moços q. trobolhem fora. Inf.26-68 M.
QUARTO - Aluga-se a cavolhei-
ro, quadro do proio, Ruo Duvi
vier n.e 12, op. 403.

UARTO - Aluga-se I grande,
para uma ou duas pessoas tem-
porada ou não na Av. N. S. Co
pacabono, 919, op. 302

COPACABANA - Alugo o ap
106 da Rua Felipe da Oliveira.
19, c| qt. e si, separado, banh.
o coz. Aluguel 250 000 - Ver
c| port. e trator OLYNTHO Rl-
BEIRO na Rua Júlio de Castilhos,
25, op. 1202 - Tels. 47-5885 e
47-1841. I

COPACABANA - Aluga-so ap,
702, da Rua Constante Ramos,
168, c| 3 qts,, 2 solos, 2 banhs.
etc. Mobiliado pi lemporada ou
não. Para ver e tratar cj Imo-
biliaria MarviTLtda. Av. Rio Bran-
co, 37, Gr. 407. Tel. 23-5310,
COPACABANA - Alugo-sa na Rua
Almte. Gonçalves, 50, slloia n.°
206, de frente p| escritório ou fins
comerciais. Chaves cj porteiro.Trotar Imobiliária Marvil Ltdo.
Av. Rio Bronco, 37, Gr. 407.
Tol. 23-5310.

AVENIDA ATLÂNTICA - Alugo-
ie otimo ap. frente de rua a fa-
milia de tratamento. Todo pin-
todo a.óleo e vitrificodo. Chaves
na portoria, Rua Froncisco Sá, 5,
inf. 27-5832. Trotar Av. Rio Bron-
co, 277, sola 806. Tel. 42-3452.
ALUGÃM-SE vogos com direitoTT
Proço Serzedelo Correio, 15, op.
303,_Da1_Maria_—_Copacobena.
ALUGO quarto ò pessoa q*ue dê
referencias. Tel. 27-8847, Ru» Go-
mes Carneiro, 134, case 1.
APARTAMENTO - Ricamente mo-
biliado, com telefone, ar condi-
cionado e acarpatado. Quarto
sala separedo e grande cozinha.
Aluguel NCr$ 530,00. Fone ....
57-6622.

COPACABANA - Alugo op. 210
— 'Rua Constante Ramos, 131 —
sala t quarto separados, coz.,
banh. Chaves portaria — Aluguel
NCrS 220,00 - Trotar no Ruo das
Marrecas, 40, saio 705 - 52-5481

CREa 794. _
COPACABANA - Alugamos o
op. 202 do Rua Hilário de Gou-
veia, 7], frente, c| sala, qto.,
copa-coz., banh. de p| emprega-
do. Aluguel CrS 350 000 e lo-
Xas. Chaves cj o porteiro. Tra-
tar Imabiliária Zirtaeb Lida. R.
do Alfândeqs, 81-A, 1.° andar,
Tels. 23-3996 e 23-9877, de 11,30
ès_18 horas^.
COPACABANA - Alugamüs -
ap. 601, um por andar. Rainha
Elizabeth, 214. Um solõo com
grande varanda, 2 qts., com ba-
nheiro próprio, copa, cozinha e
dep. empregada. Ap. pintado de
novo. Chaves cl porleiro. Alu-
guel CrS 600 000 e foxos. Tra-
tar Imobiliária Zirtaeb Ltdo. Rua
da Alfândega, 81-A - 1.» on-
dar. Telefones 23-3996 • 23-9877
de 11,30 às I8_horos. _.
COPACABANA - AlügVsi" ap.
por NCrS 270,00. Trator Av. Rio
Branco, 156, s| 706.
COPACABANA - Áiuga-se opor-
tamento com 2 quartos, sala e
dependência de empregada ò Rua
Roul Pompéia, 148 — Telefones
47-7883 e 25-1214.

RUA SANTA CLARA n.o 313, ap.
506, alugo, sl., 2 qts., coz., bfl-
nheiro, dop. emp., área tanque.
Chaves porteiro. Tratar 2.a feira
do 9 òs 12 hs. 37-8609 — CRE-
Cl J G78. __
RUÀ' DÕMÍNGOS FERREIRA,':150,
op. I 002, l.a locação, 2 sls., 3
qts., 2 banhs. soc, dep. compl.,
garagem, no ter. s. p. festas.
NCrS 700 - Tel. 57-4361. _
RUA AWÈSTRÒ FRANCISCO BRA.
GA, 546, ap. 102, c| sala, 2
qts,, banheiro compl., cozinha,
área c| tanque e depend. empre-
gado. Aluguel NCrS 450,00 -
Chaves^ c| porteiro Benicio.
SENHORA dê~trãtõmõntõ^"c/ te-
lefone precisa alugar quorto em
casa de familia de lodo o trota,
mento. Tel. 36-7462.

PÇA. DA BANDEIRA
S. CRISTÓVÃO
SÃO CRISTÓVÃO - Alugo-se ca-
so na Rua Alm. Baltazar n. 63,
cosa I - 3 qts., 1 sala, dop.
para empregada - Ver • trotor
no locaI.

TIJUCA-RIO COMPRIDO

ALUGA-SE parte do um» cosa c/
tale Rua Uruguai, 153, c/ 18.
ALUGA-SE ótimo quarto, mobília*
do, com ou icm refeições para
casal ou pessoas que trabalhem
fora. Rua Conde de Bonfim, 291,
casa 3 — Próximo a Pça. Saens
Pena.
APARTAMENTO - Tijuca, aíugc
sala, 2 quortos. Rua Joõo Alfre
do, esq. Pinto Guedes. Inf. tel.
38-7617.
ALUGA-SE qf. c/ pensõo o sr,
ou sra. Fálix da Cunha, 47 -
Tel. 28-8498.
ALUGA-SE vaga para moço edu-
cado. Ambiente sossegado. Rua
Zjmt)^^ÍTof* Q5, ap. 101.
ALUGA-SE quarto grande rapa>
zes ou senhor só — Rua Delgado
Carvalho, n.° 24 — Tijuca
ÀLÜGA-SE casa limpa a peq.
fam. com 2 qts., 1 sl., c., coz.
peq, área, não tem depend. —
Tr. part. em Prof. Gobizo, 258,
?/._2ArJr.rÍ_23_°-_Pr.üW-_B£rrcs.
QÜÃRTO - Alugo-se no Pço.
Saens Pena em casa de família,
Rua Conde de Bonfim, 291, coso
3 — Tijuca.

TEMPORADA - Alugo a sr. ou
eosal de trat. bom op. coni. mob.
fte., gelad. e telef. F. Magalhães
n. 226. Inf. 36-5333 hoje.
TURISTAS - Alugo op. luxo
mobil. e equip (gelad., roupas
ctc.) no melhor ponto de Copo-
cobono (P. 5[6), ll.o pov. fte. p|o mar. Ideal p| Lua do Mel ou
casal em turismo. Ambienta óti-
mo. Inf. F. 57-8815.
TEMPORADA - Av. Copacabana,
115, op. 507 — Alugo ou vencio,
frente, grande, conlugodo, tendo
quarto de empregada, boa cozi-
nha, pintado a óleo e decorado,
ar refrigerado. Local ou porteiro,

ALUGA-SE vago a moças que tra-
balhe fora, único inquilino. Av.
Prodo Júnior, 281, op. 314 -irnnirínj.,. ., -¦ -
Copacabana. f™?* - Aluga-s. ap.'Atiii-r» lü _; -—— 11 C07 na Av. Copacabono, 836,muuü bom quarto o 2 moças;composto de sala, quarto, banhei-ou senhoras quo trabalhem fera ro e cozinho. Chaves com o por-
ç, alguns direitos e telefono .., teirr -
"6-5438 - Av. Copocobono, n.jr
x: - ap. 503. Ico, 173, I4.« ondar. I.l. 31-1895.'ii"; n." «V.

TEMPORADA - Apartomento
quorto, sola mobiliados. Tratai
Nilda das 13 òs 18h - Borota
Ribeiro, 92/303.
TEMPORADA - Aluga-se 

"apTíí.
io, 2 quortos, perto praia. Tel.
36-2569.
TEMPORADA-curto" ou longo"
Apt. novo, sala, quarto, separ.,
banh. coz., mobil. gel. louças,
etc. Aluga-se na Rua Dialma Ul-
f____Tel. 57-6095.
fEMPORADA~-~Apr""lÕ2~^~R,
Cupertino Durão 26, a cem ms.
proio, mobiliado, 2 qls., sl., banh.
deps.emp. Ver c/ port. — Trotor
Dr. Joimo R. México, 31, ti 403

IPANEMA - LEBLON
ALUGA-SE - Ap. frente, duplex.
R. Prudente de Moroes, 266, op,401, Solõo, 2 qts. e depend. Tro-tar_tel. 43-8012. Dr. Alberto. __
ÃLUGÃ-SE ap. na Av. AtaiJIfS

RIO COMPRIDO - Aluga-se na
Rua Santo Alexondrino n. 75- op. 105, com sala, 2 quortoscozinha e bonheiro — Tratar na
Av. Erasmo Braga n. 255
12.o ondor. - Tels. 22-8027 •
32-7450.
TIJUCA--, KAIC: aluganm Rua
Eng. ErnSni Cotrin n. 155, .
ap. 202, de frenta, com sl., 3
quartos, coz., banh., dep. com
pleta empreg., area c| tanque e
vg gorogem — Choves c| por-teiro — Tratar na Rua do Car-
mo n. 27-A - Tel. 32-1774 -
CRECI283. 
TIJUCA'-'KAIC oluga 

"na 
Rua

Can*aragibe n. 9, o ap. 218
por 180 mil cruzs, c| sl.-qto.
conjug., banh. e kitch. Cha-
ves c| porteiro. Tratar na Rua
do Carmo n. 27-A - Tel-. .
32-17I4 - CRECI 283.
TIJUCA — Aluga-se Apartamento
nSvo com sinteco. 262 000 móis
taxos e fiador. Rua Uruguai, 380
op. 606 - Bloco C - Edifício
^rlnco _JÍ££p-__Çhaves portaria.
TIJUCA — Alugo quarto para mè-
ça que trobalhe fora. CrS 80 000
com _dep6sito. Tel. 48-3415..
TUUCA — Alugo ap. com 2,quar-

sala, coz.. banh. em côr,
área e dop. emp., arm. emb.,
sinteco etc. luxo. Ver Rua Meriz
e Barros, 553, ap. 706 — Chaves
com porteiro.
TIJUCA — Alugo qt. mob. em
ap.p/ npsz -_28-4692._
TIJUCA — Aluga-se ap. casa 3
quartos, sala, jardim, quintal e
dependências. Rua S. Francisco
Xavier, 47, an. 1. Chaves ap. 2.
36-1919. ___[
TIJUCA - Alugo-joVo op. 5Õ3
da Rua Conde de Bonfim n.fl
518 — com sala, 3 quartos, oo«
zinha, banheiro, dependências
completas de empregada — Tem
telefone. Tratar na Av. Eras.
mo Broga n. 255 - 12.° ondar

Telefones _.22-8027_e_32-7450.
TIJUCA — Ãlugo-se cosa í dã
Rua Conde de Bonfim n. 111
cí sala, 3 quartos, copa, cozinha
e dep. empregada com telefono— Ver a Iratar no Iccal. CrS .
300,00.

ALUGA-SE um epartamento com
sala, 3 quartos e com garagem
individual — Rua Goiana n.°
101 - ep. 301 - Frente com o
Rua Agostinho Meneses — Ando-
rai —_Chaves no ap. 202*
ALUGA-SE confortável quarto de
frente a senhor ou rapaz, São
Francisco Xavier n. 567, casa 3
op. 101 — Aluguel de CrS
70 mll.'-:. _
ALUGA-SE um ap. de sala,

Suarfos, 
dep. completas, qto.

e empreg., grande area, na
Rua Emília Sampaio n. 37, ap.
102 - Vila Isabel. ;.x
ALUGA-SE um quarto para uma
senhora ou um senhor que ira-
balhe foro — Ruo Felipe Como.
rõo n. 157 - Vila Isabel.

ABOLIÇÃO - Alugamos cosa de
2 quartos, sala, cozinho, banh.
c iordim. Ver na R. Gaspar, 176
choves cojo 3 e trator Lanço S.
A. Av. Rio Branco, 20, s. SOI.
Tel. 23-2710. Creci 41.
BANGU Rua Silva Cardoso,
540, c. 7. Alug. c| sl. qto. c
dep. chov. no c. 1. Trator no
IGAB. Est. Portela, 24, s. 401.
Creci 183.
CASCADURA - Rua Sanatório,
206, fds. ip. 203. Alug. c| sl.,
2 qtos. e dep. chav. no local.
Trot. no IGAB. Estr. Portela, 24,
»¦ 401. (CrecMKS).
CASCADURA" - Madurefro. RÜã
Carvalho de Sousa, 12, ap. 301
e 302. Alug. cj sl. 2 qls. e dep.
chav. c| zelador. Trot. no IGAB.
Estr. Portelo, 24, s. 401 (Cre-
cM83).
CAMPÍNHO - Aluga-se casa,.'2
qtos., uma sala, demais depen-
dências, grande quintal, Est.
Int. Magalhães, 286. Tratar no
local.

Sr. FRANCISCO
MADUREIRA - Aluna-se WRus
Topajcs, GO, excclenlo casa de
frente c| jardim, 2 salas, dois
quartos, benh., cozinha, varan-
da, geragem e demais dependt'.ri-
cios. Aluguel Cr$ 230 mil. Ver
no Iccal e trniar na Ccm tru tora
L. /Martins S. A. Ruo México, 11,Gr. S02 -_[e_____5.
PIEDADE — Alugamos op. do 2
quartos, calo, cozinha o banhei-
ro. Ver no R. Quoraim, 77, op.
201, choves n. 75 o trotar Lon-
ca S. A. Av. Rio Cronco, 20,
snla 801. Tel. 23-2710. Crecl 41.
PIEDADE. R Assis Carneiro, 612-
301. Aluge-te c| 2 «tos., sala,
cor., deoencler.ciaí. Chaves no
Iccal. Trotar Imóveis .Sanlo Rita.
Av. Rin Bronco, 131, 15.° an-
dar. Tel, 42-4546.
PIEDADE - AÍug.i-sa-opartamên
to na Rua Elias da Silva, 61, c
3, apartamento 101 — 2 quartos].ozinha,__ban!,siro e áreas
PIEDADE - Alugo otlma cosa de
ala, 2 qts., qí. emp. clc, na

Rua Gonçaio Coelho, 20. Chaves
no bar ao lado.
PIEDADE — Alugo-se õp, prp:
prio pira casal de noivos, na Rua
Almeida Nocjueira, 137, tratar c/
o_prut^ no local, Sr. Costo.
PADRE NOBREGA - Cd17,"7177.
go sl., 3 qts,, cepa, coz., gar.,dop. ixvp. Ruo Virgem Peregri-
na, 10_~ Traiar local.
RUA TEIXEIRA DE-MACEDO"*?.
Aluna-se apartamento pequeno.Tr^lar__R_ua_oji _Alfòndega, 300.
ROCHA - Aluoa-se na Rua Dr,
Garnier.. 720, op. 206, c| solo,
2 quçrtcs. cozinha, banhsiro, do-
pendências de empregada, mobi-
licdo e com garagem — Tr.itar
em JABUR NETO IA10VEIS - Ruo
das Morrec3s, 40, solo 703
Tel. 32-8767.
ROCHA - Alugam-se excelentes
apartamentos, na Rua Senador Ja-
guoribe, 36, do solo, 2 quartcs,banh., cozinha, deo. cemp!. de
empreg. (Edifício c! elevador) -
Aluguel CrS 220 mil. Chaves c
o porteiro e tratar na Constru
tora L. Marlins S.A., na Ruo Mé
xico, 11, Gr._502_-JTel. 22-1055.
SAMPAIO""- Aluga-se a""c. 21
da Rua 24 do Maio, 807, com
2 qtos., sala, cozinha, banheiro.
Tratar Rua México, 70, s. 510.
Tcl. 52j-2229. Chaves Sr. Condido
LEOPOLDINA
ATENÇÃO V.- do PenhaTRiíTjS"

sson, 92, alu?n-r,e casa c!
2 qts., s. c. b. Entrada paracorro. Preco 200 mil. Tel. 30-7706— //.aurillo.
APARTAMENTO, na- Penha .-. Aiu-
ga-se com 3 quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, quintal todo mu-
rado e banheiro de emprega',':).
Ver e tralar na Rua Piquole, 44,
iimfo^ do Largo e de tedo comer-
cio ca Penha. Não se atende portelefene.

LOJA - Lgo. Mochado, oiutjo.
se l.a ler.açao, perto cinema. —
22-3996.
LEBLOU"

_ 40,00
HONÓRIO GURGEL .- Aluga-se
ca-a c| 2 qls., etc. Rua Jerô-
nimo Ccelho n. 45 — NCrS
85,00.
HONÓRIO GURGEL""""-" Ãluga-íõ
cosa indep. fr. de rua, em
cenlro de tcrrsno, 2 q!s., sl.,
co*., Ru.i Americ^ Rocha n.

1 396 - NCr? 180,00.
IRAJA' — Àlugini-se 2 casos ná
Rua Amandiú n. 470 — Começa
na Av. Autom. Clube — NCrS
90,00 _e 1_30,00
IRAJA' — Aluga-se casa no R~
Oiiveira Alvares n. 134, c| 2
qts., indeo. em centro terre-
no - NCrS 110,00,
INHAÚMA - Alugo casa c| 2 qts;,sala, cozinha. R. D. Emílio, 31,
c| 4 -_150 000 - Tel. 26-3380.
ROCHA MIRANDA - Álugase í
casa c| qto., sl., coí. — Rua
Ttcaralu n. 219 — Independen-

NCrS 120,00. _
ROCHA" MIRANDA - Aluga-se -1
casa na Rua Tacaratu n. 278 —
qto., sl., C02. -_NCr$_100,00.
ROCHA 

"MIRANDA 
- Aluga-se na

R. Aristóteles n. 466, casa ampla,
c] 2 quartos etc, independente.
Ver e tratnr no local e dias úteis
na Trav. Leopoldina de Oli

!j£_de_2a^)cjra, das 14 às 18 h.
ZONA NORTE~

Z0'li- _**r^ T NunfJn° Gurqel.
COLÉGIO - Aluga-se casüT~RÜü
Jocerondl. 832 — 60 COO — Av
Rio_Branco,_156, s| 706.
DEL CASTILHO"- Alugo-se ep."
de 2 qts., sala, cozinha e depen-
dências na Rua Bambcre. Tratar
c| o preprictário na Ruo Miranda
Valo, 243._
HONÓRIO GURGEL'"- Ãlugo-Tê
excelente ap. c/ 2 qls., e etc.Rua Uraral n. 1 015, op. 201NCrS 140,00.

ALUGA-EE loia ns Rua Joõo ViTccnle, 757. Tratar r.fi 6SI, Os-valdo Cruz.
ALUGÃ-SE loio~n"a'—P.ua"" SanõtSrio n. 75-A - Coscaduro. Tra.tar cie 13'jundo-fcira cm diannnio as 13 horas no local opar.tamento 201 - D. HELENA.
ALUGA-f,E uma loja 

' 
c~um 

"s./So
paro escritório ou comércio cen
luz s força ò Rua Barão àaIguale,ni, 403-A - Chave; no 2£0casa 1.
ALUGA-SE loja no Méier. R,,aCuaiu, eiquina dc Joaquim Mule:.
Tratar te!. 22-1323 ,ie sônica
o sexta-feira..
CASCADURA" 

~77—Mjs7mlT~ãm

AO nu, loia n. 55 do R. Sidônio
Pais, com gabinete! sanitário aorça nos fundos. Chave: no lo-Ml. Alu-jue! 3 sal. minimo; ataxas. Tratar Imcbiiisria ZirtaebLtda., Rua da Alfândega, 81-A.1." andar. Telefones 23-3996 •23-9677,_cIc._ll,30 às 18 horas?
IRAJA - Aluga-se loia c| risüocncia. Rua Automóvel Club-29B2.84 Chave: Sr. Almiro eólado. Tralar tel. 25-3628 — 2afeira.
LOJA — Ãluga-se grande loia 1£Õm2 aproximado no Edificio Ange.
Ia Maria. Rua Joaquim Palhares,
293-B. Aceita-se oferta. Triiar K.do Carioca, 75. Sr. Cândido.
LOJA — Alug. sorve para qualquernegócio, n. 500. Br.rão de Mes.
quito, 965 c| porteiro.
LOJA" MERCADO 

' 
S. Sebastiõ"o7

10x30, ponto para grande barou lanchonete e rertouranto —
Vendo por 45 miih. facilitados.
47-8733, Nobre.

_ .ivcira
266 — Mfidureii
VAZ LOBO - Aluga-se op. 

"idoJL0JA — Passo control"õ"~"novo""pf
sola e 2 quartos c| gronde área,píualtlu?r "mo, otualmento com
fica na praço, ponlo de ccnducüo— Ver e tratar no local, Av. Mi-
nitsro Edgard Romero, 924, ap.
n. 202.

ESTADO DO RIO

ALUGA.SE 1 co:ã. Rua Oslo, 255—_ Parada de Lucas.
ALUGÃ-SE cosaraluguõPuo mil,"
sala, quarto, grande cozinha, v/c
e orea coberta. R, Corlina, 129.

Olaria.

ANDARAI - Predio e lerreno
(10,50mx60,00m), à Rua Barão
de São Francisco, 32-A, será ven-
dido em leilão judicial pelo lei-
loeiro Jorge Peisoa, terça-feira,
28 de março de 1967, ãs 16 ho-
ras, no local. Mais Inf. telefo-
ne 22^521.
ÃLÜGÃ-SE h Rua""Mê'i"ra""de~V"õs-
concejos, n, 31, casa grande pararesidência, cemércio ou indús-
tria. Ver diariamente, no hora-
£í_?„t'e_7_òs __horas.
ALUGA-SE - Ruo 

" 
Comenda"dõr

Martinelli, 96 ap. 102 e 201 c|
2 quartos, sala, banheiro cm cor,
copa, cozinha, dep. empregada.
Chaves c| relodoro.
CASA, 2 pav. salão, 3 qts., ba-
nheiro etc. Cr$ 15 000 e CrS ...
30 000, cm 3 anos. Ruo Torres
Homem, 742. Teis. 52-8251. CRE-
Cl 577 IMC.
GRAJAU — Ãluga-se cosa com
dois quartos, sala e dependen-
cios - Preça Nobel n. 10, fun-
dos. Tratar no local.
COM DEPOSITO de um mês ou
bom fiador, casas e ap3. a par-tir de NCrS 150 - 180 - 200250 e 300 - 52-1512, 42-8942CRECI 743 - 38-4031.
GRAJAU - Coso c/ 2 povts. tei-
rono 10 x 35, vendo c/ 50%
facilitados, saldo 2 anos. Aceito
Cx., autarquias ou um ap. c/
2 qts., como parte pagto. Visi-
lat Rua Mearim, 73. Inf. 43-2070

CRECI 213.
GRAJAU — Aluga-se op. de dois
quartos, sala com sinteco, cozi.
nha, banheiro e dependências de
empregodo - Ver na Ruo Araxá
n. 511 - ap. 304 - Telefone .
38-1674.

CASCADURA - Alugo-se bco ca-
sa, 2 qts., sl., coz., banh. comp.,
quintal. Ver « tratar na Rua Ji-
pi cca ,__n ._30_.
CACHAÃÃBI — Atugam-se vários
aps. novos. Rua -Americana. 52 —
Av. Rio Branco,_jS6, sj 706;
CASCADURA — Aluga-se quorto]
cozinha, banheiro e quintal com
água e luz, todo Independente,
por 60 000 com desconto em fò-
lha, na Rua Inharé n. 147, fun-
dos. 
CACHAMBI - Alugam-sa,2'api,
na Rua Oito de Setembro n. .
151 - aps. 401 - 402 - Aveni.
da Rio Branco n. 156 — sala .
706.
CASA — Compro ou troco x ap.
vazio n| Lg. dos Pilares — AJ.
voro de Mironda n. 27. Inf.
hoie com GODÓI - 38-4031
Tratar na R. Mig. Couío n. 27
sola 403 - CRECI 743.

AIUGA-SE um quarto a casal ou
moça que trabalhe fera — Rua
Irapuá, 405 - P;a. Carmo com
direito a Javar e cozinhar.
ALUGA-SÉ ap. tipo caso, sala, 2
quartos, banheiro, cozinha, de-
mais dependências. Rua Armando
de Godói, n." 60.
ALUGA-SE apartamento de sala
e dois quartos na Avenida Brás
do Pino, n." 1076, opartomento
n.° 302 — No locnl tem quem
mostre o apartamento. Trator na
Avenida Marechal Floriano, n."
38, s.'605. ___
ALÜGÃ-SE 

"ap. 
c/" 2 qts., sl., de-

mais dependências e c/ depend.
de empreqada na Rua da Prcda-
mação, 774, ap. 304 — Bonsu-
cesso. Chaves nn Rua 19 de Ou-
Vubro, 37, ap. 201 — Bonsuceiso
c/_He!ena.
ÃLUGÃ-SE casa è. Rua dí" Pro".
clamação, 955, fundes com quar-to, «ala, cozinha, banheiro, por160 000. Choves no Bor Miudi-
nho. Trator ò Rua da Alfândega,
111-A «| 402...
BRAS PÍNÃ - Alugo"caso" sl., 2
qts., dep., quintal — R. Graúna
332. Chaves' no n.« 322. Tr. B3
co Barbeiro, 6, s/ 904 — Dr.
Arrsís, após l£h.
BONSUCESSO - Rua 

" 
MiraluzT

250, íte. op. 202 e 250, fds. op.
101. Alug. c/ si. 2 qts., e dep.
chav. no ap. 201, fds. c/ D. Ro-
sa. Trat. no IGAB, na Est. Por-
tela, 24, s/ 401._CRECI 1B3._
BRÁS" DE 

"PINA 
- Rua Loui

Braille, 130, ap. 201 - Alug. c/
sl. 3 qte., e dep. chav. no n.°"99, 

ap. 101. trot. na IGAB no
Est. Portelo, 24, s| 401. CRECI" 183.

NITERÓI
ALUGA-SE uma caso em Niterói,
Av. Estoclo de Sá, 400, casa 2,
chave casa 4. Tratar lei. 22-3808
— Rio, Sr. Iramar.
1CARAI — Rua Joaquim Távora,
.97 — Aluca-se este predio to-

talmenle reícrmado. Chaves no
mc:.mo ou no predio contíguo
297. Alucjuel 250 000 cruzs. Tra-
tar Av. Río Bnnco, 270, sala
_____ 42VJ452.

PETRÕP. - CORREIAS-
ITAIPAVA
ÃLÜGÃ-SE casa em Pelropolis,
com telefone. Informações tel
45-7703, ou 2036 - Petrópolis.

TERES. - FRfB~URGO_
ALTO Ter. — Al. ep. conj. mob
simples, temp. ou 1 ano. Ver R,
Mal. Ihaumaturgo, 110/204. Inf.
tel. 57-6815, al. 80.

CAXIAS - N. IGUAÇU -
NILÕPOLIS_
ALUGAM-SÈ 2 cosas","" 50_e"~66
mil, descento em folha ou fiador

R. Jol Morais, 211, ônibus Ni-
lopolis — S. JoSo, saltar Gato
Preto.
ALUGAM-SE apartamentos no
Bairro 25 de Agcstó, na Ruo Gal.
Diunizio, 593, o porlir da NCrS

sapataria — Entrego vazia ou c/estoque — Financio parte. Vere tratar na Rua Divisória n. 55-A-Bento Ribeiro.
LOJA — Próximo da Av.~p7eZ
Varsas com tcl. servindo porapeq. ind. - Fai-se conlrato no-vo^ — Rua Cam-o Neto n. 95-H
ato 12 horas com o Sr. LIMAao_ lado.
LOJA — Possa-se o controlo de
pequena loja cm Vila Isabel avenccr.se cm 1971 - Otimo pon-to paro conserto e vareio de cal.
çados - Tel.: 58-S408 - Sr. Mar.
lin;.

ESCRITÓRIOS E
CONSULTÓRIOS,

CENTRO- " 
-==

ALUGA-SE sala - Av.
Presidente Vargas, 542,
conj. 1 305. Tratar c| o
Sr. Pimentei, telefone-
43-9110. (P
ALUGO solo do fronte, .scritório
cu comércio, Sonhcr drs Passos.134. Trotar c/ Piros na loja.
ALUGA-SE escritório c~100 m2,
ç/ telefone. Av. Groca Aronha,
145, informações 45-7703, ou na
portaria c/ Sr, Cruz.
ALUGA-SE otimo soío de. fren^
te com bonheiro privotivo. Av.Rio Branco, 13.V603. Tratar tels.
45-9563, 42-0687. Chaves com o
porteiro.

,,_ , CEWRO~--'KÃÍC~o.L.'-T"S'fin»
110. Tratar na Rua Nunes AI. comerciais o gr 2 CCI da £vvc:, 69, saio 205 - Duque deiPrcs. Var;as n.' 583, de -t»
,9xií£-_- c°m 2 sls., e banh. Chaves' -|
ALUGA-SE í casa de nuarlo, sa.I POfíelrp - Tralar na Rua do
la, coz., banheiro, varanda e!Cír™_n- ?7-A - Tel. 32-1774
quintal, toda independente, comj — >REU_283.
agua c luz. Proco 70 000. Tra
tar na Rua Procópio, 797, Bair-
ro Sio. Elias — Prcsidento Jus
cellno.

DEODORO - Guodaluco. Rua
Torquato Tapaj6s, 414, fds. Alug,
c) il. qto. e dep. chav. na casa
da fte. Trat. na IGAB. Est. Portela
24, t. 401. (Creci 183).
DEODORO - Fundasõo. R. Três
quodra P, n. 12, op. 202, fdos.
Alug. c| sl., qto. e dep. chav.
no n. 13, c| Sr. Vicente. Trotar
ns IGAB. Estr. Portela, 24, sala
401;JCrec_JJ3).
DEODORO - KAIC aluga nã" R."
Fernando Lobo n. 85, cesa 2 c!
sl., 2 quartos, cor., banh. e
area c| tonque a quintal. Cha-
ves na casa 85. Tratar na Rua
do Carmo-n, 27-A — Tel
32-1774 — CRECI 283.
DOIS conjuntos, ótimos para ren-
da. Ver a R. Abessai, 275, 21x40

3 cosas, 26 c/ 10 e R. Ita-
motlnga, 31, 5 residências, 30 cl
15, Osvaldo Cruz. Detalhes tel.
43-8658, Andradas 26, 2.°, Imo-
biliaria Alfa. CRECI 590.
ENGENHO DE DENTRO"- Aluga-
se ap. gronde, Ruo Borja Reis,
653, op. 101 - 200 000 - Av
Rio_ Branco, 156, s| 706.
ÍNGÉNHÒ NOVO - 

"KAIC~ãlü"-

ga na Rua Álvaro n. 31 casa
com 3 salões, Jardim de inverno
quintal, 2 sls., 4 'qts., copo
co:., 2' benhs. sociais, 2 varan-
das, dep. cornpl. empregada, 1
area ci tanque e garagem. Cha-
ves no local. Tratar na Rua do
Carmo n. 27-A - Tel. 32-1774
- CRECI 283.

BONSUCESSO - Aluga-so um
ap. 2 quartos t demais depen-
dências a-casal — Rua Justiniano
Serpa, 18, próximo Av. Demo-
craticos, 635.
BRAS DE PINA - Alugo-se quor-
ío,_sííl*1ora* Ru« ,P'ftá, 134.
BRAZ DE"PTNÃ - ÃYügã-se-m
R. Engenheiro Francelino Mota
n. 627 - ap. 105 - e| 2 qts.
etc. NCrS 160,00 - Esquina Av.
Meritt.

GUADALUPE - Rua Oito. Quo.
dra 22, n. 14, ap. 102. Alug. c|
sl„ qt. e dep. chav. no op. 101,
fdos. Trot. no IGAB. Est. Porte-
lo, 24, s. 401. (Creci 183)

PRAÇA BARÃO DE DRUMONO
Aluga-se o ap. 205 da R. Lui
Barbosa n. 40, 2 qts., sl. ,
derrais dependências — Chaves
c| porteiro - Trator tel
52-2724- dos 16 às J8 horas.
VILA ISABEL - KAIC alugo no
Rua Jorge Rudge n. 29, o op.
208-F, com saleta, sl., 3 cits.
cepa, cor., banh., dep. comp.
de empreg. area cj tanque e vg
geragem — Chaves c[ porteiro.
Tratar na Ruo do Carmo n. 27-A- Tel. 32-1774. _ CRECI n.

1283.

LINS DE VASCONCELOS - KAIC
aluga na Rua Ernestlna n. 79
o ap. 302, 2 sls. conjugs. três
qts., coz., banh,, deo. compl.
empreg., area cl tanque. Cha-
vos. c| porteiro — Trator na Ruo
do Carmo n. 27-A — Te!
32J774_-_CRECI 283.
LINS VASCONCELOS".- Aluga-
se casa de fundos, com sala, 1
ou 2 quartos, ccz. e dep. na
Rua_Pedro__de Carvolho n. 385
LINS — Alugo-se cosa 1 da R.
Lins de Vasconcelos n. 681 —
com 2 quarlos, sola, cozinha, 2
banhoiros etc. Trotar na Rua Ni.

APARTAMENTO - Aluga-se ni ANDARAI  RDA IAM carogus n. 370 - saia 302 -
Av. Afrânio d. Melo Franco n. w„ ..".'" 

"KAJAU "Penha - 30-0516.
125, ap. 301 - leblon, e; sal» VILA ISABEL

quartos, 2 banheiros sociais'

de Paiva.221)801, da frente, com
3 quartos, 2 salas conjugada!,
jardim d» inverno, quarto de
empregada, írea a gemais depen. TIJUCA - Na Rua Merií~~e"BÕr-ciências. Tem 4 grandes arma. ro aiuga-se, dois quartos paronos embutidos e vago na gara- rapai ou se ihor que trabolhe
gem. A uguel OS 800 000, móis foro - Iratar ceio telefone ....toxas. Ver no local a trotar pelo 54-0945.
tel. 43-2052. Horirio comercial.

LINS-BÔCA DO MaTO
COM um mês cie depósito ou
bom fiador, casas e aps. a par-
tir de NCrS 100 - 140 - 170200 - 250 e 300 - do Lins
a 2. Sul — Infs. hoie 38-403142-8942 - 52-1512 -CRECI
743 — Contratos de um a 2
anos.

:..•-.:¦¦¦ :,.,  .,.., r,Tra'?'',em Co/dB!!? 9uer" • «frraaij 
' 

dependências ~v"Íri'J ALUGO oo. de sl., 2 qts."", 
"dêp

£83fl __. SM 
C°V™ht™' nJ™ «!JSI»VJ*I«-.S?.-A«.;.«0 Bran- tar na Av. N. S. 4. Coper.be. 220 r Bario d. MÍsquJtí n. 965

ap. 602 - Chovei c\ portairo.

LINS DE VASCONCELOS - Ruo
Cobuçu, 92, op. 101 - Alug. c/
sl. qt. t dep., chav. c/ zelador,
Trat, IGAB, no Est. Portela, 24,
i/ 401. CRECI 183.

MARECHAL HERMES - Ruo Jor-
go Schmidt, 282, Alug. c| solo,
2 qtos. e dep. chov. no n. 294
c| D. Antônia. Trat. na IGAB.
Esf. Portelo, 24, s. 401. - (Cre
ci 183).
MEIER — Rua Hermengarda, 20,
op. 608. Alugo c/ 2 solos, quor-
to e dependências, chav. c| por-
teiro. Trotor IGAB. Est. Portelo
24, sala 404. CRECI 183.
MARECHAL HERMES - Rua Co-
ruripe, 612, op. 201. Alug. com
sala, 2 qtos. a dep. chaves no
tp. 203. Trot. na IGAB. Estr.
Porlelo, 24, s, 401. (Creci 183).
MEIER — Alugo ao. térreo, 2
qtes., sala, banh., coz., gás rua.
210 mil. TraMr local. R. Ferrei-
ra de Andrade, 154, lado Igr.
ou c| Mochado. 30-4092.
MEIER — Aluga-se a cj 3~apT
102 da Rua Arquias Cordeiro,
543, 2 qts., sala, cozinha, ba-
nheiro, chaves zelador. Tratar
Ruo México, 70, i. 510. Telefo-
ne 52-2229;
MEIER""-' AtUBa~'_J~_02 

~D~.

Cloudina, 218 c| 2 qts., sala, ba-
nheiro, coz., compl. dep. emp.
Tudo amplo - Chaves 101. -
Tratar 29-3302. Sr. Alfredo.
MADUREIRA - Aluga-se" étlmo
querto a cozinho, independente o
casei sem filho na Rua Maria
José, 339.
MADUREIRA - Alugã-sa ap.. sã*-
Ia., qt., coz., banh., a. serv. —
Av. Min. Edgard Romero, 855,
cp. 302 - Chaves no local c| Sr.
Benedito.

CASAS E APARTAMENTOS - a
partir de NCrS 100 - 150 -
180 - 200 - 250 e 300 - um
mês em depósito ou bom fiador

Tratar na Rua Mig. Couto 27
s. 403, das 7 is 19 h. -

CRECI 743 - Infs. 38-4031 ho.
|b_— 23-3042. _
CORDOVIL""- 

"Ruo 
Dourados, 4§]

op. S-201 - Alug. c/ sl. 3 qts.
e dep. chav, no ap. 202, c/ D.
Olginho no parte do tarde. Trat.
no IGAB, i Esl. Portela, 24, s/
401L_CRECI 183.
CIRCULAR DA- PENHA -' KAIC
aluga na Rua Jacaraú n. 63, p|250 mil cruzs. o Bp. 101 com
vestíbulo, sl., 3 qts.,'coz., ba-
nheiro, VV. C. empreg., area c|
tanque — Chaves no local so-
mente aos dorplngos de 8 às 12
horas — Tratar na Rua do Car-
mo n. 27-A - Tel. 32-1774
CRECI 283.
HIGIENOPOLIS - Aluga-so ap.
de quorto a sola. R. Serlanopoiis
n.o_95.__
HIGIENOPOLIS -~Aluga.se oti.
mo ap. c/ 2 quartos, sola, banh.
em cor, coz e dep. de emp. Ver
e tratar hoie das 9 ès 12 h. na
Rua Carneiro do Rocho, 5, ap.
n.° 302.

CAXIAS - Aluna-se op. 201.
Rua Coronel João Teles, 645, c/
2 quartos, calo, cozinho. Cnaves
no armazém ao lado. Tratar Rua
Nicarágua, 370, s/ 302 - Penho- 3C-0516. ¦__
NILOPOLIS - Ãiugo càsa~c7~2
quartos, solas, ccz. dependen-
cias, aluguel 100 000. Trotar Ruo
Operário, 80, c/ Sr. Nicaclo.
NILOPOLIS - Alúglíse-op. sla.
qto. o dependências. R. Rodri-
gues Alves, 1407, ap. 202. Inf.
Mirsndela, 340.
NILOPOLIS Alugo casas tipo
op. muita égua, ladrilh., taq.
90 mil, 3 m. dop. R. Dr. Godói,
575 — Ponto final ônibus Ma-
nuel Reh.
NOVA IGUAÇU' -Alugo ou von.
do ampla casa centro, grande
terreno murado tendo 4 qts., sa-
la c| 40 m2, 2 qls., empreg. aa
linheiros para 1 000 pintos,
agua, luz. Trotor tels. 46-791 ll
46-1848.

LOJAS
CENTRO
ALÚGA-SE no Av. Barão de Teffé,
107, ampla loja com glrau. Ver
diariamente no horário de 7 às
16_ horas.
LOJA — Centro — Av. Rio Bron-
co, junto P. Mauá; Pa*so centra-
to. Serve para bar, lanchonete
cu agência pasrsgens etc. Bom
conlr. edif. — 47-8733 — Nobre.

HIGIENOPOLIS - Aluga-se o ap.
201 da Rua Aiarf, 112, com 3
qts., sala, banheiro, cozinha,
area tanque, sinteco, vaga aa-
ragem, choves D. Etelvina. Tro-
tor Rua México, 70, si 510. Tel.
52-2229.
OLARIA - Alugam-se naTuã
Noemia Nunes, 345 o ap. 402 da
sala, três quartos, banheiro, co-
zinha, área e dep. de empreg.
Aluguel a parlir do CrS 200 mil.
Chaves c| porteiro e tralar na
Construtora L. Mertins S.A. Rua
México, 11, Gr. 502. Tel. 52-3873.
PENHA - AlugTo ap. 301, frente,
Av. N. S. da Penha, 164, ccm
4 quartos, sala com dependên-
cits completando empregada, ba-
nhsiro em côr. Chaves na loia
174. Telef. 46-1258 - Aluguel
250.__

ENHA — Aluga-se op. c| 2 qts.
sala, coz., banh. e mais um co-
modo, na Rua Montevidéu, pro-ximo h Estação. Tratar na Ruo
José Mauricio, 339, s/ 205 - Pe-

ho. Tel. 30-9173 - CRECI 545.

LOJAS - Centro - Tonho 7 p|
passar. Andradas esq. B. Aires —
42-6755 - Creci 590. _
LOJA — Aluga-e no Estácio de
Sá, Rua Pereira Franco, 95. Cria-
ves no n. 8ó. Tratar — Tel, —
36-7748.

CENTRO - KAic aluga na RuiSao José n. 46 a s. 401 defrente, sombra, otimo escritórioTelefone — Chaves na oortarijTratar na Rua do Carmo n.27-A - Tel. 32-1774 - CRECI
n. 283.
CENTRO""- KAIC 

""eluc,a"7| 
finlcomerciais na Av. Treze doMaio n. 47, a sola 2 613 combanh. Chaves c| porteiro. Tra.tar na Rua do Carmo n. 27-A-Tol. 32-1774 - CRECI n.283.

CATUMBI - Aluga-se na Ruo Ml.
guel de Poiva, 182, írea não de.sapropriada, sobrado com 8- cò*
modos, para escritórios comer*
riais, industrias de confecções
etc Choves no 162. Trotar tel.
34-54£4.
CÈNÍRÒ^^ÃÍugo na 

_Ruõ 
daAssembléia - . parte escritório

mobiliodo cl tal. - Tratar pel»tol. 31-3015 - BRANDÃO -.
CRECI 792.
RUA DO OUVIDOR - Passo con^trato c| telefone, contrato nõvo,r -limonta mobiVado. Vor Rua
Síüli0.' "•°.'3°- »'• *"• Tel.i
32-6284, 2.o.foi,a.
SALA para escritório 

~Áíugõ~nS
Ruo Imperatriz Leopoldina, 8 sa-
Ia 1509. Chaves com porteiroOrlando. Aluguel 150 000 moii
toxas. Tratar com Dr. Alberto,
das 8,30 ès 9,30 - Telefone ..23-497.4.
SALAS Centro, alug. varias] R^
Andradas, esq. B. Aires, 42-6755.
C.R.E.C.I. 590.

SOBRELOJA - 3 salas de fren-
to com telefone. Centro. Passe
o contrato. Ver e tratar à Rua
Pooriqo Silva, 34-A - Salas 101
à 103. Tel. 22-6347.

SALAS COMERCIAIS - Alugam,
se duos, com 2 telefones, 2 sa.
nitorios, sendo umo mobiliodo.-Ver e tratar no Rua da Assem.
bléia n. 93, salas 501 e 502 —
esquina de Rio Bronco, - Sr.
MOREIRA.

ZONA SUL
ALUGAM-SE loja e sobreloja, no-
vas, juntas ou separadas, servindo
para qualquer ramo do negócio
Tem telofone. Falar na Rua da
Pastagem, 169 c Bernardes.
BOTAFOGO - Lo|a -^"Ãluga-se,
própria bar, mercearia, borrachel
ro ctc. c| pequena moradia nos
fundes. Rua Real Grandeza n. ó,
12.
COPACABANA"- Loia gronde,
boas vitrines. Psssa-se o contrato

Rua Barata Ribeiro, 737-A.

PENHA CIRCULAR - Ãiuç.a.s'0
ap. 201, na Ruo Cintro, .89, c/ 2
quartos, sala, cozinha. Tratar Rua
Nicoragua, 370, s/ 302 - Penha.
30-0516.

LOJA — Zona Sul, passa-se con
trato, otimo ponío, ocasião, —
22-3996.
LOJA — Aluga-se na Âv. Copa-
cabana, 1 100, loja D, ao lado da
Agência do JORNAL DO BRASIL.
Não é galeria, instalada com ta-
petes, vitrinas, balcões etc. Ver
no locai, chaves com o porteiro.
Trator pelo Tel. 42-0594, das 15
às_J8 noras. ¦_; 

 _
LOJAS""- Alugam-se c] 25 m2
cada, c| tel., pj negócio fino cm
galeria de luxo, na Rua Francisco
Sá, quase esq. Av. Copacabana.
Tratar amanhã — 47-8584, — Sr.
Simão.
LOJA — Copacabana — 750 m2 —
Passo, pode dividir pj 2 lojas e
ermazém, tem alvará, agência e
oficina automóvel, domingo —
Tcl. 36-7549 - 2a. feira - Tel.
57-1330 - Elias cu Gomo.

ZONA SUL _
COPACABANA" - Alugo ¦ lãF c|
telefone. Qualquer neoórlo — Dias
da Rache, 27-25. Tel."57-6365.
ESCRITÓRIOS prontes no moder*
níssimo e exclusivamente comer*
ciai Ed. Pancreto. Conjuntos co-
merciais de 44 m2. Sala, vesti,
bulo, eloset e bannetro. Pcdcni
ser usados também como cônsul-
tórios. Av. Princesa Irabel, 323,
esq. da Barata Ribeiro. Lojas ds
45 m2, com salão, jirau, banhei-
ro e_ depósito. Tudo p| ocuaa-
çao imediata — Informações tam-
bém no local. ConstruçSo e eca»
bamento de Gomes cie Aimaida
Fernandes. Av. Almirante fa"èr-
roso, 90, grupos 51/-519 - Tel.
42-5099 e 42-3512 - TAL -
Taubaté Administradora — CRE-
Cl 34.
ZONA NORTE
ALUGA-SE sala para dentista com
instalações: luz, agua, gás, sala
de espera, banheiro completo •
iefreiro luminoso. Local para pró-
tese seporodo. Base: NCrS 300.
Aluguel antigo. Final da Rua S.
Francisco Xavier. Mais Informa-
ções pelo tel.s 58-1354.

DIVERSOS
ALUGA-SE casa Armação dos Bu-
rios, por 1 ano, a partir d» !
de Maio, tel. 25-2028.
CABO FRIO - Alugo casas mo-
biliadas s equipadas para tem*
peradas ou férias. Trator 46-7911
e 46-1848.
SAO LOURENÇO - Ap. aluga-s,
lei. 28-8655.
SEMANA SANTA, na Serra, dia-
ria NCrS 10. Lugar cercado d»
rios, sosseaado e simples. Tela-
fone 32-3156.

RAMOS — Alugo casa s., q., c,
b. à Rua Dr. Noguchi, 271 —
Aluguel 130, t taxas.
VILA DA PENHA - Rua ' Prof.
Paula Aquilles, 79, ap. 106 —
Alug. c/ sl. 2 qts., a dep. chav.
na Est. Vic. de Carvolho, 997-B.
Trot. no IGAB, no Est. Portela,
24, s| 401. CRECI 183.

AUX. RIO DOURO
ALUGA-SE barracão qrande em

JoSo da Meriti, 50 mil, com
depósito ou fiança — Tratar Rua
Domingos Lopes, 381 — Madurei-

MARECHAL HERMES - Rua Co-
rolino Mochodo, 21101102. Alu-
ga-se cj 2 qts., sala, coz., depen-
dências. Chaves local. Tratar
Imóveis Santa Rita— Av. Rio Bran-
co, 131 _r_15.o_Tel. 42-4546. :_
MEIER — Alugo aps. de quarto
o sala sep., banh. e coz. Ver
e tratar na Rua Dias da Cruz
n._47,_sa!a 304 - CrS 200,000.
MADUREIRA" -Alugo caso ct se- 
Ia, 2 qts., coz., banh. quintal, ÃLUGA-SÊ casa, sala," quarto, e
varanda. R. Padre Manso, 81,, c/ sinha .a cosol sem filho ns Tra-i
53. Trat. no locol ou 32-4916 -ivesso Cascavel, 215 - Voz Louo.j
Notan. Jdeiconto em folha.

ALUGA-SE cosa, 2 qls., sl., cm.,
banh.. la. locaçSò, na R. Fer-
reira Cantão, 550, fds., Irajá —
Ver chaves na frente e tratar d
D. Zilda, na R. Carvalho de Sou-
sa, 247, 5,o, s| 501 - Madureira,'
GB — 2a.-fclra, das 8 às l8h.

Evite o fln ila semana
para a entrega tie seu
Anúncio Classificado
O Jornal do Brasil mantém 15 agências, espalhadas
por totjo o Rio. para facilitar esse seu ttabalho. E
nâo vai ficar nisso, perque continua abrindo uma
ftova, cada 4 meses.

Mas não esqueça: seu pequeno anúncio merece a
antecipação de sua entrega de pelo menos dois dias.
Evite o sábado, evite o atropelo do fim da semana.
Vccè será mais bem atendido. E vai Iqcrar.

Classificados JB È^rÍ&>
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:© OPORTUNIDADES É NEGÓCIOS

E NEGÓCIOS
INDÚSTRIA (Aluguel,
Compra, Venda efe.)
ÁREAS PLANAS - Neste Estado,
para indústria com água, esgo-
ío, lüZffôrça, tel. Conduções mui-
tii do ônibus na porta e trens a
300-m em centro de bairro com
todos os recursos, vendo desde
10 OOO a 500 000 m2, cm condi'-
Ç003 especiais diretamente com o
proprietário. Te!.j42*683ó.

CERÂMICA - Vendo financ, ca.
P3, 400 mil tii. més. 30 km.
Centro 485 mil m2, máq. a vácuo,
hminadores etc, sede e 18 casas
opc-r. Infs: 32-6051.
GALPÃO"- Vende-se" .45Õm2,
com mais 1 subsolo, em 2 pavt-
mente:, luz, forca. Estrada Viga-
rio Gsral, 2 167, 28-8269, sinal
18 milliões.
GALPÃO' no 

*~Cc"ntr"oT"ãp'rox. 
750

m2 com luz, força, telefone ,es-
critério o girau. Pasa*so contratoTeU- 32-2699. JJ^Mercedes.
GALPÃO — Aluga-se em terreno
cie 2.000 metros, com força, ser-
vindo a qualquer ramo de e|i-
vídade. Ver na Rua Henrique
Braga, 224, Campinho. Tratar na
Avenida Rio Branco, 156, sala
1524, das 15 às_18 horas.
GALPÃO peq. em área 500 m2,
p| contrato 5 anos s| para gran-
de r indústria. Tratar hoje Av. do
Exército, 67__ — S. Cristóvão.
GALPÃO =: -" Vende-se 

" 
1 000 . m2,

200 KVA, ponte rolante. - R.
Regeneração, 475.
PASSA-SE um galpão com luz,
força e tel., ü Travessa dos Car-
doso n.° 12, Cascadura. Tratar
pelojel. 29-9143,_c| Nino. _
SERRALHERIÀ"- Vende-se por
motivo viagem, ólima oficina de
ferro e alumínio, com grande e
conceituada freguesia. Mais infor-
mações na mesma, à Estrada do
Seco n. 387, lojas E e F, Penha

Bairro_Dourado. 
_____^

TENHO galpão e lerreno todo mu-
rado, pcnto para material 6.
construção. Rua Ururai, 500, Ho-
nório Gurgel, contrato nôvo. Tra-
tar no local durante a semana ou
Rua^ da Abolição, 440, ej 3 —
Antônio Corrêa.
VENDE-SE olaria-de' tijolos' lãií
Tas furados, máquinas moderna:
a vácuo. Tratar Néison, telefo*
ne 27-115, Niterói.

BAR — Vendo-se cm Copacabana,
Posto 4 e meio. Ofima localiza-
ção, aluguel barato, contrato de 5
anos. Ótimas condições. Tratar
na R. Miguel Couto, 35, s/305.
BARBEARIA - Vende-so na Rua
Haddock Lobo, 283, multo bom
decorada, c/ 6 cad. adultos e 2
p/ crianças. Ótimas condições.
Ver local e tratar na CADIL, Av.
Pres. Wilson, 165, s/1006 - Te-
lafcne 42-1959.
BICICLETAS - Vende-se oficina
Rua Toropasso, 5-B, Iraié, atrás
do BEG.
BAR centro horário comercio!,
vende-se cont. 5 anos, alupuei 40,
5 m. féria. Base 60 com 30. Rua
dos Andradas, 102.
BAR RESTAURANTE - Centro -
Residência. Não paga aluguel.
Contrato 5 anos. 13 com 6 mi-
lhões. Féria acima 3 milhões.
José S. Moura - CRECIERJ-
COPI-81 — Rua da Conceição,
121, s/loja 6 — Niterói.
CABELEIREIRO - Vende-se ur
gente. Rua Álvaro Seixas, 37-B •
Jacaré c| Dona Iracema.
CAIPIRA - Vendo na Rua Le-
mos de Brito, 85. Te!.: 29-9788.
CHURRASCARIA linda montagem
vendo 170 c| 60 - Rua Vis-
conde_de _ Inhaúma, 134 sí 416.
CÀBELEIRETRO 

~-.-..Vende-se 
, Cai:

cadura. Av. Suburbana, 9 556,
sobrado.
CATéIÈ" BAR - Lanchonetes -
Açougues — Padarias — Quadros
e molduras — Ferragens. — Infs."OPIL" - Rua Nicarágua, 370 sj
202 - Penha - Creci 323.

CAIPIRA em Botafogo - Ven-
de-se feria 7 m. Tratar na Ave-
nida Presidente Vargas, 590, sa-
Ia 512, cj Sr. Josó.
CAIPIRA no Centro, horário co-
mercial, feria 12 m. Tratar na
Av. Pres. V.irgos, 590, sala 512,
com Sr. José.

COMÉRCIO (Aluguel,
Compra, Venda etc.)
AÇOUGUE- Tj|ücã - Vend. c/
bess instalações, c/ cont. novo,
na P. S. Pena, alug. barato. R.
Carlos Vasconcelos, 128. Telefo-
ne 48-5184, Sr. Cardoso.
AÇOUGUE Copacabana — Vendo
olimo ponto, contrato novo 5
anos. Tr-at&r na Rua Djalma Ul*
rich, 23-C, esq. Aires Saldanha,
c/ Dario.
AÇOUGUE - Vende-se, monta,
gem nova. Preço: CrS 5 200 000.
Ver R. Cap. Cruz, 673. Tratar
p/ tel.i 

'38-3-411

AÇOUGUES, vendemos alguns e
precisamos de sócios para outros.
Só nos interessa bons negócios,
Esc. Cont. Jacarepaguá. Pça. Ta-
quara, 34 a/ 302/5. Só em Ja-
carepaguá, do Campinho à Barra,
ATENÇÃO — Senhores compra
doros de casas comerciais, não
façam negocio anles de falar
conosco, fsço-nos uma visita sem
compromisso, Temos varias casas
psra serem vendidas, ótimos pro*
ços, entradas facilitadas a a cem-
binar, em diversos bairros. Rua
lucidio Lago, 91, 402. Telefone
¦49-2373, Meier.

AÇOUGUE — Vende-se um açou-
«ue com boa freguesia, próximo
à Prsça Sete. Tratar à R. Dr.
Heleno Brandão, n. 112.
ATENÇÃO — B3r precisando rc*
for gia, cosa antiga, ótimo ponto,
vende-se motivo mudança. Rua
SSo Francisco Xavier, 224-A. Fm
frerito ao Colégio Militar.
ADVOGADOS - Ronovaçãõ da
Locações, Contratos, Despejos,
etc. Dr. Alatta Machado e Dr.
G. Costa. Av. Nilo Pecanha 151
;| 218. 
AÇOUGUE — Grajaú, bom mo-
vimento. Rua_José_Vicente Ól-A.
ARMAZÉM - Vendõ~corn~ bõã
renda, prox. do Rio com mora-
dia « 16 mil m2 terra. Inf. com
o próprio Sr, Gonzaga lelefone
52-0071.

ATENÇÃO — Bom negocio para
2 sócios. Vendo Eletroauto com
venda de material elétrico; bem
montado c/ toda maquinaria no
ceniro de Caxias por motivo de
viagem. Trarar com o próprio.
_P-aça_Rober'o_Silveira, .362.
BAR. Vende-so casn pequena. Rua
Haddock_Lôbo, 230.
BAR NO CENTRO"- Horarlo-ü-o-
mercial, vende-se, féria 8 m. Ira.
tar na Av. Presidente Vargas 590
»ala_512 com_Sr._José. 
BAR — Vende-st ótímo negócio'.
Tratar Rua Clop Filho, 304 — A.'
Mari a_ da_G rflça_. ___
BAR vendo por 6 milhões Ilha
do Governador. Aceito carro Pai-
niierLJel. 43^5395.
BAR noturno, grande féria, Bo*
tafoge. Vendo barato c| pouca
entrada. Rua Visconde do Inhati-
ma,J34, :'. 416.
BARBEARIA - Montaciom."víndõ
tu;b. NCrS 900 - 32-4663.
BAR - Vende-se do Tribunal. 

"R.

Eleitoral. Rua l.o de Março, 42,1
por não ser do ramo. Tratar das
14 ès 17 h. B. 3 milhões.
BAR<:E: MEKCEA"RÍÃ - l""5OO'Ò00
da entrada. Motivo explica-se ao
Interessado. Tratar no local com
o próprio. Rua cia Cipela, 346
— Piedade.
BAR — Vonde-se na Rua Barõ"
nasa de Uruguaiana, 174, lins
de Vasconcelos. Tratar dos 7,30
às_. 14,30 horas.
BAR na Cineiandia — Vende-so
fíria 15 m. Tratcr Av. Presiden-
tc Vargas, 590, ij 512, cl Sr.
JcSíi.

CAIPIRA féria 2 600, casa peque-
na. Vendo barato. Rua Viscon-
deci e Inhaúma, 134,_s|_416.
CAIPIRA féria dez milhões. Urca.
Vendo barato c| pouca entrada.
Run Visconde de Inhaúma, 134,
sl-;416.
CABELEIREIRO - Vendo, o maior
e mais bem montado do bairro,
loja com entradas, para duas
ruas, bom movimento, perto da
Ètftçá—Saohi ¦ Pofiã'..if manei

1, loja

POSTO DE GASOLINA -
APROVEITE - Terreno
para abrir em Bot. ar-
renda-se ou vende-se. —
Dá p| Gar. e Agência.
Frente p| 3 ruas de gran-
de movimento. — Tratar
37-4141.
POSTO DE GASOLINA E GARÁ^
GEM LOCALIZADO EM BAIRRO
BEM POPULOSO DA ZONA
NORTE - Lit. 150 mil. Fal 3£M
lubrifs. Guarda 80 carros — _ _ 
Cont. novo. Facilita-se parte daí.23 -95, sf_.2_— Guadalupe

TIJUCA - Prata S. Pena - Vend.
lanchonete em obras, na Rua
Carlos Vasconcelos, 134. Trntar
no local c/ Sr. Cardoso. Al. ba-
rato. Tcl.. 48-5184.
TIPOGRAFIA - ¦ Vcridc 

"Tniq^nT

Brasil, melhor oferta, desocupar
lugar. Rua Souza Barres, 494-
Fundos — Eng. Nôvo.
TIJUCA"'- V. BoF ci.choÜpda
Brahma. F. 8 milh. cont. 6 anos
cl 25 milh. dos comp, Traiar Ro-
sírio, 172, sl 201. Sr._Pinto.
URCENTE - Vendo-se um foto!4G-1073- A qualqu
bom montado — CrS 15 000 CM

Tratar no local na Av. Brasil

POSTO DE GASOLINA NA ZO.I TIPOGRAFIA - Com 2 máquinas.IVENDE-SE saião de càbel.lral™
víír-rS,U-.LnnEH 

l°vCAL, BHÍ P*U « 
L BU,"ho,,n.? n,Ü,nuaÍ!' ' »'•"-«... fr.3uA'.,° boi, eltado f

VILEGIADO - Vendo p| nao, jte de tipos. Run Navarro, 74. 4 000 000 á vista ou combinar
_\_*".„_%_' >_£$!' . 

'/0|TERES"6POL1S -"'SERRAÍrlÉRIA~!Volunt.iri=; da Patri, n
T.l. r .b"h' _ f."s" Vendo-s. .m «.Ipãs ._ 120 m2,|lB.do labala Cont.. novo f.ito do do ,f ;., Cr"$ ,M 

™

firmar Aluguel ainda recebe de íom fr0puelia 
°m 

,ra^alhos &3 loias - Obs.: nao tem.v.n-fsrro „ 
J.|uroinio. 

Var na Rua
Francisco Sá n.° 33, fundos. Tr
tar no local ou em MELLO AF.
FONSO ENGENHARIA ITDA., na
Rua Constança Barbosa n.° 152,
grupo 401. Tels.: 29-2092 •
49-3261.

3.» Cad., CLASSIFICADOS, Jornal do Erosil, domingo, 12, e 2."-feir-, 12-3-67 - 5

culo à Companhia — Aceito em
pagamento imóvel vazio. Tratar
ORG. JORGE NETO - R. do
Rosaria n. 155, 3.°, ll 301
- CRECI 263>

LINHA 26 - Transfere-
genle. Inf. 27-2819.
PBX — Compro e vencio enj tô-
dos^ es linhas, tonho grande cx*

  periencia no assunto e pesso fa-
VENDE-SE loja do peças p| au- zer transações r/ípicias. Traiar cl
tomovois, bom localizada, alu--Sr. José Tel. 46-28B2. 46-7639.
guel barato, área 150 m2 — Rua'

Ur-|TEl.EFONE- 58 - Ligado. Partl-ITITULÒS _ SOCIFnAníCcu.ar vende. Traiar Tel. 57-1763,: 3 c •> <¦»>¦¦¦ E U A U El*

Escobar, 84 - São Cristóvão.

entrada. Trat. ORG. 
' 

JORGE
NETO - Rua Rosário n. 155 —
3.°, sala 301. CRECI 263.
PÕSfo"DE GASOLINA - Vendo
por motivo de desavença entre
sócios. Litr. 180 mil; 4 boxes,
350 lubrif., 5 000 óloos enlat.,
fer. sup. a 40 000., contr. de 7,
tem 5; alg. 1S0. Não tem vín-
culo a Cia. Otimo negócio do 2
a 4 sócios. Detalhes do compr
om J. Castanhoira & Cia. "Rei
dos postas o garagens". R, Had*
dock lôbo, 75, sob. Auxilio téc.
nico e financeiro. Tot. 48-9-105.
POSTO DE GASOLINA om Cam.
po Grande, vondo por metivo de
viagem urgento a Portugal. Litr.
110 mil; 2 boxes, muita lubrif.,
4 000 óleos enlat., féria sup. a
23 000; contr. 5, alug. 100. Todo
reformado do nôvo, ótimo nego-
cio p/ 2 ou 3 sócios que queiram
ganhar dinheiro. Preço: Cr$ ....
90 000, antr. multo facilitada. —
Dotalhes « J, CASTANHEIRA &
C!A, "Rei dos postos e .Gara-
gens". R. Haddcclc Lôbo, 75, so.
brado. Auxílio técnico e finan-
cairo. Tal. 48-9405.
POSTO DE GASOLINA E GÃRA-
GEM — Vondo no Contro. Contr.
7; alug. relativo, litr. 130 mit;
óleos enlat. 5 000, lubrif. 4 000;
capacidado p/ 100 carros. Nego-
cio muito lucrativo, fer. sup. a
30 000. Não tem vínculo a Cia.
O posto foí todo reformado. Tu-
do nôvo, Granda oportunidade
para quem quisor ganhar dinhei-

N5: ótímo para 3 ou 4_-SÓ-_"Preço 
multa barato o entr.

tc, bom negócio para dois ou muito facilitada. Maiores deta-
mais sócios. Rua Gonzaga Bas-I lhos. cm J. CASTANHEIRA & CIA."Roí dos postos o Garagens".

R. Haddock Lôbo, 75, sob. -
los_20, Ij, C.
CASA DE FLOR e CERÂMICA-
Vende-se tem tel. 34-4200 - Ver
e tratar na Run Conde de Bon-
fim 128.,¦¦-.-.- _.
FARMÁCIA - Passa-se no me-
Ihor ponto comercial do Rio
Comprido. Tel. 28^70.
FABRICA - ütil. dom,- retirada
sócios. Vende-se ocasião. Zona
Sul. 22-3995. CRECI 23

FOTO STUDIO - Vonde-se com
grande movimento, dois bons Ia.
boratóríos bem aparelhados, stu-
dio c| ótima montagem senfím,
etc, o molhor dos subúrbios cm
matéria de montagem, nagócío
urgento, por motivo do viagom.
R. Monool_ Machado, 10, s/ 202

Var Lôbo. Horário comercial.
GRANJA — Vende-se c/ capaci-
dade p| 7 mil aves. Tel._28J203.
HOTEL SAO LOURENÇO - Ven-
do c/ Imóvel. Excelente negocio.
Preco 170 milhões. Trolar na Rua
Visconde de Inhaúma, 134, s/416

¦ CRECI 1055.

FABRICA DE BLUSÕES - Vende-
se equipada com 15 máquinas,
com capacidado p| quatro mil pe-
ças mensais. Freguesia própria e
crédito nos Bancos e Fábricas das
principais praças. Preço NCrS ...
35 000,00 cruzeiro antigo Trinta
e cinco milhões. Altamente faci-
litado. Tratar no local. Rua Lau*
ra de Araújo,_l 18-A — Estácio.

FARMÁCIA - Vendo melhor
ponto Botafogo. Feria 20 milhões
— Cortas para 208 330, na por-
taria deste Jornal.
FARMÁCIA"-' Vende-se; -
12 000 000, pequena entrada, res
tante a combinar. Olimo ponlo,
no centro, Consultório. A Rua
Emilio Guadagnl, 1 793 - Mi
quita.

ATENÇÃO - Vende-sa cafò .
bar. Otimo psra casal, tem boa
moradia. Contrato novo. Aluguel
100 C00. Ver e trotar no Iccal.
Avenida dos Democráticos 541-B
çom o próprio dono. Telefone
30-1914.

VcNDE-SE -iBar Caipira na Rua
do Riachuelo n.° 70-B. Tratar
no_loCBI. 
VENDO uni armarem, um depô-
sito de banana. Tratar Av. Nilo
Pecanha, 1866 diàriamçnte.
VENDE-SE" tinturaria Pcnfe~'Mi;
nho. Rua São Francisco Xavier
653 -Jel. 48-8486.
VENDE-SE depósito de doces.; Rua
Magalhães de Castro, 283-D. -
Estação do^Riachuelo.
VENDE-SE bar, restaurante õti
ma féria, motivo desentendi-
mento do sócio, na Rua Carolina
Machado, 976 — Osvaldo Cruz.
De frcnro_à Estação.
VENDE-SE ou aceito sócio 

"que

trabalhe em casa de biscoito,
massas, bombons, casa muito lu-
crativa, entregue a empregados,
como será provado, tratar na
Av. Presidente Vargas, £90, ti
512, c/ Sr. José.

VENDE-SE um aviário por dois
milhões de entrada, contrato no.
vo, aluguel de 50 000. Tratar na
Rua Jacurulã, 586 — Penha.
VENDO um sílão de cabeleireiro
por motivo de mudança, na Rua
Eng. Nazaré, 70-A — Abolição.

Telefones
Não e;pero -40 moses. Te-

nha um do qualquer linha, co-
mercial ou residencial, instala-
do em poucos dias, legalizado
e garantido. Compro, vendo,
troco e legalizo. Negócio rá-
pido. Dou sólidas referências.
Falar com Sr. Pinto, telefone?

hora.

PBX 22-42, 32-52. Preciso tie 15
ramais em série ou 7 en> série e
8 olícrnadoi. Lázaro, Av. Pres.
Vargas, 590, il 806. Telefone:
23-6302.
P. B. X. — Compro e vendo
Negócio rápido — Sr. Gomes
43-1464.
PASSA-SE uma inscriçjfo do tela-
fene estijjão 37 ou 57. 21 anos.
Tratsr 23-9934.
PriECISO - 23 - 43 - Jó

25 - 45 - 27 - 47 - 42.
Cedo: 22 - 32 -37-57 - 30

42 - 29 - 49. Av. P. Var-
gas, 529 S| 710 - Caldeira -
4.3-8124.

com Sr. Mc ir
TELEFONE - Compro

CADEIRA PERPÉTUA - Junto i
_:nha 25/42 tribuna e&pecte!. Preço de ener

pagamento a vista. CrS 1700, tunidade. Tcl. 22-0262.com urgência. Carlas para o ...
317 346, na porlaria dêsto Jernal
TELEFONE — Compro linlTã~2>/47
com urgência à vista Cr$ 2 000.
Ca.tas para o n.» 317 345, na por-taira dêsto Jornal.

TELEFONE 26 - Vend7~2~~o^
troco por outro no Centro ou
na Zona Sul. Traiar tel. 45-3342— O dia inteiro.
TELEFONE 23 - 43 - Vondo di-
retamente sem intermediário ou
treco por outro da Zona Sul. Te!.

4ál'IM342'
TROCO 42 em fase de mudança
para 25 cu 45, per 25 ou 45.
Desllnado. Informacjio 55-7053.
TELEFONE, transfi

r_.,.,,,... ,..,. , —no~ _o~~HT Pnr«3 comercio
PEíí/ViuiA-Sc 45 per 23, 48. 34, ... -i ii
54. Rafael - 45-0009. l'°r 

c| w

se L. 32,

COSTA BRAVA - Vendo" titulo
quitado preço de custo NCr'^
600,00. Tel. 57-5576. Sr. No-
bre.
CADEIRAS Maracanã vendo duis
iuntas setor 1 NCrS 2 400*. Te-
lefone 27-8047.
COMPRO - Cadeiras Maracanã
trib. Caiçaras. Itanhangá, Jóquei,
Country CRJ. late. Av. Rio Bco.
156, s| 2925. Tol. 32-8215 - JUA-
NITA.

AVENIDA BRASIL - BONSUCESSO - ZONA
NDUSTRIÀL

SRS. CAPITALISTAS
tf»
4" EUBagnuTEco imove

RUA LUIZ FERREIRA N.° 84 ¦

(Excepcionalmente localizado, distants 50
metros da Avenida Brasil).

Imóvel com um ano de construção, com luz,
força, telefone, com financiamento pela Caixa
Econômica em 4 anos e com entrega imediata e

PASSO urgente telefene 45 -
Preço deis milhões e trezentos
mil cruzeiros, carlas para a por-
taria desta Jornal sob o número
230 601.

DINHEIRO E HIPOTECAS

o finaneoiro.Auxílio tícníco
Tel. «-9'05.

POSTO DE GASOLINA - Ven-
do - 304559 - Facilito.
PAPELARIA - Cabeleireiro dr- Se-
nhoras. Vendo na Praça Seca,
P.ua Daroncsa, 625-C. Diariamente,
e domingos até_ 12 horas.
PIEDADE - Vendc-se~W bar e
mercearia. Rua Paranapiacaba.
102, esquina de Antônio Vargas.
Contrato nôvo.

LANCHONETE - Vende-se eom
moradia. Ru» Adolfo Bergamini"j9t>._ 

y
LANCHONETE - Vende-so"livre e
desembaraçada por motivo de
doença. Informação na Rua Con-
de de Bonfim n.° 571.
LOJA de eletricista ^le aulsmo-
vel no melhor ponto da Tijuca.
Pacsa-se o contrato. Tratar na
Rua Paulo Brito 595 C 21.
LANCHONETE nova, Joaq'. Palha-
res, 373, c/ resid-, contr. nôvo.
Alua. 70. Pr. 60 milh. T.L. Ca-
rioca, 5/602. Tel.: 32-5066 e ...
29-710B. Corctor Dirson Lisboa
Cruz - CRECI 45.

BAR — Vendo, motivo não ser
do ramo, contrato 5 anos, alu-
suo! 30 m, feria base 1 400 -
Preco 6 000 m. cem 3 de entra
trada ou 4 i vista. Rua Santa Co-
cilia_;_226 -Banau.

BOTEQUIM e 
'ba-;.em',grande. 

_>.
quina. Aluguel uma sopa. Feria
5 a. 6 milhõos, sem trabalhar
muito. No coração de Jacarepa-
gua. Preço 45 000 financiado
com pequena entrada. Escr. cont
Jacarepaguá. Praça Taquara, 34
aal.is 302/5. CETEL92-0497.
BAR E MERCEARIA - Estr. dcSape, 264 - Rocha Miranda -
Preço 10, entrada 5 - f. 4 _
Com moradia e 20m de fundos.
AJIuguel_J0jnM^ruieiros.__
BARES, caipiras, lanchonetes,•quitandas com moradia, bons con-
trates, férias garantidas c| peque-na ent. A|uda-se na compra. -
Trotar Rua Plinio de Oliveira, 103
1.° andar - Penha_-_Rodriouas
BARE MERCEARIA - Vendo~6
pcr:;s, esq., f. 4 milh., grande
estoque, contr. direto. Rua Dr.
Gcdói, 575 - Próx. Av. Miran-
oelai--»TNÍI6polÍ6,
BAR pronto para abrir, zona in*
dustrial, contrato nevo, alugue!
barato. Vendo tudo cu aceito so-
cio com CrS 4 020 000. Rua
Nova Jerusalém, 220. Costa, ao
lado do Posto Saci.
EOTEQUIM E BAR com refeições,
em esquina de grande movimen-
to. Ear velho, precisando pintu.
ro. Tem residência. Grando ne-
gócio I Preço a combinar, por
motivo da aposentadoria do dono.
Esc. Cont. Jacarepaguá, Praça Ta-
quara. 34, salas 302/5 - CETEL
92-0497.
BARES, caipiras, lanchonetes etc.
Centro e outros bairros. Facili-
ta-ie muito. Sr. Cello, 23-9586.

LANCHONETE Copacabana féria
dez milhões. Vendo cl facilida-
des. Rua Visconde de Inhaúma,
de de Inhaúma, 134, s/416,
LANCHONETES - Bares.-'• Caldo
do cana — Açougues — Padarias
— Pastelaria — Tinturarias etc.
Infs. "OPIL" - Rua Nicarágua,
370 sl 202 - Penha - Creci 323.
LANCHONETE - Botafogo - Ven-
do urgcntel motivo viagem. Fé-
ria 8 milhões. E-ase 25 milhõeí a
vista saldo em 6 anos. — 36-0962.
LANCHONÉTE-BOATE, churrascos'e
bebidas, na Barra da Tijuca. Ne-
gocio para quem quer trabalhai
e ganhar dinheiro; Preço barato
e financiado. Aluguel barato, cli-
ma feria. Escritório de Contsbi*

dado Jacarapj^uá, Praça Taqua-
ra, 34, ia!as 302/5. - CETEL
92-0497. Preço_25_000_finsnc.
MERCEARIA -"Vendo com bom
estoque. Base CrS 13 000 000. Rua
Uruguai_380_[oia 38.
MERCEARIA e laõicinios. Venda
se per metivo de viagem. Preço
acessível. Tcl.: 34-1045, c| Hi-
nedina.
ÓTICA — Vendo-se a Rua Padre
Manso, 180 Madureira. Não deve
nada, base Cr$ 20 000 000. Ver
no local e tratar p| tel. 57-5760
c| Francisco.
OPORTUNIDADE - Oficina me-
canica. Passo contrato nevo loja
em Bonsucesso, c/ Alvará e fer-
ra men tas. Inf. 26-5407.
POSTO GARAGEM" LEOPOLDINA
-Guarda 70 carros, 170 lubrs.
Não paga alug. Recebe. Preço:
90 c/ 35. Tratar CYRILLO SAN-'
TOS. R. Frederico Meíer n. 15,.
gr._501. Tel. 49-5217.
POSTO, DE::GASOLINA .LOCALÍi
ZADO EM BAIRRO ARISTOCRA-
TICO DA ZONA SUL - Vende
170 mll lts. gas. Faz 350 lubrif.
— Vendo bem facilitado. Aceito
cm pagamonto imóvel vazio. Tr.
ORG. JORGE NETO - Rua Ro.
sário n. 155, 3.°, si 301. CRECI
263.

POSTO DE GASOLINA C| PRO-
PRIEDADE PROX. MEIER . Vde.
150 mil lts., 700 lubrif. e lavag
— Carra-; bateria. Estadias, sem
compromissos, sl vínculos. Fória
sun. a 35 milhões. Totalmente
reformado, s| fiados em Via
principal do sub. da Contrai —
Próprio p| 3 sócios — Facilita-
mos o pagto. - Tratar CYRILLO
SANTOS — Rua Frederico Méior
n. 15 - gr. 501. Tcl
49-5217^
PENSÃO — Vende-se ciü aceila-
se sócio para tomar conta. Mo-
tivo de outro negócio, na Rua Se-
nador Pcmpeu, n.°_205.
PADARIAS - Temos .diversas -
£0 com 20 - Féria 7 milhões.
45 com 15 - Féria 7 milhões.
30 com 12 — Féria 5 milhões.
70 com 25 — Féria 12 milhões.
José S. Moura - CRECIERJ-COPI
81 — Ru» da Conceição 121 •—
s/loia 6 -Niterói.

POSTO GASOLINA 
" 

- imóvel
próprio. Féria 25 milhões. Ga
lonagem 100 mll litros. 90 mi-
lhões a combinar. José S. Mou-
ra. Ru* da Conceição, 121 — s/
loja 6 - Niterói. CRECIERJ-
COPI-81. 
PADARIAS - Postos gasolina.-
Bares — mercearias — etc. Te
mos os melhores negócios p/
compra c venda. Jcsé S. Mou-
ra — Godofredo. Rua Conceição
121 - s/loia 6. CRECIERJ-COPI
81__—_Nitcrói.

POSTO DE GÁSOLÍNÂTõ' flãrãgim
— Vendo um dos melhores ne*
gócios do momento, cem boa lí
tragem, dois boxes, muitas lubri*
fícações, ótima féria. Preço e
condições pelo telefone 49-5324.

^ííHí^ol uma oarbearla com 3
cadeiras. Rua Antcnio da Silva,
232 — Jardim America, final do
ônibus 341.
VENDE-SE café ,c bar, inslaiaçSo
nova, contraio novo e grando es-
toque. Ver e tratar Alameda São
Boa Ventura, 833, Niterói. Tem
moradia.
VENDE-SÉ~f aviário" à Tua 

' 
Nica.

rágua, 295 L H Ponha - Tratar
tol. 28-8687- Sr. Danial.
VENDE-SE - Bar-morceaTla - Boa
moradia, lelefone n. 29-9034 —
Rua Maria Passos, 527 - Cavai-
cánlo.

ATENÇÃO - Preciso 300 mil,
pago 360 mil em 30 dias, tenho
avalista. Cartas para o n. 317 648,
na perfaria dã;to Jernal.
ATENÇÃO — Juros normais sôbrê
hipoteca ou retrovenda de aps,
especialmente zona Sul. Empresto
qualquer quaniia acima de 3
milhõos - Tel. 26-9933.
BRILHANTE peníiorado na~Caixã
Econ. em iunho de 66 por CrS
3 000 00. Vendo a caúela, 3
milhões. Tol. 42-9701 - Sr.
Coelho.
ATENÇÃO - Hip7"e retrovendas
casas e aps. acima 2 milhões. -
Faço. Tratar tel. 47-3664 — Sr.
Pontes, seg.-feira. , 

~

CAPITALISTAS "-~"c"ent'r<r"-rpre".
císo 20 milhões, garantia gran-
ele ap., frente. Rua Riachuelo.
ótimos juros adiantados. Valor,
45 milhões. H. Silva. Rua Gon-
calvos Dias, 89, sl 405. Tols.:
52JJ886, 52-2840 e 29-8903.
CAUTELXdÀ'CAIXA ECONÔMICA
- Penhor de 700 e 1 de 600, de
briihantes e relógio de ouro Ro-
lex com p. de ouro, vendo as
2 por 600 000, motivo de aperto.
Av. _Gomes Freire, 740, ap. 902.
CAPITALISTAS - Possuimoí or^

TRANSFIRO tolefone £8. linedo.
CrS- 1 200._Rcsposla, 37-4175. _
TELEFONES -"Vende-se PBX com
5 troncos ertarao 42, número
íéguldos. Informações pejo Tel
42-4025 Dona Aldoir.
TELEFONE -"'Troca-se 

"46 
põr"25

ou 45. Tratar 42-4532. Cabalcro.
TELEFONE 27-47 - Compro ur-
pente, pago a vista até 2 100 —
Tratar com José Tel. 46-2882.
TELEFONE — Compro, vendo Vô-
das ai linhas, lenho diversos pa-
ra permuta, negoc'o- heneci--. Tra-
tar com Josó — Tc-!.: 46-2882.
TELEFONE — No seu nome —
Dísponho várias linhas para ven-
da, também cemoro marcar cn-
trevlsta, Sr. Oliveira. — Telefone
31-3686.
TELEFONE 25-45 - Melhor ofer-
ta. Tratar 26-0723 23-9469,
TELEFONE Estaclo 32, 

"vende-se

por NCrS 2 000 00, somente a
vista. Informações tel.i 32-0980
das 8 às 10 horas, com Martene
diariamente.
TELEFONE 45 - Vendo" l"800, 

"ur"-

gente, o próprio 45-0564!

GUFIILANDIA - Vende-se titule
Integrallstado por 1C0. Paulo
32-4403.
FLAMENGO-' Titulo" patrimônio! ,,..,
vendo qtitedo NCrS 150,00. pE.;VaZ,0.

r--".:.-i.--.K-.-,.'Tra-lHòspiTÂL" 
"silvestre" -Vendo! AFFONSO NUNES, devidamente autorizado

r.leiro. Tcl.: .02-5356. titulo melher ofe.-ta, tel. 28í42l!_„. ,_i«4.i , ,
ielefone-vende Hhha 26. tJs^^.V. |P Pr0Pr's"r>o, vendera em leilão, terça-feira,

ter cm 26-19.12. |H05PITAL
IC''L':C:JI' " '¦' '" ^yyy^yywy -.ILVESiR- .-,„,,„-, 

,r.r ,,, v;.-i i (ppor 36, 37, 56, 57 - Mik-
42-1831. _
TELEFONE 28. - Troco 

' 
por 25

ou: 45. Tratar_45-9723.
TELEFONE 46 - Vende-se ou
treca-se. Favor não apresentar-
se intermediários. Informações:
em _4ó-4274_._
TELEFONE - Compro 

"inscrição

27 e 47. Pago todo financia-
monto a Cia. Tc!efónica. Tel.
27-3431.

I3PITAL SILVESTRE - Vende-il^ „'„ „,,..,.„ ,|„ i OA7 ^- 1 _ . .título guiiado. 26-8457. | 4 ae nlarÇ° üs Wo/, as ló horas, no local.
iSPITAL" SILVESTRE - Titulo Mais irif tel 99-T111

quilado e transferido. 350,00 -I • - ""• ,el' " °' ' '
Tel. 37-7555.
HOSPITAL Silvestre. Título qui-
tado - 36-2205._Motivo viagem.
OFEREÇO — Cinco milhões o o
meu trabalho. Tenho carteira de
motorista para qualquer negócio'
sério - Tel. 32-1635 - Jcsé
PcrtunuÊs.
P*NCÍk.':'.\ - Vendo 3 cotas se-
rte A quitadas ou troco por.

TcttcoMce 7í r;  ^ *•J pcrrelto estado, telefone'TELEFONES - 27 - 47 - 36 -28-5421 com Dominqos. Ij/ — 5/ — Ccpacabana — loa-*ddA---iio/*n . #""»¦ "rn,
nema - Em i| nemo - MAURo|„rÜ.rJ _ _^°._ 

"pi'a_!isla *"".*
23-8910 _ 42-4502 - João.

TELEFONE - 26"- 46"- 28 -
48 - 34 _ 54 - Vendo CrS .
1 500 om sou neme — MAURO_23-8010_- João_ - 42-4508.
TELEFONES - Vendõ~~-~28'~
48 - 38 - 58 - 42 - 32 _
52 — Em i| nomo — MAURO —
23.8910 - f>. Vargas n. 417-ASI 1 308. j
TELEFONE 32 e 52

neçjócio |á montado, cm fase de
expansão. Tel. 31-3732.
PRECISA-SE de um sócio par.
movimentar uma fábrica de cal*
çades, bem mentada. 29-9642.
Wilson cu 45-5381, residência.

TELEFONE - Vende-se um,
tacão 22 residencial pela melhor
oferta. Tratar pelo tol. 43-3447

Sr. Adib das 14 às 17 hs.
TENHO DOiS paro trocar, um
32-52 cutro 38-Í8, preço 23-43,
28-48 ou 34-54, falar com Sr.

sanização para apücar quantias £__2_____Í_____M_____
wperiores . 3 rrritmrei — 6as»;"'--!"0?;í
rotrovenda
eficiente
114 - 15.0 ant|ar. s,

lEEDO - Tcl. 52-7903

Negocio rápido
Av. Rio Branco n. I

FIGUEI- \_____l_i

linha 52 — Cri 1 800 cru-
70Írc3 novos, tratar pelo tcícfone

22-2506
CAUTELAS" DE JÓIAS - Ccmpro
ou empresto — Rua Fredoric»
Méier n. 11, sala 503 — Méior.
CAPITALISTAS 

"-Centro."' 
Prédio

150 milhões, garantia. 
' 

Edifício.
Valor: 500 milhões, ótimos jures
adiantados. H. SILVA. R. Gonç.
Dias n. 89, sl. 405. Tels. 52-38B6,
52-3840_-_CRECI_ 648.
CAPITALISTAS - PÍcciso do 500
milhões, bons juros adiantados,
garantia. Fábrica em S. Cristóvão,
Valor: 2 bilhões. Tcl. 26-0840 e
47-5112, DR. MARTINS e ALVES
- R. Gonç. Dias, 89, sl. 405. -
Tel. 52-3886.__
CAPITALISTA -"""' Preciso"-"^
queira financiar compras de cau-
telas da Caixa (ióias). Telefone
48-0980 - Silva.
CAPITALISTAS' --Jacarepaguá -
Preciso 25 milhões, ótimos juros
adiantades, negócio exctlente, gn-
rantia 10 lotes terr. planos 15
35 m,. asfalto, conduçSo, água,

lluz, força. Valor: A milhões, ca
__jda lote, pra^o 6 meses. Aoro-

VENDE-SE uma quitanda, Travestis; veilem. H. SILVA. R. Gonc. Dias,

VENDE-SE armarinho com resid.
e estoque, bom facilitado. Estrada
Vicente de Carvalho, 1585-G -
Sr. João.
VENDE-SE - Adeçja o bar S. Pe-
dro, fa7xendo grande negócio.
Tratar-se, na mesma Rua S. Pe-
dro, 326-A - Com S. Jorge.
VENDF-SE — Um armazém, com
bca cepa, balcão com 4 metros
todo refrigerado, bom estoque
de p=rtas a dentro. 12 milhões
com entrada 5 ou 7 500, à vista.
Rua Maestro Djelmo do Carmo
379 - Nilópolis - Telefene
2804.

TELEFONE 23-43 - Pago a vista
1_50£._Dcna_Hortcncia -_38-7]92.

TELEFONES" — Permuto meu" ts-
lefone 36-1345, per outro da li-
nha 25 cu 45.
TELEFONE - A partir-de;1 5ÕÔ
instalo qualquer linha, pagamen-
to só após telefone em sua caía
e em seu nome. Tratar 32-7452
com Arnaldo.
TELEFONE 25-45. compro urgen
te, pago a vista, até 1 500. —
Tratar cem José Tel. 46-2862.
TELEFONE - Vendo linha 42 -
Negocio direto — Tratar telefone
27-3083.

São Mateus, 26 — Nilópolis, con
trato novo. A firma faz bom ne
gócio. Motiva de outros negócios;

PAPELARIA - Única no ponto.
Zonal Sul, com louças, ferragens,
brinqueder., loja pequena. Próxi
mo grandes colégios. Tratar Rua'
Álvaro Alvim, 21 IP.

POSTO DE GASOLINA c/ lancho-
neto anexa, 3 residências; alug,
não ^ paga, ainda recebo; ótimo
negócio para diversos sócios
For. aup. a 70 COO, contr. 5 -
NB: O negócio é vendido portai
adentro. Só em estoque tem mais
de 20 000 litr. 300 mll; garanto-
se um lucro liquido sup. a ..
8 000. Nãa oslá vinculado a Cia.
Perto da GB, apenas 8 km. Pre-
ço muito barato e entr. muito fa-
cilllada. Detalhes em J. CASTA.
NHEIRA & CIA. "Rei dos postos
e Garagens". R. Haddoclc LSbo,
75, sob. Auxílio técnico e finan-
cairo.

rosiõ_T5_:.gasolina^ e mo-
DERNA LANCHONETE NA GUA.
NABARA - Litragem 353 mil -
Fax 550 lubrifs. Vende muito
óleo lubf. Cont. do 7 anes no-
vo — Al. ainda recebo de 4
loja»; — Vando com entrada bem
facilitada. Aceito imóvel vazio
e pagto. Tr. ORG. JORGE
NETO - Rua Rosário n. 155,
3.°, sala 301 - CRECI 263.

- Ortsef
COMPRA-SE

POSTO DE GASOLINA - Vendo
180 000 litros 500 lubrif., féria
38 milhões, contrato 7 anos. 220
mil. Com 100. Aceito 2 sócios.
BARES — lanchonetes — Mercea
rias — Padarias — Pastelarias -
Açougues. Ins. "OPIL" — Rua
Nicaráciua, 370 s|202 — Penha.
Creci 323.
POSTOS de gasolina e garagem,
em Pilares, Rocha Miranda e Ga
ragem Andrade. Vendemos, 1ra-
lar Av. João Ribeiro, 321 - Pi-
lares cl Orlando. Tel. 49-5324,
diariamente.
PENSSO - Na Rua São CrlstóvSo
n.° 1195 cl 1. Vende-sa, ótimo
movimento.
POSTO DE GASOLINA - Vendo
180 000. litros 500 lubrif., féria
38 milhões, contrato 7 anos. 220
mil. Com 100. Aceito 2* sócios.
Tratarei Abrantes, tel._ 30-2833.
GUITANDA^ NOMElER - 

"Pxçó

CrS 6 00 000, tratar na Av. Pre-
sidente Vargas 590 sala 512 com
Sr. José.
QUITANDA - Vende-se. còm mo-
radia, pequena entrada. Tratar à
Av. Pres. Vargas, 590, s/ 512, c|" 

José.
QUÍTANDA com cereais. Ollrnã
feria. Aluguel baratissimo. Preço
15 000 financiados. Esc. Cont.
Jccarcpaguá. Praça Taouara, 34,
s/30215. CETEL 92-0497 __
QUITANDA vendo bem sortida c|"
copa, loja ampla c| moradia. Pre-
50 de ocasi5o. Rua Panamá, 392
— Penha.
QUITANDA - Vende-se'na. Rua
Arquias Cordeiro 648, no Méier,
q moradia, contrato faz-se novo
de 5 anos, aluguel barato, serve
para outros negócios. Preço: 4
milhões à vista.
RICARDO DE ALBUQUERQUE -
Vendo, motivo não ter quem fo-
me conta, bar, pola metado do
valor. Em fronte a «sta$ão, ca-
sa enlronue a empregados. Con-
trato novo. Av. Nazaré, 438.
RESTAURANTE - Praça- General
Osório, aceita-se sócio c| NCrS
15.000,00 entr.,- rest. 36 prest.
de NCrS 498,21. Relirada NCrS
1.200,00, casa c| bom movimento,
negócio de ocasião. Traiar Av.
Rio Branco, 185, GI 1.018. Tol.
22-0489. CRECI 696.
SAPATARIA

VENDE-SE mercearia, Catete, 214.
Icja 5. Tratar no loca-1 hoje, das
9 às 12 horas. __^
VÉNDE-SE parte de sócio, calça
dos Luiz XV sob medida. Rua
Haddock-lobo, 143, Boxe 12.
VENDO" 3 açougues, R. João Re-
go, 142, Paranhos, 698, Nova Bra-
silia, 11. Tratar com Novata -
João Rego, 142.
VENDE-SE cabeleireira com mo-
radia, contrato novo. Rua Santo
Cristo, 171,_s/l.__
VENDE-SE ponto de jornais da
socíedcde do Largo dos Leões —
Preço NCr$ 4 000,00 (qualro mi-
lhões antigos à vista). Telefona
22-3158 - Salvador.
VENDE-SE Café o Bar. Motivo do.
no nâo poder estar no negócio.
Tratar Run Oliveira Figueiredo, n.°
100. Largo do Var Lôbo.

VENDE-SE um Bar Lanchonete —
Aceita-se sócio. Ver e tratar na
Rua Pereira Franco ¦ n. 101-A —
Segunda-feira — Estácio da Sá
VENDE-SE carrocinha do frutas.
Tratar Siqueira Campos rte 18 ap.
1107 •- Copacabana.
VENDE-SE uma barraca de feira
Ótimas feiras. Tel.: 38-3605 —
Márcio.
VENDO um bar na Estação de
Irajá. Boas instalações, não pa-
ga aluguel e ainda recebe, con-
trato nnvo, está abandonado, mo-
tivo não conhecer do ramo, Fr.
3 500 - Av. Automóvel Clube,
2 84B, com o_ próprio. 
VENDE-SE botequim no merca-
do da Ilha da Conceição, box 5.
ótimo negócio. Tratar no local.
VENDO Bar na Rua Conselheiro
Galvão, 73 defronte ao Mer-
cado Madureira. Motivo viagem.
VÉNDE-SÈ-"üm Bar na_Rua ST
Francisco Xavier n. 170. Com bom
apartamento, com boa féria. Ver

tratfir no- local.
VENDO posto da gasolina e ras<
tauranto do luxo no melhor
ponto da Estr. do Contorno da
Guanabara ou R. Magé km 2,5
per acenas 35 000 cruzeiros no-
vos.
VENDE-SE pensão na Rua íicínio
Cardoso n. 297 — Triagem.

89, s| 405. Tels. 5I-3B86
52-3840 e 29-8903_- Creci 648.
DINHEIRO" - Sr! proprietário" o
comerciante, ganhe elevadas par-
celas sem emprego de capital.
Bastando ter boas referências.
Marcarcnt. tel._ 22-1784.
DINHEIRO — Empresto 3 500. II-
quido e imediato, sob 1 hip
real. Traier escritura na Av. M.
Floriano n. 115, sobrado, sala
da frente. Sr. Carneiro.
DINHEIRO - Preciso de.' 1: mir
líião ou mais, Pogo bons juros.
Dou gasrntias reais. Telefone:
480980 -_Silv_a.

DINHEIRO X:: AUTOMóVELi V
Não venda seu carro. Resolvo
sou problema «té 10 mesei
hipoteca. 'Tel. 

22-6022.
DINHEIRO - Preclso de 

"um

[hão, pago bons juros, dou ga-
rantias. Resposta por favor R,
Hermengarda, 585, Méier, Eunice.
DINHEIRO" - 

" 
Preciso 2 milhões,

deu recebimento aluguel ap. 252
mil mensais. Juros a comb. Tel,
52-3995 - Ferraz.

DINHEIRO X CAUTELA - Em-
presto, somente jóias. Vaz do
Caminha, 425 — Cachambi.
ÒINHEÍRO X AUTOMÓVEL '- -
Não venda seu carro. Resolvo
hoje sua situação financeira sob
garantia dc carro. 48-3975 — Sr.
Oliveira,
DINHEIRO 

~-~Ernprasto~de~' 
5~.

20 milhões — Negocio urgente
traier titule de propriedade do
imóvel para garantia — Av. Rio
Branco n. 114 - 15.°. Tel. ..
52-7903 - S2.3719.

VENDE-SE um salão de cabelel-
reíro; boa localidade, otin-a fre-
guesia,. bem montado. Facilita-

— Tratar na Rua Luis Simo-
n. 9, sala 201 e 202' - Pila

res.
VENDO salão cabeleireiro c/ boa
freguesia e boutique c/ telefona,
no Centro da Cidade — Aceito
ofertas, Gaston 43-5781.
VENDE-SE uma perfumaria ou
apenas o estoque. Otimo preço— Contrato 5 anos. Tratar Rua
Rlachuelo,_l 48-C — Centro.
VENDE-SE linda" lancho"ncte-bar 

'cl

reservado para refeições, recéra
inaugurada. Contrato de 5 anos.
Aluguel: NCrS 50,00. Ver na Rua
Amélia n. 11-D o tratar na Av.
Almirante Barroso n. 90, sl. 412,

partir de 2a.-feira (dia 13).
VENDE-SE um salão de barbeiro,
no Largo do Bicão, eo lado da
bomba de gasolina. Tratar no lo-
caí__com g _Sr. ,/^<75**ns.
VENDÊ-SE um botequim à R.
Turvo n. 201. Contrato novo,
aluguel 100 000. Boa féria. Tra-
tar no local.
VENDE-SE posto gasolina, situa-
do Estrada Vicente de Carvalho,

. 1 í"5, com meradía e telefono.
Vende-se na Hiu- Gqrjtrato e féria bom. Tratar no

ca no melhor ponto da Rua Had*j Iccal.

Sr^AmJÍLr 
Tra'ar '""' "8'5I72Í VENDE-SE merc"e"aria".bTr:'NCr"s"""".":*:,-m ';-,. 110 003, entr. comb. Rua Thomsz

SALaO DE CABELEIREIRO em Lcpcs; C-61, Est. Viet. Carvalho,
frente ao Colégio Militar. Ven-l./r.-K^cp'-'Z_7__
do. ^Serve para 2 socies. - Tel.ip 
•48-13*44, com o próprio. hV.

sari-a, laticínio''.
155 - Penha. T.

cl ZfJ:? «,,íf 
°m 

,d° 
bar°3° VENDEM-SE 3 loias co^eTciais

Sli? ?. í2f"ofe-W-0.'.'-í?W de'cm Masa'ihSes Bastos. Tratar naluxo.'Tel. 43-2205. IRua Senador Mourão Vieira, 198
SALAO DE BELEZA - Vende-se
no melhor ponto de Copacabana,
magnífico jalão. Tratar paio tel,
47-97BB.
SALAO CABELEIREIRO - Vendi
se no centro, ótimo ponto, loja
grande, bom contrato. Finan-
cio. Marcar visita. — 36-4443 —
46-1163.
SALÃO de cabeleireira no melhor
pcnto Copacabana. Vendo ou ar-
rendo. Fone 46-8794. 
SALÃO ^CABELEIREIRO 5- Vendo
no Catete, féria 4 milh. contra-
to nôvo, em loja bem localizada.
£:>-,= 25 milh. ci 10 de entrada.
Trstar Rua do Catete, 338, sl.
1926. Crcei [97._

;SER,-!ALKERIA 
"-" 

Passa-so com
forra, tn!cf.-ne, ótimo pcnto. —
Rua Divisória n. 42 — Bento
Ribeiro.

Compra-se Gráfica — Offsel montada cu sò
mente máquina offset formato "A" ou "AA". -,„„„,„
Respostas para a portaria deste Jornal sob o n.0iSAPAfARÍÂ~r v,.,,,,.-.. r-„ ,.,
P-85 387. íp toque - Av. Braz da Pina. 2S20

!—- 
'^'a ateste, grande oportu.

nidade. Motivo nâo peder aten-

Rárf
VENDE-SE Café e Bar - Ave-
nida Salvador de Sé, 119-B
Tratar na mesmo.
VÉNDE-SE um~bar na~RÜí Frãni
Listz 446-E, Jardim América, bem
no centro da praça. Preço 

*8 
mi-

lhões ou 5 milhões à vista.
VENDE-SE BAR - Bom ponto.
Féria 6 milhões (facilitado). Mo-
tivo doença. Rua Francisco Eu-
gênio.'362.'.'—r:S. -Cristóv8o.
VENDO bar na Rua 24 

"de 
Maio,

669, boa féria. Tratar no local —
Motivo viagem.

, ider.

Salão de
cabeleireiro

Vendo na Av. N. S. Copa-
cabana, 613, et. 704, contrato

DINHEIRO - CrS 800 000 
"men-

sais sem empate do- tempo nem
capital, é o mínimo que V. S.
poderá ganhar bastando para isso
ser proprietário ou comerciante

Guanabara e ter boas referên-
cias oancárias ou comerciais para
marcar entrevistas. Favor ligar pa-
ra_5_2-9447^ diariamente.
DINHEIRO" - l,;-3, 

~5, 
10r~5Õ

lhões. Empréstimos sob hípote
, relrovenda lojas, aps., casas.

LEBLON. Mi HERMES. - Tragam
doclos. Operações rápidas. — H,
SILVA - R. Gcnç. Dias, 89, sl
405. Tels. 52-3886 - 52-3840 c
29-8903. Rua Sanatório, ól, sl,
204. - CRECI 648.
DINHEIRO È HIPOTECA - Pre"
ciso de 2 milhões, prazo de um
ano, pago 4 .milhões, dou como
garantia ap. conj. no centro. Car-
tas paar a portaria deste Jornal
sob o n.° 310 773.

TELEFONE 22 comercial. Vendo
direto 1400. Aceito oferta. Tel.:
46-0469. Leaâ._
TELEFONE 

'- 
Troco ramal 58

por ramal 28 ou 48 cu 34 ou
54. Tratar fone 28-8648 - Mu-
rilo.
TELEFONE 36.¦—¦-'Vondo negocio
direto cem proprietário. 36-1170.
FeLEFONE..-- Casal 'sem,-filhes,
cede extensão a quem ceder sn.
Ia ou quarto prande, com depen.
dèncias. Só serve no Centre. *—
Diàrif.mente, das 7 hs 10 hera:,
ou depois das 19 horas. Telef o-
ne 52-0268 — D. Rosa ou Sr.
Fernando.
TELEFONE - Inscrição 1953 CTB
cede-se. Telefonar das 9 as 13
horas. 29-8758 ou 42-9317. Sr.
Costa. ¦
TELEFONE 2» - 

" 
Vendo'"Íns"cr.

1948, jí chamada, molhor of«rta.
Tratar^ 49-0853, Ruta.
TELEFONE" 30" - Vendo" inseri-
ção 19 anos. Rua Um n.o 91,
ap. 401, IAPI Penha. Moacyr. -
Melher _cferta.
TELEFO"Nl~25""™Vêndô~ún%rní
Bócio direto._Tel._37-4941.
TELEFONE 43, 22 e""52." Trans-
firo pela melhor oferta tu, 3 ins-
cricões acima. — Trntar com
Abrantes/ Jel. 30-2833.
TELEFONE — Hoje no seu nome:
22-42-32-52; 23-43; 25-45; 26-46;
27-17; 28-48; 30; 34-54; 36-5Ó-
37-57; 38-58. Lázaro, Av. Pres.
Versas, 590, a| 806. Telefone:
23-6302. 7
TELEFONE — Vendo inscrição
1949, linha 45-25. Tratar Sena
dor Vcrneuir.o, 203 - 1 003.
TELEFONE - Preciso, liquidando
na horai 22, 42, 32, 52; 23-43;
2.5-45; 26-46; 27-47; 28-48; 30;
34-54; 36-56-37-57; 38-58. laza
ro, Av. Pres. Vargas n.o 590,
s| 806. Tel. 23-6302.

«lento pela melhor oforta
52-2993.

PENSÃO e restaurante 20.000,00
— Aceito sócio idôneo que pos-
sa dispor da importância supra,
para montagem-. Disponho des
melhores nontes no centro da

Vendo ur-;citJat'1'- ^rea 200 m2. Marcar en
t.i .(revistas .pelos telefones 31-2331- "1-2885. >

TELEFONE 29-19 - Compro, pa-
go hai. - Tal. 43-1464, _ Sr.
Gomas.
TELEFONE""- V.ndo 32, 42, 23,
43, 37. 57, 27, 34, 29 e 30 -
Sr. Gomes — Tel. 43-1464.

PONTAL -
do 500 mil

Vendo título quita-
_-_38-7548._

QÜITANDINHA - Vondo- titule
fomiliar, melhor oferta, tel.: .,
28-5421, Domingos.
QÜITANDINHA - Ve"nde"-se título"

O " *-v«eimo as as

TELEFONES - Compro e vendo: f»rnlliar quitado no va._.
ledas as linhas - Tenho vários^'? 1000,00 por NCrS 500,00
para trocar, Instalação rápida, Sr. facilitados. Tel._34-1227_à tarde.

SÓCIO — Escritório com 3 saias,

ijpras da
Por motivo de racionamento, em

Copacabana, à Rua Belfort Rocho,
271, apto. 701.

O JULIO, autorizado pela família
Simas, que se retira para a Suíssa,
vende, ao correr do martelo, dia 16
do^ corrente, às 16 horas, todos os
móveis, pratas diversas, cristais, por-
celanas, quadros a óleo, tapetes, ge-
ladeira, lustres e lanternas, e vários
objetos domésticos e tudo que se
consta do catálogo do Jornal do Co-
mércio. Informações 36-0042 e
36-5608. (p

p
Gomes
TELEFONE

Tel. 43-1464.

Compro _desJlgã£
ou em tronrferêncla. Pago o mó-
ximo - Tel. 43.1464 — Gomei.
TELEFONE - V.nr.e-:. no Centro,
cem extensão. Tc!. 22-1210. Nói-
ton.
TELEFONE 

"27""-" 
transfiro 

"urgen-

te, sem intermediário. Infcrma-
ções tel. 2_5-3252.
TELEFONE, Inserício de, 1950, es-
tacão 29-49, e estação 23-43 de
1962. Cedo. Carlos Martins Men-
teiro. Rua Mayrink Veiga, A —
16." ,„,•_ Te[. 43.9988 _ j|a! 16
às 17.30 — Diária mento.
TELEFONE 29 - Vende-se. Bom
preço. Tel. 23-9425 (Wilson). So-
mente depois das 16 horas. Não
sa atende antes.

TELEFONE 57 - Vendo, paTiT
cular para particular. 42-8362. Se-
gunda em _diante.
TELEFONE - 2"Ü - 45 - C~~T-
pro para minha residência, pago
adiantado, serve desligado ou em
transferência. Trat. sr. Bonifácio.
Tel. 31-3157.
TELEFONE 57 - Vendo pela maior
oforta. Tratar 47-5675 ou
22-6170. - Sr. Rubens.
TELEFONE -" Vendê-so üm, linhi
91 - CETEL. Tratar 30-7767 -
Sr. Nelscn.

TELEFONE 22 - Compro- de par-
ticu'ar à particular te!. 37-6249.
TELEFONES — Compro c vendo
todas as linhas; transferências rá-
pidas. Tratar Ribeiro, Rua Con-
ceição 105, 17.0 andar, sa|a ] 707
— Esq. Pres._ Vargas.
TELEFONE DA CEÍEL - Compra-'
se um da estação de Bento Ri-
beiro. Trntnr com Waldemar —
Tel. 31-0B08.

mobiliados e com 2 te!cfcni-s

nar. Trav. Ouvidor 38 seia 20-
tela. 52-2492 e 52-3323. Sr. Si!
va.

SÓCIO capitalista — Firma n
ramo de salgados, frios e látl
cínlos, desoiando ampliar sous
negocies, admite-se para traba-
íhar cu nao, dispomos de lo{a
a varejo, um depc:itn, escritório,
competente quadro de vondodo-
re;, faturando centra entreqa
CrS 50 COO 000 em media, dis-
pondo de 4 veicules para entrega
o representações de ótimas pro*
dutes. Bcm negocio, ssrio, ho-
nesto, para homens de visão. Fa-
vor telefonar para entrevista tel.
49-3444, Sr. Caio ou César. Se-
gunda-feira pela manhã, ou do-
mingo tel. 47-0173 César.
SÓCIO — Tenho loja em Copaca-
bana mcntaoem nova tel. ar con-
dicienado cabeleireiro, perfuma-
ria, boutique ótima frcçuesia e
quadro profissional. Escrever pa-
ra 241271 na portaria dsste jor-

SÓCIO — Pequena indústria de
sorventes acetena, benzina, va:e-
Una, etc, c| vendas c.\zz_.do, pre-
cisa NCrj 3 ou 4 mil p! dc:en-
veiver p.-rducio, pref. q. tenha
cnc. e tel. Lucro líq. acima dc
50%, R. Paramcpama, 455 — Ri-

TELEFONE - Médico necsssita
urgento - Tel. 27 ou 47. Tel!
26-1961.
TEIEFONE - 27 - 3fr.Jf.'-íB.-
26 e 43. Vendo urgente. Tel.
4M745.
TELEFONE - Preciso 30"~o~3ÍT
Aceito outras linhas, mesmo des-
ligadcs - Av. Rio Branco, 245
sj 201 - Irene.
TELEFONE - Cedo legalizado'no
nome, 27, 57, 25, 32, 52, 54 o
30. Av. Rio Branco, 245, 2.°,
sala 201 — Irene.
TELEFONE — Faço transferência
de nome, mesmo ignorando pa*
radeiro do assinante. Tretar na
Av. R. Branco, 245, s| 201. Irene.

TELEFONE-~5à~~"(Copacabana) 
'"-

Pcrmuta-se per 27 ou 47 — In-
formação: 42-5089.

TELEFONE CETEL 96, Instalado
rona militar Galeão. Vendo. -
Tratar direto proprietário, Tele
fone 56-1453.
TELEFONE Estação 23, passo ho-
ie dentro da lei, 1 200. Cartas
para a portaria deste Jornal, sob
o n.° 317 472.
TELEFONE — Venda ou compre
pelo melhor preço, pagando ape-
nas pequena comissão. Cartas pa-
ra a portaria deste Jornal sob o" 

317473.

DINHEIRO - Empresto de 5 i
50 milh., sob garantias de imó
veis -Pinto - 23-5466 e ...
30-2550.
DINHEIRO - Emprestam-se ate
vinte milhões scb duplicatas de
firmas idôneas, ci boa ficha ban-
caria - Tol. 49-4562, das 8 às
11, de 2a.-feira - Dr._Salles
ÕWhEÍRÕ - 

"Preciso 
um milhão

dou por garantia 800 mil cru>
zeires de cautelas da Cxa. e um
avalista engenheiro da Leop. —
Rua Condo de Bonfim, 422 ap.
702 - Tel. 48-5591 - Sr. Al-
fredo
EMPRÉSTIMO - Preciso de 2 a
3 milhões, dou ótimas garantias,
pago Iuros de até 15% a^m, Tel.
47-9976 - Sr. Cláudio.
HIPOTECA - Retro, aps. ca-
sas na Guanabara. Negócio rá<
pido, direito. Tratar Sr. Filippo,
na Av. Nilo Peynha^ !55,_s| 525
SÓCIA — Procuro para abrir uni
saião de cabeleireiro, tenho sl.
e documentos prontos, preciso de
um milhão para o reito. — Rua
São Francisco Xavier, 161, ao.
201.

TEM.-y^.RECEBER"^Dividas ven.
cida? Trasa o comprovante. Rua
Buenos Aires, 140 s| 601. 
TENriO 30 milhões para empres-
tar cj rcirocenda ou hipotecaã de
preferência Zcna Sul - R. Al-
cindo Guanabara, 25 Cr, 1103
- Tel: 42-5E84.

TELEFONES
ÃDQÜiÜÒ™ Tõlefene"25 ou 45

Page CrS 1 600 no mesmo dia
Favor ligar para 31-0868, Sr.

JONE.
ADQUIRO - Telefone -""desll-
gado «m mudança do local t
pago de 800 a um milhão no
mesmo dia — Favcr telefonar pj
o Sr. JONE - 314)868.
ATENÇÃO — Banco, compra li*
nhas 23/43, 42 e 31. Tel. 42-6646.
CETEL"-"Vendo"tel. CrS 1 500.'
Tratar te[._90-2076;
COMPRO TELEFONE -"Linha 32|
52. Para meu uso, 1 330 à vista.
Tratar.-52-3039. _
CEDE-SE em sj nome Tel. 32
resid. por NCr$ 1.300, ou tro*
ca-se por 25 ou 45 dando boa" 

Recados 25-8201 ou 23-2232.
INSCRIÇÃO - Cedo, ano 56, li-

¦^ tn,--. A,n!f» ?,.,,-» «,*, ...,lnha 30, em meu próprio nome.5 «no». Aceito troça por caia 
Tnrt„. 

'm, 
t CETEL 91-0094.

ate o Melar. D.fercr.ça a COm-ferCJÃ 57 - Passo diretamente
b,nar* lEstudo oferta. Tratar 4.5-1098.

TELEFONE 57 - Troco por 45
ou 25, sem intermediários. Tra-
tar tel.i 46-7366. ^_
RETROVENDA" - Disponho 30".mi-
lhões, faço ho|e Zcna Sul.'
42-7397 - CRECI 861.
TELEFONE - Treco 43 por 32/52

43-6039, lobianco.
TELEFONE 58 - Permuta-se por
28 — 34 - 48 ou 54. Tratar Rua
Soriano de Sousa, 155, casa 2 —
Praça Saenz Pena. Qualquer hora

Amaral. \y

TELEFONE - Vendo inscrição de
56 (11 anos), linha 37/57. Urgen-
te - 22-3231 —Gastão.

TELEFONE — Passa-se inscrição
1954, linha 58, melhor oferla. —
Tel.: 58-9925, Galdino.
TELEFONE ZONA 48 - (De par-
ticular para particular). Vende-se
telefone 48 por Cr$ 2 000 000.
Tratar pelo telefone 38-6523 -
Castro.
TELEFONE — Atenção anoto re-
cados, comerciais e diversos, bos-
tante eficiência e distinção. Tel.:
43-3377 - Res. Antonieta.
TELEFONES - Precisamos 27/47

36/37/57 - 25/45 - 2B/4B/34/
54. - Cadernos 22/32/52 - 26/
46 - 31/38/S8 - Rocha. Tel.:
23-2883.
TELEFONE - Particular compra
urgente linha» 36, 37 • 37. Tel.
23-2883.
TELEFONE 34 - Troco por 26|
46. Trat. 27-9973 - Liane.
TELEFONE 47 - AUnha própria-
dade - Vendo - 57-2245."TELEFONE "26 

- Pasia-se, NCrS
1 230,00 - Traiar pelo tal.fo.
ne 46-4883.
TROCO telefone 22," por 25Í45.
Sr/_Eider,_Sacad. Cabral,_£8, sl.
TROCA-SE telefone" 23 por 34'-
28 - 48. Informações 34-O038.
TELEFONE — Compro • vendo
todas as linhas, mtsmo desligo-
das. Tenho vários para permu-
tar. Tel.: 31-3570, Sousa.
TELEFONE 45.25 - Vendo 

"resi.

dencial. Tenho outras linhas para
pormutar. Tel.: 31-3570. Sousa.

TELEFONE — Transfiro Inscrição
de 1955 - Estação, 27 - NCr$
500,00 - Tel. 48-5669.
TELEFONES — Companhia que se
trantfere para Copacabana vende
8 linhas 22 - 42 e 52 e com-
pra ou troca por 2 linhas 47 ou
27. Informações: 22-3815.
TENHO 28, preciso 46. Troco com
particular. Rua Bambina, 180, ap.
5_03 ou P. Vargas, 84, 4." -
Ângelo.^--
TELEFONE 2Í42, inscrição"^
50536. Vendo. Cartas para a
portaria deste Jorna! sob o n.°
317 504.
TELEFONE"- L".36"- 37- 57.
Ccmpro p| meu uso. Paçjo à vis-
tn um milhão e citccentcs mil
cruzeiro!. Sr. Alberto — 23-0099
- 43-0490.
TELEFONE 

" 
36" ou 37" ou 

" 
57

Compro pi meu uso 2-8-1-471.

TELEFONE 
~ 

Transf. 
~ 

inscrição
1948. Melhor oferta - 48-7060,

beir. I. Gov.

AMANHÃ

Leilão Judicial
ROCHA

AVENIDA COM 7 CASAS
(I a VII)

RUA DR. GARNIER, 79
LEMOS, leiloeiro, autoriza-

VENDE-SE maquina do solda GE.
Kua Humaitá 258-f. Tal. Ademir
46-4665 -_ Botafogo.

Iradora e uma balança de bal-
cão. Trotor tel, 49-6091. '

VENDEM-SE vitrinas, armações*
balcões^ cofre çjrande francês.
registradora National elétrico. —
Av. Marechal Floriano 58. Sr.
Mário.
VENDO dois tüjícées' frigoríficos'
cl vitrina. Ver e tratar cem Sr.

,U ,„, «. - ¦ i • i Silva. Rua Imperatriz Leopol-do por Alvará do Dr. Juiz din3 s ,| 407. Tel. 52-2060 -
R. 96 - Das 8 ás 11 horas.da la. Vara de Órfãos, ven-

doré cm leiião, amanhã, to-
gundíi-fc-ira, 13 de março de
1967, ás 16,00 horas, no lo-

Móis inf. Tel.i 22-4057.

(P

cal.

beiro eletricista. Fazemos refer-
mas ç-orais, executamos cem rn-
pidez e Rcrieiçio. Tol. 30-3146
— Sr. Cnriits. Orçamento craíls.
ACAMPAMENTOS - Barracos de
n/on pDÜmertzcdas, slllconlza-.

TITULO - Vendendo Guaraparl ít r°™ ."'S'eir°' ;1s£oal,!a-
Palace. Hotel, melher oforta. qu!-!0?5 

c„m VL!crc('n. ?m }, "mií'
fado. Dona Iolanda. Telefono: S,V™P ?S°'A<ÍS,»|b pff , w?47 8708 jfcttene 

— Amarei Peixoto, 3/0,
—.". 1 gr. 926 — Niterói.
TÍTULOS - IATE CLUBE DO RiÕljrBTK cr- 

~ rr—j - 
, -

DE JANEIRO - Vendo. Telefo.: ACellTA'j.E. cnC0Dmenda df da^
-e salgadinhos. Rua aas Laranjel-

VENDE-SE secador nôvo, per-
sianas Columbia, 2 mesinhas de
cabeceira, 1 guarda-roupa nôvo,
preços de ocasião. Rua Wash-
ington Luir, III, ap. 305 —
Centro.
VENDE-Íe 1 engenho de 

"cãnã",

desmontado, 1 geladeira 10 pés,
1 radiovitrola, 1 bicicleta homem,
a combinar. Rua Joié Marques,
156_— Queimados.,.
VENDE-SE polo de onça intairã
- Tratar telefone 26-9723. _
VENDEM-SE 150 caixas de pa-

drilhoirc, toqueiro, pinteres, bom-]^1?"40 " 70- Telefonar para

OPORTUNIDADES
DiVERSAS
ACEITO serviço de pedreiro, la-

VAI SE ESTABELECER? legaliza,
mos s/ negócio em 20 dias. On-
tle estam-s, o FISCAL DESAPA.
RECE - E. M. DE FREITAS, Av.
13 de Maio, 47, gr. 403. Tel..
fono 22-8730.

nar hoie 37-9107
ando.

Dr. Fer-

TOURING - Título de proprietá
rio. Vende-se pela melhor oferta
- Hojei tel. 22-3466.
TITULO Patrimonial do América
F.C, quitado. Vendo por NCrS
120,00 - Tel. 58-8092. _
VENDO 1-iTulo do Country" Club
R. J. Tel.: 32-5199. .
VENDO - T. T. Madureira 15
catas '— Fluminense. Hosp. Silv.
M. Líbano. Copa-Lcme. Hípica.
M. M. Gerais.» late Jardim. Ti-
Jucá Tênis. Floresta Nevada. Ri-
viera Costa Brava. Touring. Fia-
mengo. C!. Federal. S. Libanês.
S. Ramcs. América, Motel Bsn-
deirantes. P. P. Hotel ac. oferta.
Permuto — Av. Rio Bco. 15ó, sj
2925. Tel. 32-8215. JUANITA. _
VENDO um título do Monte Lí-
bano e outro do Clube de Reqa-
tas Guanabara. Tratar cj Dr. Lo-

rio. Tel. 32-3535.
VENDO 2 títulos" da Sonasa""Se"-
guro Saúde, quitados e nunca
usados. 250 cada um — 48-9625.
VENDE-SE título do Caiçaras -
1.600 à vista — Buenos Aires,
280.
VENDO - -Nevada CrS 250 000 -
Castelo CrS 250 000 — Flamenqo
Patrimonial CrS 100 000. Tratar
Sr. Freitas - 52-6713.

LEILÕES

VENDE-SE inscrição telefone 12
anos. Melhor oferta — Oriando
Tel. 28-1450.
VENDO telefone linha 34. Tratar
tol. 34-0679 - Sr. Ruben.
VENDE-SE telefone linha 22 -
Cr$ 1 500,00 - Tratar 25-4296.
VENDE-SE linha 37 ou troca-se
ieep. Estudo proposta Volks
diariamente 26 6100.
VENDO te!efo"ne"~" 227~RcíríSstã
para a portaria deste Jernal sob

n.o 256 002.
VENDO linhas 22, 32, 42 e 52.
hoie. Gomes. 43-1464. CrS 1400
mil.

BEBIDAS grande quantidade de
conservas, doces, material dc
limpeza, artigos de perfumaria,
coras, inseticidas, massas ali-
menticiat, leite em pó, gojélas
etc. serão vendidas em leilão
judicial pelo leiloeiro Arlindo, s
Avenida dos Democráticos, 757,
amanhã, seç.unda-feiro. 13 de
marco de 1967, as 14 horas, no
local. Mais_inf._1eL_52-3745
LEILÃO de contratos ja venci-
dos de ns. 1 320 (parte); 1339:
1 942 (parte); 1 734 (oarte); 1 854;

990; 1'978; 1 998; 2 001;
008; 2 025; 2 028 c 2 038.

Gastão da Carvalho e Albuquer-
que. Leiloeiro público. Tliyde
Aer, proposto (Avenida Almiran-
te Barroso, 91 - 8." - Sala 803.
Tel. 52-0233) devidamente auto-
rízado pelo Guarda Móveis Na-
cional Ltda., à Rua General Ro*
ca, «489, Tijuca, e da acordo c-m
a Lei n." 1 102, de 21-XI-1903
— (Armazéns e Warrants), ven
dera em leilão, no Iccal acima,
tudo pela melher ferta, sexta-
feiro, 17 de Março de 19Ó7. com
início às 14 horas.

VENDO linha 58, hoje, 1 200 mil
Gomes. 43-1464.

VÊNDÉ-SE a inscrição para no-
vos telefones com 15 (quinze)
anos de antigüidade para as II-
nhas 37-57, telefonar para re-
cado 37-2971.
VENDO 2 telefones linhas""32~e
52. Direto com o proprietário.
Tel. 38-0365.
VENDE-'SE""telefone""57""-" Lido"-
Tratar Avenida Gomes Freire, 52
com Vllily

Leilão Judicial
BOTAFOGO

APARTAMENTO 712

(BLOCO B)
(VAZIO)

KUA DA PASSAGEM, 72
APARTAMENTO 504

32, ap. 602. Tel. 45-4957.
AOS LIVROS" E DISCOS"- Cei
pra LPs, livres, TV, gravador,
ventilador, enceradeira, acordeão,
etc. Pago hoje. 45-8532 — S
Jcão.
BALCÃO fris&rífico — Vende-se
um pequeno duas porlas com
mcstruario._Tratar 25-3239
BALANÇAS -' Vendo 3 Filízolas

R. Visconde Silva, 77, Botafogo
COFRE — Vendc-te marca Pro-
gresso 1,40 x £0 cm, ver ae*
cunda-feira na Av. Monsenhor
Félix 182, loja.
CONFECIONO rcupas em gera!,
aceito cortado cu para ecríar,
propesta de qualquer ponto da
Guanabara. Av. Democráticos 792,
sala 208, Ednaia.
CADEIRA DÉ RODAS-Boumer.no-
va NCrS 500,00. Tratar até 15
horas dominga. Rua Dias
Cru: 335tap. _5J5 

- MÓM-r.
CABELEIREIRO -Vende-se nôvo,
3 penteadeiras e banca de
nicure, materiais elétrico. — Rua
Apinosé n.° 1 - Est. Velha da
Pavuna.
CABELEIREIRO 

"desfeito"; 
oferece

bancada fórmiea, espelhada de 2
metros, 2 secadores, 2 poltronas
por 490 000 cruzeiros. - Av. Pra
do Júnior,_135, _s| 212.
COFRE — Vendo, em bom es-
tado. Negócio urgente. 150 mil

Rua Júlio_ tío Carmo, 55.
CHEGANDO dos 

""Estados'~Unid7s

vendot 1 Stereo última palavra
nes Estados Unidos; 1 Hi-Fi de
pcuco uso material Importado;
1 maquina de cscrcvsr; 1 ma-
quina de fur,-r 3:6" 8E.D velo-
cidade variável cem acessórios;
1 lixadeira elétrica; 1 vol tf me-
tro o válvula e cutres apare-
lhos, tudn nôvo da América —
Tcl. 32-7710.
DEPÓSITOS - Vendem-se usades,
varias capacidades, para agua ou
óleo. Tel. 30-621K _
DOCES, salgados e ornamenta-
ção de bandejas. Aceita-se enco-
mendos para quaquer festividade,
Tratar cf Jane na Av. Augusto
Scvero,_306, ao._1121 -Centra.

ÉNROLAMENTOS consertos e rc.
formas de bombas dágua, venti-
iedores e motores elétricos cm
qeral. Eletrotécnico. Av. Subur-
bana, 4 187. REG-RIC - 80-4967.
FIO DE COBRE 

" 
-" Nu n." 4 -

Vendem-se 2 400 metros NCrS
2 000 t- Auqusto 27-8143 - de-
poís _das 10 horas.__ 
INSTALAÇÃO" comercial -"Vendo
balcão, vitrines etc. Visconde Pi-
roja 630 loja E.
LETREÍROS" LÜMÍN~Õ"sOS~om" acrí".
üco plástico, gás necn, lur fluo-
rescente, luminárias, lúminas, ds-
Gerações luminosas, displays etc.
firma d.1 orçamento. Tel. 29-3512.
FERRAMENTE.IRO de torno eÜãiv
cada aceita encomenda de ma-
triz de qualquer natureza na Rua
Veríssimo A\achado 99-A. Rocha
Miranda —GB.

RiCÒ bèrco ráfin metal cromado
CrS 70 000. Batedeira Walita

VENDE-SE diversos matrizes pe-
ra fazer rodas do chapa para
carrinhos, I aparelho de lixar,
1 apar. de tupia, I esperil, 1 ré-
dio, polias e correias, molas es-
pirais. Tel. 48-2570. Antônio.

Balcao ,
expositor

Vendo todo em fôrmica. vT»
dros, fluorescentes. 2 balanças.
Frcço de ocasião, Rue Siqueira
Campos, 274 C. das 10 às 22hj.

Confeitaria
Manon

Ltds
Serviços completos de bui-

fet, casamentos, aniversários,
cocktails, e recepções, pelo
Crodi-Festas Manon, com en-
trade e o restante em 5 pa-
gamentos. Peça orçamentos sl
compromisso, a cargo de nj
moilre Sr. Perez. Rua do Ou-
vidor n. 189 — l.o pndar —
Tcl.: 23-8647.

Cepos
Para açougues, restaurantes,

ir.esns pare corles etc. — Fá-
brica de Geladeiras — Rua do
Resende, 84-88. Tel. 22-2674.

V. 5.° MASTIGARÁ ATÉ
PUXA-PUXA

COM

Dentaduras
E só fiítá-ias com "Válvulas

Micrométricas". — Conheça esla
maravilha. — lgo. da Carioca,
5, 6.°, sala 619, de 14 ès 18 li.

TELEFONE 43 - Vendo, troco
ou compro por 36 ou 57 — In-
formações Sr. Válter — Tel. ..
43-5769 ou 57-5119.
TELEFONE - Atenção I Instalo
qualquer linha, dou e exijo re-
ferèncias,. pagamento após ins-
talado, facilito parte de paga-
mento. Cartas pf portaria deste
Jornal sob o n.° 280 479.

36,,37,-St .^r-itomprè . vi,. RUA GENERAL POLIDORO, 171 fe1?'! Verfdo ír°Ben?e T^
to-J__™-¦*_¦»_*;  

LEMOS, leiloeiro, autoria- J^-o, 
137, ap. 206. Tel,

27, 47 - Vondo no sau nom.. .. • _ -. , ¦ , I «5-7999.
Gomes, 43-1464. f> P° Alvará dç_Dr. Ju.z• 

^iTRANSFORMADOR LETREIRoJ" em
29-8 - TELEFONE"- V.ndo pa- 

'*¦ Vara do °rr«°». vender.-l.gá! naon, Ccmp.-o. Vendo. Con-
Ia melhor oforta — Cartas para: em leilão, quarta-feira, 22j serro. Instalo também letreiros
o n.° 310 964, na portaria d$s.'cie
to Jernal
23/43 - COMPRO à vista. Go
mes. Tal. 43-1464.

TELEFONE - Passa-se Est. 22 e
extensão c| a proprietária — R.
Pinto Teles, 401 Sob. Jaca-
repaguá.
TELEFONE 57 - Vanda-s. urgtn-
te — Ofertas para o n.° 
241 168, na portaria deste Jor-
nat.
TELEFONES -27 - 47 - CrS~
2 500. 36,- 37 - 57, CrS 2 100.
28 - 34 - 54, C"rS 1 500. 58 -
38 - 29 - 49, CrS 1 500. lnst.
rápida. MAURO/JOAO - Tal.
42-4508.
TELEFONE - Compro linhas 36,
37 • 57 pagamento à vista. CrS
1 -SOO, com urgência. Cartai para
e n.° 317 347, na parlaria dista
Jornal.

Atenção
Vendo PBX linhas 22 e 23

43. Tel.: 42-6642.

TROCAS
SÍTIO cm Sepetiba — Troca-se
por automóvel, a 1 £00 metros
da praia, condução na porta.
Tratar na Av. Brás de Pina 849.
P. do Carmo, Hoje, o dia lodo.
TROCA-5E compresior e um ter-
reno, por um jipe A7 a 51. Tra-
tar na Rua Conde Bonfim, 555,
Sr. Antônio.
TROCA-SE — ou vende-se, um
torno mecânico e 1 caminhão
marca Dodge 51, freio a ar, por
qualquer carro nacional ou cuiros
objetos. Av. Vital Brasil, 448 -
Austim — E. do Rio.

arco de 1967, re:pecti-\______________l_l____5_?:
vemente às 16 e 16,30 h0.lTA-NQ.UEJ - Vendem-se 3

nos locais.
22-4057.

Leilão Judicial

,, - . lrevc:t!mcnto da chumbo, com cs-
Mais Inf. -[jacidacle ._ 3,5, 4,5 e 9,5 m3,

(P:iroprlcs pera depósitos de acl-
dos. Tel. 30-6169 - Rainha.
TACHOS de cobre usado — Ven-
do 1 redonda de O,95k0,3O e 1
rctanrjular com bica, de 1,50 x
0,60_x 0,25 -Tel.: 49-0150.
TREM" ELÉTRICO" UONEL "0" " 

e"027", Flnischmann, tyco e Lima"HO" — Vendas avulsas. Telafo-
na 38-8087 - ARI.

TROCO meu gerador por Vclkç.
Dou ou recebo troco. Ba:e 4
milhões. Ver Pereira ce Siqueí-
ra, 79 - Maués. Tel.. 32-0979

27.1025. .

Vitrina para
açougue

Em aço Inox. com facilida-
de de pagamento, fábrica de
geladeiras, Rua do Resende,
n. 88 - Tol. 22-2674.

Vende- se
Relógjo de ponto, elétrico,

merca I.B.M.", funcionando. Tra-.
tar na Rua do Lavradio, 20,
com Sr. Barbosa.

Conversão de freqüência
em

, DOIS PRÉDIOS
RUA JOSÉ DE ALENCAR,

70 • 72

(antigos 50 e 52)

PRÉDIO E TERRENO
RUA DO PROPÓSITO, 18

LEMOS, 
' 

leiloeiro, autoriza-
do por Alvará do Dr. Juiz da
la. Vara de Órfíos, venderá ...-,,-„ r,r»,-< . .em.leilão, terça-feira, 14 dc serv|Ç° em qualquer MARCA ou TIPO de eleva-
março de 1967, respectiva-dor. Preços módicos. Pagamento facilitado. Or-
mente às 15,30 e 17,00 ho-
ras, nos locais. Mais inf. — Içamentos sem comprornióso.
Tcl-: 22''m- !r RUA BARÃO DES. FÉLIX, 179-TELEFONE:

43-7731'. (P

Autorizada pela COFRE - Proc. 7202340/66
a Elevadores Cruzeiro do Sul Ltda. executa êsse

X_
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UTILIDADES
DOMÉSTICAS

MOV. - DECORAÇÕES
ATENÇAOI Espetacular liquidação
para entrega das chaves, vai aca*
bar em 8 dias. Mesas redondas
ja c»-(.n.l.í, arcas, cadeiras, mesa
Luis XVI, abajures, consolos, ss-
pelhos sol etc, tudo para liqul
dar. Rua Barão de Ipanoma n
15, sala 206 — Esq. Domingos
Ferreira. Aborto até IBh.
ARMÁRIOS embutidos diretamen
tf> da fábrica n voc5, sob me-
didas, de cedro, 60 000 o metro,
instalação comercial p! todcs os
ramos, fechamento de Áreas,
lambris etc. Tinancla-sc, dão-se
referências. Recados pj Sr. Os-
V/oldo, tel. 42-6758.

CONJUNTO soíí' 3 lugares, e pol
trona Império forrado em cetín.
0$ 175 000. Rua Siqueira Com
pos, 210 opto. 603.
CONSTRUÇÕES e reformes do
prédios. Faço. Tratar na loja de
produtos de beleza, na Rua
Humberto de Campos n.o 827,
lo[a I.-'Leblon. ^_
CAMA conjugada c. colchão de
molas. Ao primeiro que vier
NCr$_50,00._TeJ.-. 28-4248.___
CONJUNTO de cozinho fórmica.
Vendo em estado perfeito. Ver
e tratar na Rua Uruguai n. 377,
ap. 302.

CARTEIRAS ESCOLAR - Ven
dem-se de vários modelos. Qua-
dros-verde, mesas p| professores.
Tudo para o seu colégio. Rua
Dr. Leal n. 368-C. Eng. dc Den-
tro. Tel. 29-6824.
DORMITÓRIO menina-môça Bam-
bi, 6 peças, lindo, poltrona Gel-
ly e outras peças, desocupar lu-
gar. Vendo barato. Tel. 26*7514;
DORMITÓRIO"-" Solt." c|12 

'ca-

nas, armário « mesinha, sala:
mesa console, 6 cad., bufê, tudo
em pau marfim. Urgente. Tel.
34-1726 e 3<M07.. _
DORMITÓRIO — Vendo um em
perfeito estado. Ver e tratar na
Rua Uruguoi, 377, ap. 302.
DORMITÓRIO — Particular vende
2, modernos e novos, pl casal,
urgente. Ver diariamente na Rua
Gandavo 71, grupo 3, ap. 202.
Todos os Santos.
FAMÍLIA vende melhor oferta,
quarto, sala marfim conjugados,
preferencia pessoa que retire lo-
go. Rua Copintuba, 292. Voz
Lobo.

OÜAKUM-Kuura pati marfim.
Portas corrediças bar, A gavé*
tos, grande, CrS 80 000. Ruo
Washington luis, Sl, ap. C-01.
GUARDA-VÉSIIDO, 5 portas, mo-
deira de lei, NCrS 120,00; rou-
peiro, NCrS 25,00; armário sol-
loiro, NCrS 35,00; lindo dormi-
tório, 5 portas, marfim, NCr$
245,00; salas, estofados, tudo em
ótimo estado. Av. Automóvel
Clube, 1 765, Tomás Coelho. -
Atende domingo, tel* 48-4867.
TpANÉMÃ - Rua Barão da Tôr-
re, 309, ap. 402, fundos, motivo
viagem, vende-se saia jantar, so-
fá-cama, cama criança etc.
JACARANDÁ - Safa de jantar fi-
níssima, dormitório, cômoda, ar*
mário 3x1, 90x0,65, de imbuía
• gavetas, relógio antigo pêndu*
'*•' jêgoostcfado. _T«I.: 26-9076.
MOBILÍÃ — Vendo metal doura-
do, finíssimo acabamento mesa
redonda, 6 cadeiras tampo de
mármore, cama penteadeira, 2
mesas cabeceira com iampo_ de
mármore. Rua General Severiano
40 apto. 811.

VENDE-SE um grupo sofá 3 lu-
gores, no estado. Marquês de
Abrantes, 119, op. 608.
VENDO coma de casol com 2
mesinhas, cm madeira de lei !a
queada, modelo exclusivo, semi-
estil. francês, NCrS 300,00. Sr,
Walter, tel. 57-5119.
VENDO estatuetas Le Bcrtctti.
italianas, 2 dançarinos javnneses,
porcelana, NOS 200,00. - Sr,
W3ller, tol. 57-5119.
VENDO copos fivulscs em mura^
no italiano, coloridos, 20 por
NCrS 100,00. Sr. Walter, tele-
fone 57-5119.
VENDO — Móveis e utensílios,
sala colonial, tapetes 2x2,50 por
45 mil, TV 23" pl 230 mil. Sõo
João Batista, 21, op. 202.
VENDEM-5E, urgente, sofá curvo,
cama de criança, cesto 1ípo ber-
ço. Boroto Ribeiro 732, np. 404.
VENDE-SE sola de iantar colo-
nlal. Barato. Para desocupar lu>
gar. Rua Hermengarda n.o 585.
Méier.
VENDO colchão de molas, sem
uso. Rua Antônio* Rego n. T02,
ap. 201. Olaria.
VENDO — Cama beiiche, pau
marfim^ duas gavetas. 56-0819
VENDO grupo Luiz XV — Doura-
do, forrado, seda italiana. 5 pe-
ças^_Çr$_6 500. Tel.: 38-0144.
VENDE-SE sala de jantar com-
pleta, de peroba nova. Tratar
na Rua Senador Furtado, 101, ap.
101. Praça oa Bandeira.
VENDO URGENTE por motivo de
mudança — Móveis de sala Chi-
pandelle. Iodos com tampos de
vidro, bar iluminado. Aceito
ofertas. Ver na Rua Barão de
Mesquita 667 cl 5. 
VENDE-SE móvel de quarto ma-
ciço tipo Chipandalc, composto
cama casal, c| colchão de molas,
2 mesinhas, guarda-vestido c[
2,80 mts. Rua Vise. de Cabo
Frio, n.° 15, ap. 403.

VENDO 2 camas 112 g. mes!-
nha marfim. P. Drago, crista-
leira tp. ap. G.-roupa g., tudo
claro. Jogo banheiro nzul, nôvo,
engradado, desocupar lugar. Tu-
do barato. Rua S. Clemente 79,
c| 18. Botafogo.

GELADEIRA GE, 10,5 pés, c/ no-
va, ocasião, 250 mil. Av. Subur-
ban.-,, 8796.
GELADEIRA 8", 3 anot de uso,
Goldsport, boa em tudo. 190 000
-_R._ Barala_Ribeiro,_4n/202:t
GELADEIRA GeVomatic: Retllínea
nova. Vendo maravilhoso funcio-
namento — Cr$ 270 mil — Rua
Siqueira Campos, 210-603. 
GELADÊTrÀ Frigidaire, 9 pés -
prateleira na porta, interior em
cores, est. de nova Cr$ 260 mil.
Rua Siqueira Campos, 210-603.
GELADEIRA Bergon de pouco uso
porta aproveitável, gavetas etc.
190 mil — Av. Copacabana, n.°
610-J. 
VENDE-SE geladeira" Brastemp 7
e meio pés, de luxo, Príncipe.
Preço a combinar endereço. Rua
1, n.° 10 duplex, Nova Holan-
dn — Bonsucesso.'
VENDO 1 geladeira, 1 cama ca-
sal c. molas, 2 guarda-roupas, 1 
mesa, tudo por 400 000. Ver c\„i\\s', 

'urg."20Ò.00Ò."R." 
Sio" Fran

TV ZENITH 12 pol., mod. 67, NOIVAS DE MAIO - Tenho 60'FOTO
UHF/VHF, nôvo ns emb. 25-9585. vestidos. Pode comprar, alugar

 ou íazer. Tenho costureira espe-
Vende-se ciai.zada para noivas, longos,

passeio elc. Alugo parn baile e
madrinhas. Aceito feitios; faci-
lito. Tei. 22-9645. Mme. Lau-
refino.

Prcçp ocasião.
TV PHÍlcÒ Rrtdlcta;
por NCrí 250,00. Fone 28-2769.
IV Telefunken 23" nova — CrS
400 000 - Quarto casal marfim,
coviúna 280 000 — Rue Apeiba
n.°_ 454 — Colégio.
TELÊVIS~AÕ_~-"'"No estado, para
téc. a partir de NCrí 30. — Re,
cuperavel. Rua da Conceição 143/
sobrado.
TELEVISÃO - Vendemos vários
como Philips, Philco, Invictus,
G. E. Sempe e outras, toda:
funcionando multo bem nos 5 cs^
niis, ao preço oportuno, na Rua
da Conceição, 145, sobrado, ao
lado do Colégio Pedro II —
Atendo domingo até às 12 horas,
TOCADISCOS ;—.'Pbrtítll, dè- pi
lhas, vendo no est.ido. Tratar com
Sr. João, na Rua Frei Caneca,
117. ^__ 
TV PHILCO um cinema nos 5 ca-

tratar Rua Dr. Bulhões, 55ó, ap.
n.o 1.

VENDE-SE 1 gel. Frigidaire esto-
do nova. 9 pés. Tcl. 34-6141.
VENDE-SÉ geladeira GE ótimo es-
tado — Base CrS 750 mil — Ruo
Senodor Vergueiro, 159-502
Tei.| 25-2028.
VÈNÕÕ I geladeira Frigidaire de
8V_ pés. Trat. pelo tel.: 32-6999
ou Riachuelo, 1481603. Centro.

cisco Xavier, 236.
TELEVISÃO Invictus 21", 110.°,
um cinema nes 5 canais. Vendo
barato, c. pouco uso, urgonte
29-1914.

RÁD. - FONÓG. - TVí
ATENÇÃO — Técnico «ipecialisa*
do c exclusivo em TV Admirai,
conserto em sua casa. Orçamento
sem compromisso. Tel. 43*3377,
dom.
AMPUFICADOR Scott, perfeito
funcionamento — P. clubes, boite
ou residência. 47-6559 — For-
nandes Guimarães, 99-B.
ÃMPLTFlCÃDOfTridio: "The Voi-
ce of Music" stereo, transistor,
AM, FM, AFC, nôvo. Vendo NCr$
550,00, amplif. 35 W NCr$ .
250,00. Av. Copacabana, 1 175,
ap. 502.
ALTA FIDELIDADE, marfim 3 al-
to-falantes, toca-discos Standard
Electric, uma 

' 
jóia, Crí 125 000.

Av. Paulo Frontin, 268. - Tel.:
48-7929.

VENDEM-SE três camas de sol
teiro com colchão de molas. Pre
ço Crí 150 000. Tratar na Rur
Xavier da Silveira n. 97, ap. 104

. Copacabana.
EMPO

em perfeito est. • 1 colchão de
crina soh., nóvo. Tcl._ 34-^726.
VÉNDEM-SE móveis de sala, mar-
fim. Telefone: 25-8180.

MOVEIS de iacarandá D. João V,
mesas de mármore, arcas, gela-
deiras, rádios, etc. serão vendi-
dos pela melhor oferta, na Rua
General Roca, 328-A, na Tijuca,
pelo leiloeiro Gastão, sexta-fei-
•ra, 17 de março de 1967, as 14
horas, no Inral. Mais inf. lelefo-
no_52-023_:
MOTIVO mudança vendo grupo
estofado e sofá cama Probel,
grupo ferro batido, lustre cris-
lai Maria Tcreza tcheco, colunas
e abajur alabastro italiano, tapete
2,5 x 3,5. Tudo ocasião. Ver a
qualquer hora. Av. Pasteur, 120
apto. 40k Botafogo.
MOVEIS — Vendo guarda vestido
em pau marfim com 5 portas,
usado. Tratar na Rua Francisco
Sá, 112 

"loja E. Sr._Nilo. _
MOVEIS — Vendcm-so uma mo-
büia de sala de caviúna, dois
guarda-roupas, uma cama de
solteiro, uma . mesa fórmica com
quiitro cadeiras. — Ver na Av,
Ataulfo da Paiva n.° 1 004 apto.
301. Tel. 47-6404.
MESA de ferro antiga com már-
more e outras peças antigas, —
Tel. 27-7476.
MÓVEIS — Vendo quarto de sol*
teiro. Telefone: 37-8095.
MÓVEIS antigos, pratas, opali-
nas, topetes, vendo — Telefone:
26-5407. Vendo também ap. em
Botafogo.
MÓVEIS, mot. viagem

VENDEM-SE móveis do quarto,
pou marfim, com colchão de mo-
Ias, por 150 000. Av. Automó
vel Clube 981. Inhaúma.
VENDO móveis aala peroba, buf-
fet, mesa console, A cadeiras es-
tofatías em cores, ótimo preço.
Ruo Felicio, 36, c| 5. Cascadura.
VENDEM-SE 3 camas solt. com
colchão molas, 3 mesinhas, 1
efimeda c| 8 gavetas, NCr$
250,00. Fig. Magalhães n. 456
-_501._ ;
VENDE-SE sala de iantar Chi
pendale, barato. Rua Ccnde dc
Bonfim 61 T_,__ap. 801. Tijuca.
VENDEM-SE cama dc ca"sal, 2
mesas com tampo de mármore
e 2 abajures, tudo em metal
dourado. Tcl. 26-8549.

Estófador
B. Lopes

Móveis estofados, reformo
e faço novos qualquer estilo
sob encomenda, "Cortinas", fa

ço e coloco. Serviço rápido e
perfeito. Atendo em qualquer
purte para íazer orçamento. —

Fábrica R. Barão de Mesquita,
5E2. Tel. 58-6635. Exposição e
loia, mesma rua 1 025. Telefo-
ns 38-8648. Atendo também
cos domingos. N.B.: Tenho car-
ro de entrega e pessoal espe-
Utilizado no ramo.

FOGÕES - AQUECED.
FÕGÂO~ÈbSMÒPO_ITA~-~vênd_
desocupar lugar, quase nôvo. —
Rua Grão Pará, 380, c/ 5 —
Lins Vasconcelos.
FOGÃO Cosmopolita, perfeito es-
tado, 4 bocas — Vendo pela me-
lhor oferra — Rua Barão de Ipa-
nema, 59, ap. 401.
MÍLÍTAR"trANSFERIDO vende fp-
gão Cosmopolita nóvo, gás de
rua, A bocas. Ver na R. Mães*
tro Vila-Lôbos, 1, apt. 206- Tel.
23-0788 - Boroto.

APARELHO diotermia. Vondo-se
urgente, aparelho de diatermia e
ondas curtas, modelo^ Birtcher,
portátil, com bis.uri elétrico. Rua
Barata Ribeiro, 658, ap. 302. -
Tel.: 57-8300.
ATENÇAO 22-9008 - 52-9782 

'

Televisões com garantia de tò
das ns marcas a partir de NCr$
120,00. Temos caixas p. radiola.
Fazemos adaotaçao do «eu rádio.
Rua Vise. do Rio Branco, 59,

CONJUNTO estéreo c. Fisher,
A. F. eletro-voice 12", Garrard-AT
00, embalagem, maravilhosa —
57-8865.
CONSERTAMOS - Qualquer tipo
e marca de gravadores e projeto,
rei mudo ou sonoro. Casa Oxford
— Rua. da Quitanda, Ó5-A.
COMPRO um gravador, uma tele-
visão, para meu uso. Atendo in-
clusive hoje. Pago à vista. Tel.:
26-8682.
GRAVADOR Ming dc pilhas, con-
trôle remoto na embalagem, ven-
do urg. 110 mil. Rua Almeida
Bastos, 308, esq. de Guílhermi-
na — Encantado.
GRAVADORES E FITAS - Temos
grande sortimento de gravadores
desde Cri 135 000, pagamento
em 3 vezes sem aumento ou
maiores facilidades. Fitas de gra-
var de todos os tamanhos e mar-
cas desde Cr$ 2 500. Recebemos

TELEVISÃO Philco 21" - Está
um cinema — Lindo móvel, Cr$
250 000. R. Riachuelo, 148, ap
805.

TELEVISÃO, vendo duas SE, Phi-
Üps, estado de nova. Tratar tel
46-6519. Negócio urgente. ,
TV PHILCO 23". americana, com
carrinho. Novinha Cr$ 350 mil.
Rua Xavier da Silveira, 40, op.
401 - Esti. Av. Cop. Tel. 36-3652
TV ADMIRAL 19", estado de n6-
vo, vendo Cr$ 270 000. R. Si-
que'ra Campos, 210, ap. 603.
TV GE 23 - 1966 - Espaçorn-
ma, nôvo, verdadeiro cinema. Cr$
380 000. R. Siqueira Campos,
210-603.

NOIVAS — Alugo e vendo ves-
lidos, laço e facilito. Alta cos-
tura, revendo alguns de cost.
famosos, barato. Tenho longos e
loalletes. Ttl. 22-9645..
PERUCAS — Faço c ensino 1 ou
2 aulas, compro cabelo mínimo
15 cm. Barão Mesquita, A55, ap.
803.

Vendo, motivo falta dal CORTE E COSTURA - Método! PROFESSORA DF PIAWn .SZ
nemi°.27 ;obATeí° 29^"" 

CT.c:hml »P«rf elçoarfo. - Aul,,. dei..aceita " 
'

IV o _ ', . ?" 29-3939 
- práticos, ensino eficiente e apren-Uo3 B õs 1Z horas; dando garantido. Aulas uma vez

LÂMPADAS e exciladores p. pro- Por «mana, das 14 às 17h. Trotar•-¦ - na R. Dias da Rocha, 52, ap. 601— Cope.

° UTILID^!S_D0MÉSTiCAS ° ENSINO E ARTES

PERUCAS - Meias, a partir de
60 mil, e inteiros, 120 mil. Av.
Copacabana 300, ap. 202. Tele-
fone 57-1614. Compro cabelo.

jetor — "temos 
todcs os tipos pa-ra proietore: fixos de 8 e 16

mm. Ótimos preços. Cnsa Oxford-^__Rua da Quitanda 65-A.
MICROSCÓPIO - Temos um gran;
dc sortimento de microscópios,
para estudantes e cientistas des-
de CrS 25 000 com luz. Temos
lâminas preparadas e lisas e li-
vros para instruções. CASA OX-
f.Ç^Py-__^J_à«_QiJÍl_md!\ 65-A.
MÁQUINA fotográfica Nlkkpn,
lente 1:1'4, com teleobjetiva
Zeiss 135 n-.m, perfeita, 350 mil.
Av_._ Júlio Funodo 66 — Grajaú.
MAQUINA, nova fotográfica Nl'-
con Super, 8 ci fiimes Rolley

CURSOS DE PINTURA - Po.ce-
lona, Verniz Martin, Laça Japo-
nesa, 3.s Dimensão. Clube dos
Decoradores. Av. Copocabana,
1100.
CURSO DE FLORES .nt 10 au.
los - Rua Bolívar n. 124 -
ap. 305 - Tel. 37-7598.

PERUCAS - lij perue»., rabos, I""
trancos, franjas. 46-3845. \"-*- ítan,0Pe..'. 35, Luminiere du|e outras pessoas com livros, do

CURSO BAER - Ari. 
"99. 

Cr$
12,00 mensais, poucas vagas, da-
moa carteira dc estudante. Cin*.
lándia. Álvaro Alvim, 24, Gr. 601- Tel.37-6249^
CONTABILIDADE - AuíaTIm
qualquer nível para profissiona

PERUCAS SOCIETY - Perucas •
RABOS d. cabelos
Vendo com «nl
por mês para tod
coros. Ensin.i a <onfc<çao • com*
pro . girodu;ão 57.4213. DONA
ROSA.

TOALHAS de mesa italianas —
Pessoa vinda da Itália vende
duas maravilhosas de linho bran-
co c b .je. Av. Atlântica 3 288,

502 .
VENDE-SE vestido de noiva, mn-
dêlo francês, manequim 42-44.
Tel. 46-0475.
VENDE-SE lindo vestido de noi
va, manequim 44, em seda pura,
blusa de renda bordada de pas-
tese pedras. Rua Honório, 345,

Sine Flfiih Telefunken n>'<ivndoricumenIoíf lançamentos, balance-
outro» acessórios _ venda com tes e balanço. Prof. e Contador

atualizado — Av. Pres. Vargas,
1 146 - Saia 308 - Manhã,
tarde e ncite.
CARTEIRAS ESCOLARES oiTcn.ie".
ras simples particular comora 2
Dz. TeJ. 37-6249.
CARTEIRAS ESCOLARES"-,.Vi
do cl braço tipo mesa, «m i
todo de nóvo — Tel. 43-3411

TVs portáteis de 19, 12, 11 e 17
polegadas mod. 1967 a partir de
190 mil. Av. Copacabana, 610-J.
TOCA FITAS p; carro, tenho no-
vos. Instalo em carros ou resi-
dência — Conserto — 36-4656 —
47-6559 — Fernandes Guimarães,
99-B.
TV PHILCO 19" USA, ótimo som
e imagem, todos canais, moderna
195 mtl. Rua Ataulfo do Paiva
814, ap. 602.
TVs 23" diversas marcas, mo-
dernas de pcuco uso, com ante-
na e mesa a partir de 260 mll.
Av. Copacabana, 610-J.
VENDE-SE televisão Philco 23 po-
legados -Tel.: 28-5114. _
VENDE-SE — Televisão americana,
ventilador, relógio de luz, duas
camas de solteiro. Rua Conde de
Bonfim, 648 ep. 504. Tratar com
¦¦~"-- M1..1. __

VENDE-SE TV 19"', eonjugfde,
radio, toca-discos, importada, usa-
da, funcionando. Admirai, melhor
preço. Av. Ataulfo de Paiva
n. 50, A-2, ap, 203. - Telefone:
47-8726.
TV 21" Tele-King. ótimo citado,
func. Vendo 180 000. R. Belfort
Roxo, 233-302, Tcl.: 36-1460.
VENDE-SE 1 televisão 5emp, 23
p., ótimo estado. Ver Figueirc-
do MagalhSes, 109, ap. 804. Crí
350 000.

Radiocomuni-
cações

PARA LONGA DISTANCIA

Não é mais problema o se-
nhor falar com qualquer pon-

fitas gravadas com músicas clás-jto do País no mesmo instante
cm quo pensa. Através do nos-
so rádio em S.S.B. Consulte-nos

Rua da Alfândega, 98, s| 702
Telefone: 23-5154, — P. F

MAQ. OU APARELHOS
DOMÉST. (Lavar, Passar,
Costurar, Ar etc.)

sicas e populares. Vendemos car
retéis vazios de todos os tama-
nhos - CASA OXFORD - Rua
da Quitanda, 65-A.
ÒRAVÂDOR National RS-772 pro-
fissional, vendo por NCr$ ....
1 200,00^.61.: 57-3594._
ELETRO VOICE 1 144 - Àmpl.
ficador estéreo 50 wats, transisto-
rizado na embalagem, — Praia
de Botafogo, 430, ap. 908. Só-
mente hoje.
INSTRUMENTOS - V.ndo 

"vollí

metro a válvula, 1 OHmiter
20 000 ohms por volt 1 Prov. de
valv. Engro, 1 gerador d« sinais
Incateit mod. luxo, • 1 ponte
RC com comparado., tudo por
NCrS 400,00. T.l. 57-5578.
LIQUIDAMOS. Rídics transistor--,
máquinas fotográfica;. Vitrolas
portáteis estéreo. Discos, suces^
sos e novidades, a escolher a
6 500 etc. Casa Barros. Rua Si-
queira_Campos, 7 — Copacabana
OMETER Tripet. . 630:. pl. ¦ 20 00Ò
volt. Estado de ftôvo. Tel.:
£6-7917.
RADIOVITROLA Telefunken
Vendo Salzburg, alemã stereo —
FM, emo gravador — NCr$ ,.,
2000,00._Tel. 34-5310._
RADIOLA — Vende-se uma radio
vitrola de mesa, marca Super
Eletric, por NCrS 100,00. Rua
Haddock Lobo, 217, casa 12,
Tel. 34-6746.

2 guar*
- da-roupas casal, 2 bufê a 50 mil
tl bar girot6rio, I cama, 1 fo.õo' i,ri.nr 'v ,,,, i-.í„ (--,._,«,.,.!;>_
nôvo, c/ 2 butiiões, 100 mil. Tel.: VENDE-SE um fogão.Cosmopolita
53-3264 movo 

— Tel.: 45-6412.

MÓVEIS ^,Vende-se por moli7oIW^DE-SÉ fogão C.smopel."_ Su-
¦ do mudança 1 quarto de dormir!?orJ_._. "^"""-."'.I.HT.1!8.?..?
. de casal Pau Marfim; 1 cama de

«olteirc iacarandá, 1 escrivaninha
Jacarandá, 1 eletrola Siemens.
V.;r Av. Csvõrio Cruz, 107, op.
701 e m-iis um rtccrdecn Scán-
dali,': 00 baixes importado.
MÓVEIS modarnos e confortáveis,
anora com grande baixa nos c:e-
ces. A viiia e a prazo. CASA
DE MÓVEIS LEÃO DOS MARES
LTDA. A/. Gomes Freire, n.°

373 - Quase esquina da R. Re-
láfSo.

4 bocas — Rua Maestro Francisco
Draga, 546, ap. 103.

OCASIÃO — Vendo guarda-rou-
pa duplex, marfim, 4 porta:;
barzlnho caviúna, 4 bancos e 2
poltrona? Luís XV. Rua Santa
CÍ5ra,_86_-_702^ Sr. Gilberto.
SALA du jantar chipendale flnlí'
sima, em estado de nova, vendo
com 10 peças. Baratíssimo. Te-
leione 29-1914.
ÍOFA-CAMA - Vendo - Praja
Cruz Vermelha, 9, ap. 15.
SOFÁ, mesa console, 4 cadeiras,
puf oriental, tudo ótimo. Tele-
fone 52-5856.
SALA DE JANTAR - Vende-se.
Aceita-se oferla. Tel. 48-4194.
URGENTE - Vendem-se 1 sofá
cama, 1 poltrona, 1 mesa cen-
tro, mármore. Rua Farani n.° 3,
«p. 804.
URGENTE - Particular vende a
particular, todos móveis de seu

¦apartamento, motivo viagem. —
Praia do Russel, 344, ap. 508, Elo-
Co A, perto Outelro da Glória.
VENDO tapete de sala grande~e
passadeiras novas ótimo pr. 1
*rm. fórmica p| banh. 20 000, 1
Q. roupa martim sol. 30 000; 1
camiseiro novo marfim c| espe-
lho parede 75 000. Tr. com D.
Zilda. .29-8617.
VENDO antiga mobília de Iantar.
Peça rara. Rua Aguiar 54. Ti
luca._^
VENDO sala de iantar jacarandá
•ofá, cadeiras, dormitório casai,
pau marfim, armários, camas, coi-
chÕes mola, geladeira. Tudo no-
vo. Av. Copacabana 1039 apto.
303 ;..¦-¦
VENDO sala de, |antãrc.lT peças,
bom estado. Domingos Ferreira
28-1 202.
VENDE-SE um coniunlo de sala
•m napa e tecido. Barata Ribei.

.ro, 639, ap. 202
VENDEM-SE 1 dormitório casal
completo, 1 estante, 1 mesa de
•scritórío . com cadeira, tudo em
Chipendale maciço. Ver na" Rua
Marquês de Abrantes n. 152,
«p. 204.
VENDO, para desocupar lugar,
orupo estofado plástico. Trav.
dos Tamolos, 7 — 1 001. Fia-
mengo.

GELAD. - AR CONDIC.
ÃR CONDIÇTÓNADO V/ellhin'.
ghouse, 1HP, funcion. mais 1 ge-
lad. Lima p/ desocupar — Tudo
Cr$. 250 rnil .-. Teli: 36-7883._
ATENÇÃO compro geladeiras, TV
e er condicionado — Pí.yo à vis-
ta 

'_-__ 
Atendo hoje, Tel.i 37-5774.

AR~REFRIGERADO" Carricr," origí-
nal. pouco uso, 7,5 HP, pelo
melhor oferta. Lúcio. Telefone
49.9444,_à_noite. ^_
CONSERTO
marca
dencia

geladeiras qualquer
Troco motor na r,esí-

Pedro :22-3231,. '_

COMPRO TV.-r- Geladeira, »r
condicionado, máq. lavar de pou-
co uso. Pagona hora._57-2539.
GELADEIRA Brastemp-lmperador,
port aproveitável, interior em
cor, base 250 mil urgente. Rua
São Francisco Xavier, 614.
GELADEIRA GE estado de nova,
porta aproveitável c/ garantia,
por 245 mil. Rua Bela, 113-B —
São Cristóvão.
GELADEIRA - 8 pós, 100%, por-
ta aproveitável, 160 000., uma
Kelvinator am. 110 000. Rua Ma-
cedo Braga, 59 — Abolição.
GELADEIRA Goldsport 11 pés,
230 000. Vendo urgente. Av. Go-
mes Freire, 740, ap. 902.
GELADEIRA - Troco, Philco,
americana, por TV, mesmo pa-
rada. Luiz de Camões, 77, sob.
— P. Tiradentes.
GELADEIRA Brastemp Imperador
ci garant. 350 000. Frigidaire 8
pés, 140 000. Aceitamos troca.
Urgente. Rua Paraná, 1037, ap.
101 — Agua Santa — Piedade.
GELADEIRA Frigidaire 9 p. perf.
func estan. Vendo, 175 mil. R.
Gal. Caldwell, 265, ap. 102 -
Crui_ Vermelha. *
GELADEIRA Brastemp, 10 pés, es-
Vado ótimo, vendo urgente Cr$
250 mil - Rua Xavier da Sil-
veira, 40, ap. 401 - Esq. Av.
Copacabana. Tel.: 36-3652.
GELADEIRAS - Peças 

"e

rios novos para geladeira G. Elec
tric - 47-6559 - Rua Fernandes
Guimarães, 99-B.

RADIOVITROLA Hi-Fi, nova, lin-
do móvel, marfim, ótimo estado,
CrS 150 000. R. Siqueira Cam.
pos, 210-603.
RADIOVITROLA Standard Electric,
toca *'-ton.. 12 discos o. curtas
mod. atual 145 mil. Av. Copa
cabana, 610-J.

MAQUINA Singer - Vende-se,
urgente 29-K*4. seta instrumentos
c} aspirador, p| sapateiro. Rua
Almirante Galvão, 11, loja E. —
Eiq. Haddock Lobo. Sr. Gemes.

TV EMERSON 21 pol. caixa ela.
ra, tela rayban, baso 220 mil vr-
ç;eníe. R. São Francisco Xavie;
614. Maracanã;
TELEVISÃO Zenith 21 poleijada;
com garantia de um ano, um ci-
nema em todos os canai;, per
245 mil. Ru» Bela, 113-B, Sõc
Cristóvão.
TEIÉVÍSAÒ - étlma,.-,165 imii".
Geladeira 160 mil, ót. funciona-
mento. Rua Chaves Faría, 220,
fundes, ap. 301. S. Cristóvão.
TELEVISÃO 21 pol., de mesa,
verdadeiro cinema nos 5 canais.
Vendo urgentíssimo, 160 000. —
Rua laylor, 31, op. 624. Glorio,
TELEVISÃO GE, americana, vendo
tela 19 polegadas, estado de no-
va, estéreo portátil, americano
ótimos preços. Av. Atlântica, n,
3 288, ap. 502.
TV PHILCO 19" nova c uma GE
23", ótimos preços. Rua Santa
na, 156, ap. 307.
TV PHILIPS - 17 p., um cinema,
tubo na garantia, família vende
por NCrS 220,00. Av. Suburba-
na, 8 796._
TESTE DE VALVLÍ_ÃS_^~VÍlrdõ
mod. Engro PVT-10, portátil. Ge-
rador de barras, Voltix mod,
TO50-A e Capacimetro. Somlno-
vos. R. Gen. Galienl, 161, ap, 103
TELEVISÃO - Standard Electric
19", Vedete, portátil, NCrí 300.
Semp Alvorada 23", NCr$ 350,
ambas 100%. Av. Gen. San Mar-
tin, 986/302 - leblon
TELEVISÃO 21" Silvetone, perf.func. n| 5 c, 90.o, vendo 155
mll. R. Gel. Caldwell, 265, ap.
102. - Cruz Vermelha.
TELEVISÃO 21", moderna, pés
palito, de meu uso, ainda na
garantia. Vendo 290 mll. Antunes
Maciel, 318, cj 6 - S. Cristóvão.
TV GE 23", nova na gar., 450 000
SE, ióia na gar. 350 000, urgente.
Rua Paraná, 1 037, ap. 101 —
Agtia Santa — Piedade.
TV Philco.23'.!,: 100% -"'270000;
GE.ponátil 300 000, urgente. Rua
Macedo Braga, 59, Abolição

VESTIDO DE NOIVA, véu c gri
Ida. Súda pura. Manto maris

cot, man. 42. Run Min. Vivei
ros de Castro n. 51, s| 201 -
Copa cabana.
VENDEM-SE peruca; implantadas
a partir de CrS 200 000 e meia
a parlir de Cr$ 100 000. Estra-
da do Portela 182, c| 2. Madu-
reira.
VESTIDO DE NOIVA - Vende-
se em ziberline, modelo exclusi-
vo, c[ cauda, véu, grinalda e
bouquet. Man. 44. Tel. 26-3006
— Hilma ou Delphina.

los naturais - Splberg, no Av. Rio Branco, 37,d> . NOS 20 SJ so. _ Erttre 13 e 18 horas -
dos os tipos ej Somente.

M"ÀMI.Á|SEKÒR"Vcm W, 35n™",
1.3 com fotômetro interna, lentp
telescópica. Vrndo por NCrS 675,
abnixo do preço pago USA há
openc.3 2 me;es. Telefonar par?
99-0678 ou ¦ 29-0031, Dr. Penido.
NIKON F. com 6b|eliva 1.K4,
ótimo estodo. Vendo CrS 800.
Tel. 34-6820—_David.
ONDE voct revela seus".iime7í

Um serviço cuidadoso de re-
velação tem influência na quali-dade de suas fotografiasl Pho-
toKiná executa qualquer tipo de
foto-acabamento, inclusive aceita
trabalhos especiais (acima dc
24x30) para entrega em 48 horas.
Av. Rio Branco, 133 loia E
Tel_._52-8606:
PROJETORES OLYMPUS e ÊLMORecebemos os famosos projeto-res Olympus com e sem ventila-
dor. Temos autochanger e dispo^
sitivos para diafilmes. — ótimo;
preços com pagamento em 3 vê
zes «em aumento ou mais facili-
tado. CASA OXFORD - Rua da
Quitanda, 65-A.

VESTIDO DE NOIVA - Vondo,
supérluxo. Rua Antônio Bas.lio
n. 34, ap. 201. Tijuca.
VENDEM-SE 2 ricos vestidos de
noiva completos. Manequim 42
44. Preço baratíssimo. Repúbii
co do Peru, 238, op, 203.
VESTIDO de noiva todo em ren-
da marisco. Preço excepcional.
Rua das Laranjeiras 337, ap. 410,
das 8 às' 16 horas.
VESTIDO DE NOIVA - Vende.
se, manequim 42-44, ziberline,
mod. Império, véu, mantilha,
coifa conf. Moriaiinha. 28-1991.
VESIIUO Dfc NUIVA - Com capa,
manequim 44, vende-se, na Rua
da Bica, 64 — Quintino Bocaiúva.
VENDE-SE vestido de noiva, pof
NCrS 140 - Tratar pelo telefo.
ne 29-4526 — D. Ligia — Segunda
a sexta-feira.
VENDO urgente, vestido da noi-

confeccionado cm alta coi-
tura, manequim 42-44 — Aceito
ofertas. Tel.i 30-2067.
VENDÉ-SE vestido do noive de
zebclina francesa, manequim 42,
com linda grinalda francesa, véu
com detalhes. Tudo por 400 000
cruzeiros. Tel. 57*2854.
VENDO vestido de noiva de lu*
xo, com grande cauda bordado
fino gosto, véu comprido e todo
complemento, por metade do
custo. - Tef. 38-6761.

ENCERADEIRA Electrolux. Vendo
equipada, com a qarantia por 45
mil, escovas e flnnclas novas,
sem uso. Rua Mnqalhães Couto,
71-A, próximo ao Shopping Cen-
ter, 20. Méier.
ENCERADEIRAS - Espetacular li
quidação: Eletrolux pela metade
do Dreco; Arno, Lustrcne, Real,
de 79 000 por 46 000; Citylux,
Eoel, de 89 000 por 49 mil. Ou.
tras por 35 mil. Rua da Cario-
ca, 26, sobrado. Entrada pela
joatheria.
MAQUINA de costura Singer, —
Ponto do ouro, moderna, com
garantia. Rua Bela, 113-8. São
Cristóvão.
MAQUINA Bendix automática
Economat, com garantia por 195
mil. Rua Bela, 113-B. — São
Cristóvão.
MAQUINA de lavar - Vonde-se
uma Westinghouse, nova. — Ver
na Rua Ferreira Viana, 36, apar-
tamento 201. Flamengo.

MAQUINA de lavar roupa. Ven-
do, seminova, para desocupar
lugnr._ Rua Botucatu, 81, casa 5.
Grajaú. <
MAQUINA de lavar, americana,

cisando conserto. Vende-se,
40 mil. Rua Gustavo Sampaio,
676, ap, 911. Leme.
MAQUINA de lavar lhor. Vende-

e uma em excepcional estedo e
sem uso. NCrS 300,00. Ruo Ba-
rüo do Flr.menc.0, 4, ap. 710.
Até 11,30 h.
MAQUINA LAVAR Bendix per-
feito funcionamento — Vendo ur-
gente — _Rua_Tene!eros,_J52.
WAQUINA LAVAR" Bendix" Eco-
noma tio Vendo desocupar lugar

Cr$ 140* mil — Rua Xavier da
Silveira, 40, ap. 401, esq. Av.
Copac.  
mãquínâ"dé~ãvár~bendíx
Giromatic (USA) Lava, enxágua e
eca, pouco uso, cap. 6 kg, luxo
- 320 mil — Av. Copacabana n.

610-J.
MAQUINA de lavar Bendix, ven*
do 2 funcionando, usadas, por
NCr$ 90, na Rua da Conceição
n. 145, sobrado.
MAQUINA de costura, 5 gavetas,
marca Wu.quarna com motor e
farol em ólimo estado — Telefo-

29-1914.
VENDE-SE maquina de costura,
Singer. Praia de Botafogo, 360-
912. 25 000.
VENDE-SE maquina de lavar, tn-
glêsa," em perfeito funcionamen-
to. Rua Djalma Ulrich, 110, ap.
1212. 47-7348. 120 000.
VENDO maquina de lavar Bendix
Economat, preço ocasião, moti-
vo mudança. Voluntário» da Pá
trio, 187, op. 307.

VENDO — Lindo vestido de noiva
42-44, estilo clássico. Seda pura
e brocado. 650 mil, na Rua Ro-
nald de Carvalho, 55, op. 202 —
Lído — Copacabana.
VISTA-SE melhor vista malha. Ho-
mens, senhores e crianças. Pre-
ços que desafiam carestia. Rua
Guapeni, 8, apt. 403. Próximo
daPraça Saens Pena — Tijuca.
VENDO um vestido de noiva
completo por NCrS 75.00. Rua
Paim Pamplona, n.° 50. Sam-
paio.

unos. JTel. 57-1043.
PROFESSORES r.giltrodos no MEC,
ou mia tenham terminado i Fa-
culil-d. de Filosofia. Praciiam-
s. d. il.sonho, inglês, trabalhos
manuais, biologia, educação fí-
sica (masculino • feminino). —
Tratar no Colégio Cristo R.i. —
Av.nida Ministre Edward Romero,
889. Vai lobo - Madureira.
PRECISO urgente, professor do
Ciência registrado no MEC. Tur-
no noturno. Tel. 32-5161.

PIANO - Vende-se 1, fabrlcaçSo,VENDE-SE violão concerto _.j7,7
própria, novo, ótima sonoridade. Vox "Dei Vecchio" -MoAuV"»Rua Marquõ,H» Abrome.JS.B6vi,7 ao.eo" ?u_ei7o, 

"nom
191, ap. 703. Tel. 45-9984. i vista, lei.: 573091 _u
PIANO - Vende-se l7ãrM'lTTcõr:i___5____
dos cruzadas • cepo de metal, VENDO isente 1 guitarra elí.ótimo estado. Rua Bln d, Albu- trlca. americana Sllvírtone? mir.
quergua, 114. - Todos os Santos ca Ipene, c. 8 alto folantes. Mo-

___• tivo de viagem urgente. P.-cto
PIANO - Vende-se, alemão, _tt.I_." Jí* ,_fertJ.-. Av' Copacaba.
mo som. Preço 7C0 COO, a porti.
cular. Tel. 25-037_.

SLIDES em 3 dimensões — Rece-
bemos grande sortimento de sli-
des e os respectivos Visores esló-
rios. Casa OXFORD — Rua da
Quitanda, 65-A.
TELESCÓPIO coni 3 lentss estoiõ
250 cr. Floz Transisto 50. São
Sebastião 187, ap. 401 — Urca.
TELAS p. projetar — Temos teTas
de todos os tamanhos com e sem
tripé desde Cr$ 15 000. Recebe-
mos telas transparentes para pro-
ieção ò luz do dia com tripé.
Casa Oxford — Rua dn Quitan-
da 65-A.
VENDO pela melhor oforta mi
quina fotográfica Yashica Mat
LAV 1.35,. com nu _£ra £l&th -'-
trônico o um (L) projetor de
dea Dell and Howell com contro-
le remoto, Eem uso. capacidade
dc *10 (quarenta slides). Ver hoje
com D. Nilda, ne Estrado Coro-
nal: Vieira 864,_ap^ 302_-_lroiá.
VENDO filmador 8m|m Sarikyõ
micro 2oom, automático, foto-
metro conjugado, projetor 8 ni[m
Bell Howell automático • refle-
tor, lâmpadas superflood. — Te-
lefone 46-3837.

DIVERSOS
AO COMPRA TUDO - TV, li-
vros, discos LP, gravador, açor-
deão, vitrola portátil, enceradet-
ra, ventilador etc. — Tel. 45-8582

Sr. Abreu.
BARBEADOR Remington, 4 qua-
dros, 50 discos, 1 espelho, tudo
60 mü, urgente. R. Sousa Fran-
co, 378. V. Isabel.
CARRINHO Condor de sentar e
recestar, vende-se, quase sem uso

Banheira de borracha, sem
uso. Crt 50 000,00 e 20 000,00

Andador CrS 5 000,00 — Tele
fonar para 27-3733.

CURSO DE ETIQUETA SOCIAL -
Boas Maneiras, Elegância, Pcstu-
ra, Maquillage. Clube dos Deco-
radores. Av. Copacabana, 1100.
CÜRSÕ — Corte costura bordado,
trabalhos manuais em geral, con-
feito dc bolos. Matrículas D. Zezé
— 

_Rua Galvonl n. 20.
ÉNCARDENAÇAO-'Dão-se, aulas
Aceitam-se encomendas. — Tel.:
45-1224.
ESCOLA CABELEIREIROS MUN".
DIAL — Reabre matrículas para
todos os curses. Av. 13 de Maio.
47, sl 50?.
ESCOLA CABELEIREIROS - Ven-
de-se, no Centro. Tratar telefone
32-0997.
ENSINA-SE em casa do aluno (a)
todo exame de admissão e inglês
para criança ou principiante. Re-
cado Sr. Almir. Tcl 31-3855.
EDUCAÇÃO FÍSICA - Prof. com
experiência no ensino secunda^
rio e Normal aceita colégio pa
ra lecionar, parte da manhã -
Tel. 58-0351.
ENGLISH — Moça paciente acei-
ta alunos principiantes ou não.
Pratica c] crianças, 3 000 p| aula

Botofogo - Tel. 46-4818. _
ENSINAfSE - Jardim de Infância

Pré-prímário, primário — Rua
Laranieiras, 328, sp. 704 — Tel.
25-2913.

FRANCÊS, INGLÊS - Professa?.
diplomada Aliança e Cultura
nf^narn g*n,.

PINTURA EM PORCELANA - Au-
lat no Leblon. Informações pelo
mlefone_47-401_2.
PORTUGUÊS - (R7d_7ir;"_n_ff.
se); _ Contabilidade (abertura d*
escrita., lançamentos s organixa-
Ção da balanços). Ensino rápido,
eficiente . pratico. T.l. 28-9206
PROPESSÔRÀ 

"- 
Leeión-~C_r_õ"

Primário « Admisrão. Telefone:
36-7381.
PRINCIPIANTES •- DÕtT aulas cf.
inglês e portuguàí.. Trntnr de
2a. o £c. das 19 às 21 - 57-0551. i
PROFE350R teoria, piano f> acor-í
deon. Prog. E.N.M. - Telefona
34-9985. i
PROFESSt-RA 

"PRÍMARIA- 
(Esta-dual). Dá aulas particulares. T_iJ

48-178..
PROFiSSÒRÂ DE; VIOLÃO -;. Da
música populBr moderna. De ou-1
vido. Para môsas. CrS 5 000 -
í__Ji:_______: ÃJarde - LULI.
PROFESSORA Estaduol - Alfa-
betireção * demais séries do
_."___- Primário —_Tel._ 25-2096.
PROCURO professora amerlcam
moca ensinar inglês — 47-4023
PROFESSOR (A) - Precisamos'po-
ra Admissão, especializado. Tratar
na Rua Goiáis n. 506. Piedade.
Das 17 às 19h. Sdgundà-feira.

PIANO — Compro 1, bom, à vis-
ta. Tel. 49-4212, Dona Ano.
PIANO — Vende-se l4_iinovã7_;
pedais, 88 notas, c/ de metal
c!_ cruzados. Rua Antunes Garcia
35, ap. 2. Sampaio.

paia
no, 531. lojo 211.

VENDE-SE 1 ouilarro Genini, 
"s"[

Sonlque, NCrS 3C0.C0. Tr.-.tar Prs-
ç: Saenr Per,.", 55. op. 1001, ao
lado do Cine Olmo-., das 11 às
18 heras. Aceita-se oferla.
VIOLÃO e guitarra - Ensina-se

Ipcornp.inn .mento. Edgar. Teis.: »
PIANO"- Francês para estudo,Ut_Êil-__3_!__i0__.
ótinio estado conservação. Vendo VENDO plano Essanfelder, Ver
melhor oíerti; - Ruo Conselheiro segunda-feira, Prala de Botafogo
OI_viar.o, £ó, ap. 202 - Via 520, op. 901.

m__i_v ¦< iT '—  .VENDE-SE plano francos "Bcrd"
PIANO Malcter, pouco uso. Par- bom e:todo, forma moderna, p,ó.fcu.ar vende NCr, SuO.OO. Rua prio pnra estudo-. NCrS 450 -
da ,5?,v,.v il~ Uiina ds Tl|uca Telefonei 25-7092.— Tel. 58-5230. './o....".-."" *" "~* 
SÜMn~Bi'svci t_>T_ ¦ ;yJ.° !a* francês A. Leconie,PIA.,0 PL_m - Teclado de seminovo, per NCrS 410 à vbi_
v.TÍ'r•_aT\3-''-0 T.' 

Cfivo) Rfta|Tra.«r dominoo pela manhã. TVa/. ú_ Costo, 3c-r. ln.UM.ma (pe:-i?/.£íQ,j c"ra'c
to do Largo doj Pi!are_!. *-¦•** —• — —.-
PIANO T/A slelã-da - Vendo DIVERSOS
cu troco pj outras coiae», 1 £00f

S"i ^".n.^V- 
"!n-*' 

.f?' VENDE.SÈ r Estôlo desenho .Kernc l, ap. 101. Meler, nao lelef, Aarau) suíço. 30 pecas. Ofertai
Pl vizinhos. |,0|, 28..29Í.

PROFESSORA leciona, curso pri-
marlo e admissão. Je!._54-0014.
PROFESSORA - Precisamos párao curso supletivo noturno. Tratar
na. Rua Luiz Ferreira n. 217.—
Bonsucesso, das 14 às 16h.
PROFESSORA inglês pera moças,
crianças, leciona em sua resi-
dência no Flamengo. Tratar com
Glauce Bandeira. Tel.: 25-268..
PROFESSORA violão, método mo.
derno de cifra do Prof. Bandei-
rante 36-4771 - Crí 20 000 men-
sais.
TÃQ UI GRAFA d_"~'í-i7s"~d_~ f a.
quiqrafia em troca de outras dc
inglês. Tem noçoei — Telefone
25-2509.
ÜNiVÉRSIURfAS _ .Ticiiam-le
p! lecionar geografia ou história
(art. 99). Trotor à R. Iricumê n.
16, s] 201. B. Pino.

Internatofico, vlosem. Método tspecial
para _critm .85. Tej.__47-58j9.__
ERANCÊS-ÍNGLES - Profassêra^di, . .
aulas -_45-03l9. | tciucandario N. S. Glória —

INGLÊS - FRANCÊS -Particular s«niiinternato," internato. Lad,
pelos métodos IBüU e Aliance.! Russel, 57 (lado Hotel Glória).
Tal.' 34-6746.  I Enxoval reduzido. Alimentação
INGLÊS - Aula particular a ae- variada. Tel. 36-2782,crianças. Rua das La.1

Ensino
rp.OFESsonns holandeses na tjpej —

A Coordenação cios Programas Pós-Graüiados áeEngenharia (COFPEi da Universidade Federal doPio de Janeiro está recebendo assistência técni-ca do Govémo holandês, No ano letivo, a se ini-ciar no próximo dia 27, os cursos de Mestrado eDoutorado da COPPE cornarão com o Professor
Ario Jacques Wiilem Klap, elo Laboratório de Mo-delos de Navio., da Holanda -e da Universidade
de Dolít, <iue vai ministrar aulas sôbre a Propul-
são de Navios, bem como dirigir pesquisas sóbreo assunto.

RELAÇÕES PÚBLICAS — A Faculdade SantaÜrsula lança o primeiro Curso Noturno para am-bos os sexos, atendendo acs apelos de todos os quetiese-jam aprofundar seus conhecimentos na cién-cia da comunicação social. O curso foi coordena-do pelo Professor Natalino Pereira de Sousa, co-ortíenador do Curso de Opinião Pública o Rela-
ções Pública., da PUC. As aulas começarão no
próximo dia 27, dns 20 às 21h 45m, todas as re-

lítializando no

32, ap. 802. Tel.i
nhoras
ranjelras,
454957.
INGLÊS - Para crianja de 6 a 12
anos. Professora Madge — Tel.
34-886S - Tijuca.
INGLÊS — Professora leciona a
principiantes e colegiais (Grama-
tlca e ^ conversação) Cr$ 6.000,
por més — Taquiarafia (Inglês-
Port.) - Tel. 2B-9154 (Tijuca).
INGLÊS' — Faça seu curso em
sua casa ou em pequenas tur-
mas inclusive aos sabodes e do-
mingos. Ouça veia e fale desde
a primeira aula. Tel. 32-3359 —
Prof. Silva.

COMPRO carrinho de bebê - Te-
lefone 36-6564 — Av, Copacaba-
na n. 1 100.

JÓIAS - RELÓGIOS
COLAR do pérolas com 3 voltas,
sendo 

'cada 
pérola tamanho 91/2

milimetroí, particular vende, por
motivo deurgència. Tel. 57-7639,
PAÍÊCI-.PHIlIPS.-deVouro, outro
de níquel 350 Cr. Rua São Scba;
lião,_167, ap. 401- Urca. _
PLACA — Vendo modelo antigo,
tôd» de brilhantes e platina,-ten>
do 5 brilhantes grandes, : po!
NCrS 1 500,00 - Tel. 27-0804.

ÓCULOS - CINE-FOTO
ARTIGOS PARA FOTÓGRAFOS E
AMADORES - V. S. encontra
em nossa Casa, ampüadores, co
piodores, marginadores, papel,
lâmpadas, material químico, pin-
ças de bambu, lanternas, lâmpa*
das Foto Floocí, refletores, ba-
nheiras e tudo que V. S. neces-
sita para seu laboratório. Faça-nos
uma visita sem compromisso —
CASA OXFORD - Rua da Quitan-
da n. 65-A.

DUAS MALAS de porão, america-
nas, super.resis*.ente3, Cr$ 100,
novos cada. Dr. Cicero — Tele
fone 26-1230, das 9 ài 19 horaj.
DIPLOMATA que je retira vende
TV Emerson, 19", portátil, gel.,
Gelomatic; Bendix Karina; tudo
ótimo. Rua Gustavo Sampaio
n. 542-501.
DIPLOMATA qu» ae retira vende
móveis, variados e modernos, in-
clusive um armário Duplex, com
4 portas, TV Emerson, geladeira,
máq; lavar ttc, em ótimo esta-
do, na Rua- 'Custava 

Sampaio
n. 542-501. '"
LUSTRE de cristal. Vendo um de
4 braços e 2 de 5 braços. Preço
a combinar. Run do Matoso/ 2õ6
ap; 101 .Praça da Bandeira.
MOTIVO DE MUDANÇA-— Vende-
se geladeira e espiradrr, ame-
ricanos, acordeão Scandalli Mães-
trina, móveis etc. Ver domingo
o dia todo e durante a semana
das 8 às 12 horas — Av. Epitá-
cio Pessoa, 314-304 ou Barão de
Jaguaribe, 362-304.
MAQUINA DE COSTURA - Vigo-

li, motor, gabinete de luxo,
marfim, nova e ventilador Ele-
tromar, 16" pedestal. Vendo ur-
gente, na Praça da República, 93,
sj 602 — Domingo depoÍ3 das
10 horas.
URGENTE - Vendo T. V. com
radio cj deft., vest. noiva, renda
completo, discotecas, vestidos,
móveis avulsos em geral, santos,
quadros c miudezas, na Av. Co-
pacabana, 905-901.

AAÍPLIADOR Penant Baby; Fole
Minolta SR, ob|. Pancolar 2!50
mm p. Exakía; auto tele Conver-
sor 3xp. Miranda. Tele Sollgor
2,8|105; te|._42-3297.
BÍNÚCULO., Omega 

"30"_5Ò, 
nôvo,

cf estojo, lentes azuis, japonês.
Vendo NCrS 150 - R. Teodoro
da Silva 782_- 58-3978._
CONJUN1Ó fílmad. e proielor
Bell Howell super-8 cj Zoom c
flash, embalagem maravilhosa —
Tel. 57-0E65.
COMPRA-SE um ampliador para: V_NDO~7olópio 350 rriiT-Í2-rntiT\
fotografias em perfeito estado. I quadro c^c.ida 1,80x2,40 (óleo)

Tel. 52-108...  <00 mil, tapete 2x3 inglês 100
DIPLOMATA 

"que 
parle vendei Jfji' "V;1" 'ran:c,:a "m ir0""5

proielcr 8 irttíl. de "Slides" 
gra-P0 n1"'. ccrl- '2r„rade.. 'V miJ'

vador etc. Tudo pela metade dorfCcnV pl '°u?a- 8l. ".''' s-po'_0
preso. Rua Gustavo Sampaio 542, P'"™ H_A ^'VV-.1' Í"*W° jd'
ap. 501. ': prata 90 Woif 2_0 mil. Ver das

LECIONO piano, acordeon, teo-
ria. 49-7080_- Lydia.
MOBILIÁRIO ESCOLAR - Iardim
de Infância - Tel, 29-0638,
MATEMÁTICA —: Dou aulas parti-
culares _ ginasianos, em minha
casa_—_Tcl. 47-4895. _
MÃES FUNCIONÁRIAS - Jardim
infantil, "baby-look", dos 3 ao*
6 anos. Direção de: professora,
ass. social, puericultura. Das 9 às
18 horai - R. Vol. da Pátria,
375, Gr. 6 - Tel. 26-0779.
MATEMÁTICA E" DÍSCR'ltÍVA -
Prof, do Pedro II. Aula Cr$ 4 000
— Ruo Real Grsnde_a, 123 — Bo-
tafogo - Tel. 26-9836. 
MARIA THEREZA - Professora
de violão, ritmos, bossa nova e
clássico. Rua Riachuelo n. 231,
ap. 603. E Tiiuca: tel. 22-8503 e
22-8503.

PROFESSOR contabilidade. Preci-
samos p. lecionar em n. cursos em
n. filial Tijuca no horário da 19
às 21 * Catete ni parte da ma-
nhã. Sal. a combinar. Entrevis-
tas c| Sr. luci lio. Av. Pres Var-
gas, 529-18J°;
PROFESSORES - O Colégio Pa"
vuna precisa de professores de
Português (turnos da tarde e da
noite), Geografia turno da nei-
te), Educação Física (turno da
manhã) e Matemática (turno da
tardei. Tratar no Largo da Pavu-
na, 47 — Pavuna, GB.

No Méier
Colégio comercial precisa ur

gonto de professores de Por
tuguês, Ciências, História, Geo-
grafia, Matemática. Pela manhã
e à noite. Resposta para o nú-
mero 361 630, na portaria dês-
te Jornal.

Professoras
primárias

Precisam-se com boa aparên-
cia, até 25 anos, para traba-
lhor cm Marechal Hermes e Ho-
nório Gurgel. Tratnr na Rua
Aurélio Valporto n. 272, em
Marechal Hermes.

LIVROS E PUBLICAÇÕES
¥NCICLÕ.âDÍÁ~MmTÒ"20 vo"-
lumes, NCrS 450,00. Coleção E;o
Queiror, edição 1951, Põ.-lo, 25
vol., NCrS 350,00; Leio Universal,

vols. Ed. Pírto, NCr$ 250,00,
efado de nôvo. Particuar vsnde.
Rua do jiússel, 404, ap. 602.
LIVROS — Vendo dicionário En"
ciclopádico 6 volumes de loO.OO
por 70,00 - Av. Presidente Var-
Ç!l,'_iB.L_ Sala' 1403.
TESOURO DA JUVENTUDE - 18
volumes, antioo, aiul, vendo 60
mil; dicionários Laudelino Freire,

volumei, esgotado (José Olim-
pio), 80 COO. Rua Senador Ver-
gueiro, 51, sob.

VARANDA - Vendo 2 conjuntos
lindes^ maquina de lavar Thor,
grade de ferro. Janela — Telefo-
ne 54-4359.

ARTES

FILMA0OR Kodack - Vende-se
câmara Cine Royal Mágozlh, 16
mm, com mala e 3 magaiins. —
P.ua Barata Ribeiro 658, ap. 302.
Tel. 57-8300 - Urgente.
FUMADOR ZOOM .- Vendo um
nôvo 8 mim, automático de pi-
lhas ou troco por projetor de pi-" mim. Tcl. 25-0573. _
FLÃSH eletrônico, tipo prõfissTõ.
nal, "Braun-Hcbe", com bateria
nova e 2 lâmpadas, sendo uma
com fio longo. Ver com o por-
teiro_do_ Miguel Lemos, 8.
FILMAIJÒR RÉVERE~-~Vendõ"ira
emb. 16 m/m. Linda peca —
Tel. 38-2634 - Pereira.

9 horas em dianlo^ Rua Paula
Freitas, _19,_np. _202.
VENDE-SE um'TV. e.uma qeladei
ra. Tratar na Rua Júlio de Cas-
tilho, 35, ap. 1102 - Copaca-
bana

PROFESSORA — Leciona primário,
NCrS 2,50; adm. e 1.0 gin. (Ma-
temática). NCrS 3,00. P[ manhã e
h tarde. Rua Marquês de Abran-
tes, 119, ap. 303 — Flamengo.
PROFESSOR - Português.para prê.
vestibular de Economia. Precisa-
;e, bem. Tel. 46-4917, Hélio, ou
26-2178, Ar.ai.
PROFESSORA PRIMARIA -.Pre-
cisa-se para escola feminina na
Vila Valqueire. Tratar 58-0415.
PROFESSORA DE PIANO - Dipio-
mada. Prepara para exames a Es-
cola Nacional ds Música — Tel.
57-3482.
PROFESSORA - Prlmâ.ioie admls-,
são, crianrss e adultos — Bolívar,0*0, 

"rcv

34, op. 903 - Copacabana. _ !fiua Paul!

| PROFESSOR(À) - Geografia, clêrT- * VI5'A

VENDO Mundo de Criança e Te-
souro da Juventude. R. Alt. Ta-
mendaré, 36, ap. 901.
VESTIBULAR ENGENHARIA-,Quf
mica e Medicina, livres e Após
tilas. Barato. Tel. 28-1797.

VENDO - Pinturas Portinari, 47x
35 — Cangaceiros, 1951. Di Ca-
valcânti, 83x67 e 33x25, 6lecs.
Djanira, 93x66 - Paisagem, 1959,
óleo. Pancetti, figura, óleos, 85x
65. Todas peças autenticadas. Te-
lefone 37.5891.

INSTRUMENTOS
MUSICAIS
ACORDEON - Vendo Scandcll
import-ido — Telefone TG-2979.
AMPLIFICADOR 

"para""guitarra,- 
t|

da oca$ISo. 18 v.atíi.
Freite-, 32 106.

VENDE-SE, motivo de mudança,
dormitório de casal, sala dc ian-
tar, cama-beliche, aspirador City
Lux, TV americana de 17", ar-
mário e mesa de aço. Praia de
Botafogo, 110, ap. 602-F - Tele
fone 45-1029.
VENDO cama casat cj colchão
mola, pau marfim, bom estado,
80 mil, radiovitrola GE, c| de-
feito, 60 mil. Buarque Macedo,
32, ap. 102.

ENSINO E ARTES
COLÉGIOS E CURSOS
AULAS DE PIANO principiantes— Rua Andrade Pertence, 32 ap,
802 - 45-9252.

VENDE-SE secador de cabelos de
pés por NCr$ 80,00. R. Viscon
de de Pirajá, 202. Ipanema. ¦
VENDE-SE uma máquina esquerda
18-2 com motor — Rua Tariro n.°
204 - Vaz Lôbo._
VÍGORELLI 

"Super 
Robot, na ga-

rantia, em gabinete de luxo, com
todas as pecas extras, só à vista.
Tratar tel. 45-4434
VENDO uma máquina de lavarTV CDJWjar lVS:$FZ^^0^fT> ' "*

GELADEIRA - Vende-se para de-
socupar lugar geladeira marca
Kelvinator, 7 pés, em perf, es-
tado - Tratar na Rua Fernando
Mendes, 281-204 — Cop.
GELADEIRAS - A partir da
NCrí 120, Climax e outraa Fr|.
gidaire, Brastemp, GE, Morge, t6-
das gelrjdo muito bem, na Rua da
Conceição n. 145, «obrado,

WÊm1 AOS USUÁRIOS DE
C0NDIC10NAD0RES DE AR

Devido a falta de energia elétrica, aproveite
o momento para reformar seu aparelho.

FRI-LAR trabalha somente com ar condido-
nado e dispõe de oficina própria com as melho-
res referências.

Rua dos Inválidos, 94 — Tel.: 52-6303. (P

ço oceiião. Emerson 23" cinemai M".""rií„ii- - T-l 
'17 

uno."!<£-__ canais. - Constante Ramos,: ae~-leL -37-6093-

VESTUÁRIO

iantar

TELEVISÃO Philco (conservadíssi-
ma), Cr$ 280. Pegando os 5 ca-
naia perfeitamente. Rua Pinheiro
Guimarães. 20, transversal à Rua
Real Grandeza. Tel.: 26-3448.
TV STANDARD ELECTRIC moder-
na, verdadeiro espetáculo, urgen*
tíssima viagem, 225 mil, aceito
oferta. R. José Higino, 130, cl
3. Tel.; 58-1692.
TVs 11", 17", 19" 21" . 23"
todas funcionando bem — desde
160 000. R. Barata Ribeiro, 411/
202.
TV GE 12" na embalagem, ame*
ricana, verdadeiro espetáculo, ur-
gentísslma viagem, 285 mll, acei-
to oferla. R. José Higino, 130,
cj 3. Tel.; 58-1692.

ABC MODAS - Dep6sito malha-
rias — Vendas a prazo p| reven-
dedores, na Av. Rio Branco, 156,
10.° andar. Tel. 42-4998 - Cen-
tro*— Estr. Portela, 29, 2.0 ên.
dar — Madureira,
Alô REVÉNDÉDÒRA - Compre
a prazo malharia S. Paulo —
Vendas p| atacado — ABC Mo.
das — Av. Rio Branco, 156, 10.°
andar. Tel. 42-4998 - Centro -
Estr. Portela, 29, 2.o endar -
Madureira.
ALTA COSTURA - Terninhos,
Pallazo Piiamas, Esporte, na Rua
Raul Pompeia, 36, ap. 101
Pôsto í.
ALUGO 35 vestidos de noivas a
prazo a partir da 15 mll. Ven-
do 4 de alto luxo. Paço icb me*
dida. Tel. 28-1812.

TELEVISÃO 21" moderna, ótimo
funcionamento, CrS- 160 000. —
Aceito oferta. Av. Paulo de Fron-
tin,_268. Tel.j_48-7929. !CABELO - Compra-se. Rua Cô-
TV GE (ÜJA), 16 pol., Ad.W'ne9° Tobi"' 85' 3°- 202- Méier'
turer II, mod. 67, na emb. Bom
preço - 57-7983. _
TV GE (USA) 12 pol~mocl7
Adventurer I, 67, UHF/VHF, egols.
ta. Bom preco. — S. Clara, 110/
404 - Sr. Victor.

; CASACAS — Alugam-se na Tin-
turaria Aliança. Avenida Mem
de Sé n. 103. Tels. 22-4846 e
52-7964.

TELEVISÃO Emerson - Vende-
se. 23 polegadas, 350 000, esta-
do de nova. Rue São Clemente,
79. casa 13 - Botafogo.

LINHO branco Irlandês acetina-
do (7m), pari. venda barato
Tel. 54-0966.
LINDO vestido da noiva - Ven-

AULAS PARTICULARES - Curso
primário. Professora primária do
Inst. ds Educação aceita alunos.
Copacabana - 27-9579 t 47-3770,
apòs_ 14 hor_a_s.
ADMISSÃO a peq. grupos e
matem. p| ginísio. Min. Vivei
ros de Castro, 71-702.
APRENDA Inglês, cantandõ~"(atra
vés textos _mus.Ci.is). 57-9452. _
ALEMÃO — Aulas de Gramática
e conversaçãff._27-6395.
AULAS de Inglês, particulares;
profs. americanos; adultos « cri-
ancas. Preços ao alcance de to-
dos_— Pr. jiotaíogo, 430 ap._603.
AULAS de objetos de arte — Tel.i
37-6778_ (para particulares).
AULAS' DE INGLIS~- Telefone
37-6778.
ALEMÃO — Ensina-se. Método
moderno a eficiente. Conversa-
ção desde a l.a aula. Slides.
Tel.t 45-6356.
AULAS DE ALFABETIZAÇÃO
ADMISSÃO p/ adultos a crianças.
Rua Riachuelo n. 221, ap. 603.
E Tiiuca: tel. 52-0660 e 22-8503.
APRENDA uma profissão - A Es
cola Nacional para Cabeleireiros
• Manicuras — Rua Senador Dan.
tai, 117, sala 213 - Uma «seol.
oficializada. Matrícula» abertas
AULAS individuais de Francês —
Principiantes — Conversação. Ho-
rárlo a combinar entre 17 e 2Ih.
NCrS 5,00 por hora. R. Senador
Dantas n° 19, sala 501 - Tel.
32-9872.
ALFABETIZAÇÃO - Admissão
Proressora c| método especializa-
do alfabetiza adultos e crianças
em poucos meses. Revisão de
todo primário, poucas aulaa
26-2822 - Botafogo.
ACEITO — Alunos particularei dê
primário, admissão • ginásio.
Tratar pelo telefona 38-6875.
AULAS PARTICULARES -r Profes-
tprã primária leciona adultos e

AULAS - De Corte e Costura, mé-
todo garantido — Cento — Infor-
mações 43-3545.
APRENDA a dirigir em Volkí e
Gordini. Apanho á domicílio. —
Preparo documentos e não cobro
taxa do inscrição. Tratar 57-7845
— Maurício.
AULAS PARTICULARES - Prima
rio e Inglês, para Ginásio — Tel.
25-4933.
AULAS particulares, primário, ad*
missão e ginasial. Pareto 36, ap.
1004._ Só pela manha.
ART. 99 — Ginásio para alunos
com ou sem base. Rua do Ca-
tete, -247, salas 205 e 206. Ma-
trículas das 8 às 18 hs. Hora-
rio des aulas 19 ás 21 hs. Tel.
450 142. _
ARQUEOLOGIA DE CAMPO"
Pré-história, antropologia, artes
menores e maiores (curso básico
de arqueologia) — Em virtude de
mudança de sua sede, o Centro
Brasileiro de Arqueologia mante-
rá «bertat at inscrições deste Cvr-
so, diariamente, das 16120 horas,
até o dia 18, à Av. Pres. Vargas,
590, iala 1712.

_. .. .„. , ....-_  -.,. Ccmpro 1 piano cat>
cias, história, Inglês, francAa e *?* °-* armário, mesmo preíís?n-
português, ginasial, dio e noite;do conserto. Rotclvo rápido — To

Av. Mons. félix, 813 — irajá lefono t qualquer hora, 36-3652.
-GB.
PRECISA-SE. - Profes. de geogra-
fia e france., com renistro — Av.
Suburbana, 9;509:.— Quintino.
PRECISA-SE"- De Professora"com
prática ou especializada, para jar-
dim de infância — Av. João Ri-
beiro n° 254^ — Pilares.
PRIMÁRIO — Professora especia
lizada. Aulas individuais — NCr!
5,00 ^-_28-6440 - Afonso Pena,
PRECISA-SE URGENTE - De pró"
fessôres de matemática, física i
química, na Praia de Botafogo,
524, com registro no MEC.

ATENÇÃO — Compro 1 plano d>
cauda eu armário. Pano bem —
Solução rápida. Telefona
57-0960.

PROFESSORAS PRIMARIAS.
Precisamos da 8 com registro
pormanenla. Tratar 2a..feira na
Rua Guilherme Veloso n. 245
— Próximo da Rua Albana —
Praça Seca — Jacarapagui.
PRECISA-SE de professor de Por-
tuguês. Geografia e Organização
Social a Política Brasileira, para
lecionar em curso noturno no
Engenho de Dentro. Tratar 2.a-
feira, dia 13, das 20.30 às 22
horas, na Rui Adolfo Bergamini,
195.
PRECISA-SE de Professor regis-
trado no MEC. para lecionar Geo-
grafia e História no turno da
noite. Tratar na Rus Dr. Miguel
Vieira Ferreira, 646 — Ramos.
Horirio das 20 ès 22 horas.

AULAS PARTICULARES - Faça.
ótimo primário e admissão. Dona
Ema. 54-1820 e 34-0378.
AULAS PARTICULARES - Port.

e Psic. Terças e quintas, na Av.
Pres. Vargas, 529, 19.° andar.
Infs. p| tal. 57-3660.
AULAS — Inglês e Português
ambos os ciclos. Matemática, 2.°,
3.° e 4.° ano qinasial i NCrS
5,00 a hora. Tel. 27-4309.
COLÉGIO - Situado em Paquetá,
precisa de professôres(as), Inter-
nos ou semiinternos para educação
física e níveis 3, 4, 5 e 6. Tratar
à Rus Raimundo Correia, 72, sp.
303.
CURSO DE INGLÊS para crianças",
turmas pequenas, últimas vagas.
Tel. 48-6239.

ao, todo renda pérola, man-quim|cnançes. Foneai 45-2979 « 45-215644« tcl, Z6-ol42« — Cateis,

CURSO DE MANEQUIM - Rápido,
eficiente, econômico — Av. topa'
cabana, 702-B, 2° and-
CURSOS DE: Corte, Costura, FI6-
res, Arfezanatos, «tc. Dirigidos:
professoras especializadas — ?..
Vol. da Pátria, 375, Gr. 6 - Tel.
26-0779.

ACORDEON Scandall - Tipo me
nor, vrndo no estado. Tratar ccm
o Sr. João, na Rua Frei Canaca,
117.
AMPLIFICADOR Scott, h.h. 99 d
com toca-disco Garrard, preço dc
ocasião. NCr$ 150. Rua da Con-
ceição, 145, sobrado.
ACORDEÃO - Vende-se Univer-
sal, 80 baixos, semi-nôvo, no es-
_§ i_____-n_. 30-6330.
AMPLIFICADOR pl guitarra. 160
mil. Tel. 45-1441.
ACORDEÃO -"Vende-se Univer-
sal, 24 baixos, 6 rresea de uso.
Tel.: 28-8650.
ACORDEON Hering 120 baixos, 7
registros, 4 abafadores, pouco
uso, 170 mil. Rua Joaquim Cae-
tano 6, p. 201. Urca.
BATERIA GOEPE PROFISSIONAL

Completa. Vendo. 46-4571,
Carlos Ribeiro..
BATERIA - Venda-sa bateria
completa c| caixa « pedal ame-
ricanos, com capa para todos os
tambores. Tratar com Nando
Tel. 46-2615.

PRECISA-SE de diretor para o
turno vespertino, de professoresde Matemática, Ciências, Dese-
nho, Música, Inglês para o tur-
no matinal e de. Português, Ci-
ências e Música para o turno
noturno, com registro — Rua
Taborari, 822 — Braz de Pina,
ônibus 905 e 334 na porta.
PROFESSOR SECUNDÁRIO". Pra-
ciu.se registrado no MEC ou
conclusão Faculdade — Manhã:

Matemática, 24 aulas — Por-
tuguês, 12 aulaa — Tarda For
tuguís, 20 aulas *- Colégio Era-
silia — Rua da Capela n. 75Piedade.
PROFESSORES para Admissão, Es.
panhol, Geagrafii, Inglês ¦ Da-
senho. Turno da manhã.. Proci-
sa-so na Rua Prof. Oablx. n.°
211. Atando hoj* das í it llh
. amanhã dai 7 it t • dai 11 Is
15 horas.
PROFESSORA ensina Matemática
curso ginasial (cinco mil à hora),
.recado telefona 26-8165, para
D. Silvia.
PROFESSORA de música, piano,
acordeon, e teoria. Tambám vai
a residências. Telefone 37-9078.

BONGO E CLARINETE - Vendo.
- Rua Artistas, 404 — Vila Isa
bel. _
COMPRO 1 P.ANO de particular
ou troco por um terreno na Ps-
dra de Guaratlba. Jardim Ma-
navllha. Tel.: 29-4881.
COMPRO UM" PIANO 

"-" 
De aual-

quar marca — Mesmo precisando
de reparos — Solução rápida à
vista - JT.I.__ 45-1J30. ____
rNSTRÜMÉNTOS DE MÚSICA -'
Vendo I Trumpet, alemão, marca
Weltklang, com bocal de prata,
nóvo. Tratar tcl. 57.6827.
PIANO — .Venda-se um alemão.
Schíedmayer & Soehne, cepo de
metal e cordas cruzadas, todo
original — Urgente. Praia de Bo-
tafogo, 110, ap. 602-F — Telefo-
ne 45-1029.
PIANO Pleyel francês, tipo ap.
todo perfeito. Vendo urgente. R.
Toneleros,_152._
PIANO PETROF ("tcheco) aparta-
mento — médio — NCr$ 2 000,00
tel. 34-2614. 
PIANO tipo «partamento, tec'a-
do marfim, ótima tonoridade, 370
míl, urgente. Rua Gustavo $am-
paio, 676, ap. 911, (Leme) —
Tel.: 57-0960.

Livros de Inglês
PARA USO EM GINÁSIOS

Estamos interessados em publicar bons li-
vros, de bons professores. Favor telefonar para.
30-8451 ou 30-8799. (Sr. OSMAR). (P

EUlKiS-.., quartas e sc:;CR,>ieua... w ..... .,„....<io junho. Inscricõe.- na Rua Parfíni, 75, das S às12 e dn_ 13 à.s 16h 3_m.
O curso de Relações Humánns o Relações Pú-blloas risa transmitir em nível médio ís noções oconhecimentos necessários ao uso dos recurso., dasRH e dp_s RP nas atividades úo trabalho, <ia ía-

mília e da sociedade. Destina-se a empresários,
chefes de ían__l_fii, dirigentes dc iodos os niveis,
professores e interessados em geral, tendo a du-ração de um semestre letivo, com cerca de 100
horas de duração, cm 50 sessõss, aulas ministra-
das tíe 20 às 22 lioras, às segundas, quartas e ses-
tas-felras, na sede dai ISU, na Rua Farani, 75.

A taxa de inscrição é de NCr$ 30,00 (trinta
mil cruzeiros antigos) e na última aula dos meses
de março, abril, maio e junho haverá mais um
pagamento de NCrS 30,00 em cada mês, tudo num
total de NCrS 150,00. Êste pagamento inclui direito
a apostilhas e certificados de freqüência, sem ne-nhum pagamento extra. Aos alunos que desejarem
submeter-se a um teste final, e uma vez «aprova-
dos, será fornecido um certificado de aproveita-
mento. As aulas de Relações Humanas serão mi-
nistradas pela Professora Violeta Gemerman, for-
mada em Psicologia pela Universidade de Buenos
Aires e em Opinião Pública e Relações Públicas
pela Pontifícia Universidade Católica. Conferên-
cia e palestras enriquecerão o curso que também
contará com a. participação de renomados pro-fissionais.

GINÁSTICA FEMININA — __nc*i_t_am-s<5
aberta, no Estúdio Raquel Levi, as inscrições paraos cursos de Ginástica Feminina, Dança Modems,
assim como para o setor infantil (4 a 10 anos). Os
grupos ds ginástica são organizados de acordo com
as necessidades de cada participante (estética, cn-
ríjeclmento, relaxamento, postura, emagrecimento),
e as aulas de dança seguem uma síntese cia escola
americana « alemã, abrangendo uma pavto de
composição e cie improvisão.' Turmas pequenas em
vários horários, de manhã e à tarde. Maiores de-
talres na sede do estúdio, na Avenida Copacaba-
na, 928, cobertura.

Horóscopo
rROF. 5IÁZUBKA

Muito cuidado cam os nego-
cios, porque as influências são
contraditórias c poderão sur-
gir complicações no período.

Capricórnio (21-13 a 20-1) — Número tle sorte: 33.
Cõr: rosa. Pedra: turquesa. íisje é um dia em
que não deverá rejeitar oferecimentos e ajuda das
pessoas que o rodeiam, pois só assim conseguirá
realizar alguma coisa de útil.

Aquário (21-1 a 20-2) — Número de sorte: 38.
Côr: violeta. Pedra: jacinto. Os astros indicam
mudanças imprevista.., portadoras do complica-
ções. Procure ter no otimismo sua arma para ul-
trarjassár êste periodo.
Peixes (21-2 a 20-3) — Número de sorte: 55. Côr:
creme. Pedra: ametista: Hoje você sentirá ten-
dências a viagens, visitas de parentes e conta-
tos com pessoa de esfera superior à sua. Atento».
Aries (21-3 a 20-4) — Número de sorte: 66. Côr:
alnranjado. Pedra: rubi. Muito cuidado com asaúde, porque o mês de março é. muito sujeito
a distúrbios físicos. Para os negócios, evite preo-cupar-se, pois nada poderá resolver hoje.
Touro (21-4 a 20-5) — Número de sorte: 87. Côr:
azul-claro. Pedra: safira. Mesmo que as chances
não correspondam aos seus objetivos náo se mar-
tirtze, porque o dia é de rotina.

Gêmeos (21-5 a 20-6) — Número de sorte: 19.Côr: cinza. Pedra: esmeralda. Muito cuidado
com a desconfiança, porque ela poderá levar vo-cê ao abismo, e o momento não lhe é propício..
Câncer (21-6 a 20-7) — Número de sorte: 74. Côrímusgo. Pedra: ágata. O dia requer o máximo deatenção em seus negócios. Além disso, mesmo quuse trate de trocas deve meditar. No amor poderáhaver .encontros românticos.

teão (21-7 a 20-8) — Número de sorte: 22. Côr:marrom. Pedra: brilhante. Este é um dia em quevocê terá possibilidades de equilibrar seus nego-cios e algum caso amoroso que tenha em vista.
Virgem (21-8 a 20-9) — Número de sorte: 58. Côr:verde-garrafa. Pedra: granada. Seu sucesso como coração não será de muita firmeza. Já para a
parte profissional poderá ver-se enrolado por íal-ta de meditação.

libra (21-9 a 20-10) — Número de sorte: 80. Côr:vermelho. Pedra: lápis-lazuli. Procure ser maisclaro nos negócios, para ter resultados satisfató-rios. Encontros preciosos poderão ocorrer para ocoração.

Escorpião (21-10 a 20-11) — Número de sorte: 16.
Côr: caíé-com-lelte. Pedra: água-marinha. Hoje .
você contará com um imprevisto para realizar pia-
no que há muito vem tentando pôr em andamen-
to, isto com referência à profissão. Para o amor
há possibilidades de começar um namoro.

Sagitário (21-11 a 20-12) — Número de sorte: 46.
Cór: prata. Pedra: topázio. O dia é muito bom
para ocupar-se com projeto e tomar decisões lm-
portantes no local de trabalho. No amor cuidado
com as imprudências.
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O EMPRSGOS
3.» Ce.., CLASSIFICADOS, Jornal do Brasil, domingo, 17, . 2.a.foira, 13-3-67 — J

IAUX1LIAC DE CONTABILIDADE- TEC. EM CONTABILIDADE. Pre- P.ADIOTECNICO - Para consertos.

h

TIJUCA T. C. (Kua Conde de Bonfim, 451 — Tel.
.S-0509) — Hoje, às nh.Om, Branca dc Neve c os
Trcs Patetas, cinema ¦ Infantil. Assumiu o cargo
de Relações Públicos o Sr. Paulo Zouain.
BB AS DE PINA COUNTRY CLUBE (Praça
Anhangá, 133 — 30-1037) — Hoje, a partir das 9
horas, festa de inauguração do Parque Aquático.
Às 20 horas tem baile, animado pelo conjunto de
Lafaiete. Esporte.
CLUBE GINÁSTICO POKTUGUÍiE (Av. Graça
Aranha, 187 — 42-4090) — Até sexta, exibição de
filmes cinematográficos japoneses, além de expo-
iiçõ.es. Com o slogan Cem Vozes Para o Centena-
rio, è a direção do Maestro Abelardo Magalhães,
o cora', reiniciará esta semana cs seus ensaios.
SOCIAL r.ASIOS CLUBE (ilua Aureliano Lessa.
79 — 30-G312) — Domingo, ãs 20 horas, hi-íi .om
repertório selecionado e algumas inovações. Es-
porte. . ¦
CLUBE FEDERAL (Rua Timóteo da Costa, RfiS

27-147S) — Hoje, às 17 horas, cinema infantil,
Tom e Jerry. Quarta, às 20h30m, torneio relám-
pago de biriba.
GRÊMIO RECREATIVO DE RAMOS (Rua João

• Silva, 65 — 30-6748) — Domingo, às 20 horas, Noi-
tc de Ic-lê-iê, animado por The Silver Fingers.
VÁRZEA COUNTRY CLUBE (Rua Torres-de Oli-
veira, 436 — 29-2509) — Hoje, às 20 horas, Noite
Dançante, com traje esporte.

ESTADO DO RIO

NOVA IGUAÇU COUNTRY CLUBE (Rua Barros
Júnior, 862 — 264(1 — Nova 2840 — Nova Iguaçu)

Hoje, as 19 horas, A Trapaça, com Giuletta
Massina. Esporte.
A. A. UNIVERSITÁRIA (Travessa Marleta, Sanla
Rosa, Niterói) — Hoje, às 20 hora.?, baile animado
por The Fevér's. Esporte.
FLUMINENSE A. C. (Rua Xavier <le Brito, 22) —
Hoje, às 20 horas, Domingueira, com um conjunto
carioca. Esporte.

(CORREPONDENCIA PARA DA-
NÜBIO RODRIGUES, Av. Rio
Branco, 110/3.°).

Técnicos rccem-form^clcs e fluxi-
Mares ele Cont.. pòderSo obter
agora melhores empregos, após

pequeno «ttáglo, pratica tle cs-
crituniçâ-i Mercantil, Caixa C/
Corrente, Rflír.Ão, Diário, partidos
simples o dobradas, b.ilancctes o
balanço.'(Íol-Cncão nos melhores
firmas) Com salário superior a
250 mil. Informações Av. Pres.
Varrjas, 529, 18.°. Av. Copacrt-
bana, Ó90, 6.°. Rua Maria Freitas
42, sobreloia. Rua Conde c!e Den
fim, 375, sobrelola. Rua do Ca-
teto, 214, sobreloja. Av. Nilo Pe-
çanhà. 185, sobreloia, Nova Igua-
çu. Ru_ QfirLo do Amazonas, 528,
-obreli-.a — Niterói. 

Gir-

_.se do um com grande prá-1 Precisa-se, P.ua Siqueira Campes
tfca, Propo-ia com "Curriculum r..° 7 — Copacabana,
vilas" e pretensões salariais pa- TÉCNICO TV — Para consertos.
ra a potiariu dosie Jornal, 10b nilp.ecüj.s.. Uu.i Siqueira Campos

n.° 7 — Copccab_na.

TÉCNICO 
~DE- 

ÍV~ - Precisa -se
com muita pri Ilca n Rua May-
rin!< Vaiija, n. II, aala 302. Paga-
_e muito bem.

FABRICA DE BOLSAS - Oficial
meia com pratica comprova-

d_, p.ec.iatT-O- 4. Rua Ene;. Fran-
_i:c. Pairo;, 42-A — Penha.

135 477.

DÃCTILÓGRAFAS -
ESTENÓGRAFAS -
SECRETÁRIAS
DÃCTILÓGRAFAS c/prátien Con-
tabilidi.de, moças boa aparência
p/Zona Norle, Av. Nilo Peçaniia
151 sl 1 004.

MOÇA — Construtora precisa de
uma, com boa aparência, cJ_¦ tí 1 «5-

grftffl, com prática, dando referiu-
cia. Av. Rio Branco, 1£6, 31° sj
3110. Ec!. Avenida Central.

OPERÁRIOS - MESTRES
- CONSTRUÇÃO CIVIL

AUXILÍARES do escritório
reira de grandes per_pe_tivus pa
ra jovens de ambos os 86X01.
Colocação itncdiati. em emprego!
de salário elevado. Pmpf.r_n.o_
o Candidato através do nosso
método ensino dirigido. Aprenda
trabalhando com documentos 1, . _-..-.*. a n a dímpi a
autênticos de escritório, faturas, tenha BOA APAR-NCIA.
netas .iscai.-!, follia «í« paga me ir

PRECISO oficial de p.Jrei.o t\_.
tenha parra me ritas _ saiba rua'
men... trabalhar; — Tri.tnr nh R.
Francisco Eugênio, \_2, seb. —
S. Cristóvão.

MONTADOR para sandálias 1
íiludonfe de cortador, menor, pftr
cií».;e na Rua .4 ele Maio 244.
.efiuncla-feirr. depois da 9 horns.
PRECISA-SE.dê 

~paírniiíiodo7" 
para

caljadoi de homem. Trntnr i. Run
da Relação, SS. gr. 312.
PRECISA-SE de 1 modelado, que
(niba cortar, na Rua Conde da
Bonfim, 211.

PÉSPONTADOR para fábrica de
calçados. Prr.ça Portugal 31. Pe-
nha Circular. Tél. 30-5953. -
Lapa.

MECÂNICO - Pre:i3í-se p| li-
nha nacional. Rua -'.ào Januário,
ôl — 5Õo Cristóvão. Apresentar'
_e -J-fi-ícirn.
MÒ10RI5tA~pi—dirctoTio--^-ga>.
firma, pratica anterior, eparen*
cia, referencio.; e documentos.
Av. Nilo Pe.anha, 151, s/__21_8.
Mecânico" automóvel . - Gdc^

..,„.„, . . --'Cada. R. S.flá n. 255. P. Ml
,_. (PINTOR — Preci.a-:e porá pintu-i _...i
Precisa-se que;-., 

¦- 
ptsto.B. en, indfetria Meia- |S|-l;7«.-~r ,— 

¦-.-.., -
úrr.ica, na Rua Conselheiro May- PRECISA-SE ti- uni prlçlal sapa-

Cra. procura 2, sendo 1 pf carro.
Wil lys. Admite lambem elrtricís-
f.i Willys. Nilo Patinha, 151, s.
218. ¦_
MOTORISTA 

"- 
Idade 35 a 43

anes, competente com referen-
cias paru Ca.fO de pequenn;
frerjõs. Av.
22, sobrado,
MECÂNICOS Simca, precisa-se. -

PRECISA-SE pespontadelra. ban-;Oficina Autorizada Simca. Av.

Auxiliar
almoxarife

Importante firma indus-
trial necessita para o cargo
acima, com experiência de
confecção dc diárias, lança-
mentos em Kardex, inventário
ô distribuição otc. O» inte-
ressados deverão comparecer

Marechal 
' 

Floriano, na Avenida Brasil, 14 936
Lucas, munidos de seus do-
cumentos.

MOÇA
seja desembaraçada, sai-, .nl._ .,,., ,....,.,,.
ba bater a máquina e|carl'e.ra Ptofleilonal.

Tra::er

to, caixa, c| corrente. Inici.-is
150, 180 mil - Av. Pres. Var-
tia;, 529, 18.°. Copacabana, 690,
6.0, Dias dn Cruz n. 105, sala
223. Maria Freitas n. 42, slloia.
Conde di_^ Bonfim, 375, s lo|n.
Catete, iXi, illojo. B. . do Ama-
zonas, 528, 3|loia, Niterói. Nilo
Peçanha, 185, s;loia — Nova
IflUflÇU.
ACADÊMICA- DE; DIREITO"-"" Em
ea'critórío d- gabaíiío ofereço
pstx estágio cem possibilidades
vencimentos. Av. Graça Aranha,
4)6, or. 1 119/25 - Dr. Elias

15 òs 19 horas.

AUXILIAR 
-pE-' 

CÕNT-Afllt-IDADE
Precisa-se com conhecimento

da livres 'aux!Horos e boa Ieira.
Tratar na Rua Figueiredo de Ma-
nalh3es, 286, grupo'- 404.
AUXILIAR ÉSCRIt 

'- 
NCr$1.0|

200,00 - 8 moças, 2 rap. brancos,
b. dac.tl._i pl .iux, Dep. Pesro.il,
faturam enl o, informante. Sen. Dan-
tas, 117, gr. 223.

EMPREGOS
DOMÉSTICOS

AMAS, ARRUMADEIRASi^h^a. &?2$tâ2__ll
E COPEIRAS
EMPREGADA - Precisa-sa a Rna
Deis de Dezembro, 131 «p. 202.
Cítele -CrS oO 000. _ 
LARANJEIRAS - Precisa-se te-
nhora resp, ind. pratica serviços,
domésticos, iel. 25-6245, D. Cléa.

PRÉCÍSA-SE empreqada paia todo
cervlço menos cozinhar, não dor-
me nó emprego. Rua Padre An*
dré Moreira, 211, c| 5, Méier.

PRECISA-SE
na familia.
.ante Ramo;

empreqada, peque-
CrS 60 000. Cons-

_ 137, ap. 702.

PRÊCISÃ-SE empre.ada iocio ser-
viço 4 pessoas. Referencias e do-
cumentos. Rqa Marquesa de Sm-
1os, 17 leio. do Machado.

PRECISA-SE empregada para ar-
rumar o eo2Ínhar. .Av. Afrânio
Melo Franco, 42, op. 206 - le-
blon. 
PRECISA-SE empregada-. Andra-
ds Flguejra 234, Madureira.

PRECISA-SÊ empregada para IO'
do serviço. Ordenado CrS 00 000
exigem-.e referencins. Rua Del-
fort Roxo, 296, ap. 601. Cop.

PRECISA-SE empregada de 17 a
35 anos, que seja bem relacio*
nada. R. das Vcrbenas, 20, ap.
101. V. Valqueire._

PRECISA-SE boa aiudant» de cos-
turelra." Dá-se também paro fora.
Tel.t 23-6124. ._
PRÊCISÃ-SE de uma empregada.
Paga-se bem. Av. N. S. Copaca-
bana, 920 ap. 304. __

8 às 18 horas. R. Machado de
Assis, 7.1, ap._60^
EMPREGADA qua saiba cozinhar
para dormir no emprego. Serviço
de casal. Tratar na R. 

"Machado

do Assis, 73, ap. 601.

BOY — Admitimos rapaz menor
de bos aparência p| serv. exter-
nos de entregas. Exigimos prati-
cs anterior. Rua Dias da Cruz,
185, sl 223, Méier.
CAIXA. Admitimos moça ou rn-
paz de 2ó o 30 anos, c| boa dat-
tílografia e muita pratica, boa
aparência. Ótima oportunidade —
Av. Copacabana,_690-6.0.
DENIL adm. nux. contab. 

"cf 
pra-

tica, b. letra, estudando téc.
Aux. depar.. pessoal, 200. Aux.
e_crir. ej conhec, cred. e cobran-
ça. Eem salário. Av. Rio Bran-

185, sl 923.

(Pj Escritório e Depto. ds
Vendas). Av. Pres. Vaf-
gãs.:.1-1^6;.s|;'l,;l.Q?;.
SECRETARIA ÊXÊCLÍTÍVÃ c| ES-'
TENO — Có-adfil-olteira acima de
30 anos « (2) datll-.rãfas Copis-
ia. Ingltis. Av. Rio Branco, 165,
t| 1021.

VENDEDORES -
CORRETORES

GRÁFICOS

CORRETOR - Precisa-se da cor-
retor-chefe de corretagem, para
venda de terrenos no Eslado. do
Rio de Janeiro. Cartas para í
portaria drr.te Jornal aob o n.
289157.  
CORRETORES 

"de 
imáveis, ótima

comissão, 2a.-feira. Rua Figuei-
redo Magalhães, 286, sala 311.
Tel.: 36-4934. Org. Marsa. CRE-
¦Cl 1106 — la. Re.lSo.
MOÇAS E SENHORAS'- Ç| tele-
fone pi trabalho na própria re-
sidência. Exigimos tempo inte-
gral. Entrevislas pl tol. 43-9219
- Srta. Miln.
VENDEDOR — Admitimos rapai
de ótima aparência, bem desem-
baraçndo p] trabalhar no ramo
de Molas, Bijoyterias e Perfu-,
m_fi.-.. ólimo salário. Rua Dias
da Cwi, 185 - s/223 - Méier.

VENDEDORES - Firma no ramo
de salgados, frios, admite elemen-
tos com clientela feita, damos
condução, títíma comissão « pr«-
mios, zona Fechada. -Rua Ooiéí,
666 — Piedade — Sr. AVarannSp ou
Flguairedo.

APRENDIZ de fetósrafo. Editora
precisa de aprendiz de foíón.r.-,
fo. Tratar nn R.a Sorocaba, 696 | PREÇISA-S^E sapata
Botafogo.

teiro para concerto, começar na
jeflunda-feirá. Estrada ca Per-
te!» 29, |o|a P.

PRECISA-SE I oficial, competen-
tà pára sapatos e-portes, bon..
Rua Belfort Roxo 231-A. Eiq. Mi
V, t'í C.T.tro — Copacabana.

de conser-

tasca, 757 — Bonsucesso,
MECÂNICOS - Àdmillm-s 2 ra
pazes c/ pratica mínima de anos;
cm carteira da linha Willys. Oti.
mos áalarlos. Av, Pr__. Vargas,
55.9, 13.0. ^
MECÂNICO para trabalhar em
Volkswagen que tenha referen-
cia. Rue P». lldefonso Penalba,
355 — Todos os Sento:.
MOTORISTA — Precist.s» c| pí.

ENCADERNADOR - Preci.a-se de
oficial encadernador para livros,
pastas etc. Tratar na Rua Viúva
Cláudio, 2-13. Jacará. - Pana-se
bem.  _________________
GRAFICO - Precisa-se de cõrn"
positor ptra gráfico. Rua Fonse-
ca Teles, 196, 2.° andar. — São
Crí.tovíio.
GRAFICA — Preclsarn-se impres-
sores e m..rqeador«_. Rua Mo ti-
pó,_n3. Tel. 49-7821. JccarA.
GRANITADOR — Êciitèra precisa
de granündor com bastante pré-
tlca. Tratnr na Rua Sorccai. .,
696 - Botaf ono.

to:. Av. N. S. da Penha, 271 -A.]''" «"-provada mínima d. cm-
„_„,_,-. *,. "•.", —r-.- co anos para .arro particular, em
PRECISA-SE, paspontador-e bal- l,.ln|,|„f. Favor s. apr.s.ntar
cao, parn-«lça_os__decriança - n, 3.*-feir« dia 14, das 15 lt 17
Rua Rio Preto n.^0r-V--_el|To.,.,_.,,._p__.tu„r „ Dr. c.,l_.,
P?n™- .  ...  na Rua Maicilio Didi 2Í, com
SAPATEIRO — Precí_a-_e pafa doeumento- a referências,
conserto» em oerel. Rua Baraii' MOTORISTA' particular 

"c|" 
praticaRibciro,_302. L_i_-ló._ „-„ faminar. B_irr0 laranjeiras.

SAPATEIRO - Precisa-se d, pos- ^^Tel 
32-0535.

ponticlor para Iraball-.ar em casa. PRc-ISA-SE colocador canos e sl-
R. Senudor Dantas 95, fundos, lenciosos de auto com pratica.

R. São Clemente, 37.

GRAVADOR - Editora precisa,
par_ admissão»> imediata. Gravo-
dor com ba.tante pritica, Tra-
tar nu Rue Sorocaba, 69Ó.- £o-
tafogo. 

GRAFICO — Precisa-se de ta-
loeiro para alcesmenlo de bio-
cos (maior). Rua Ubi.dci, 530-A
ejq. E. V. Pavuna. Higienópolis.
Bonsucesâí.  
GRAFÍCÒS - PreciüTse de in.
pressor pera maquina manual
Tip-Top. Rua Frei Caneca, 232.

GERENTE P/ PAPELARIA - AcíTlVEl-DEDORAS ES)
rplllmos irrqente rapai alé 35 '50 J r?° .n"' «UMiros vende-

U.idni. -_iB„i_a.._u . ""; 
çflnf___j_5_^____amo». 

piei-
cadorias sem dinheiro.

MONTADOR - Editora precisa,
para admi.sno imediata, monta-
dor com bastante prática. Tratnr
ra Rua SorocabaJ ó9ó. Bctaíorio.
IMPRESSOR — Prêcisa-re um mi-
nervista. Ruo Gulrnr.r,.?* Rebelo,
21, Av. Brasil, atrás da Malho-

Ganh* de | ral. Guadalupe.

PRECISA-SE empregada para ca-
sal. Rua Carllna, 45 —_OIaria.^

PRECISA-SE de empregada —
Pagi-se bem — R. Arquias Cor-
deiro, 548_ç/4 ap.- 

"101 
 __

PRECISA-SE empreoada paro todo
ssrviço com prática e referín-
cia. Tretar Rua AraucSria, 12ibloco A. Exiçte.ni-se jefercncla».
ap. 202. Jardim Bòt8nl'çõ.  PRECISA-SE dó' uma.aiudant»¦ da

EMPREGADA para cozinhar c la-
var em casa de trcs pessoas -

preciso è Rua Camaragibe, 10
Praga Saenz Pena.

COZINHEIRA -~Precisa.se para
casa de familia, que saiba tri-
vial variado, que lave pequenas
pecai de roupa na maquina «
que durma no emprego. Rua Per-
reira de Andrade, 294, Cacham-
bo. Exlgem-se referências. Paga-srj
bem. ^_"COZINHEIRA 

c| referencias pre
ciso. Ps.sa ainuma roupa. Banv
baina, 93 c/ 10. T. 46-4847 -
Botatoçio.

COZINHEIRA Vara cafó e" bar.
prcclsa-se na Rua Joaquim Silva
n.f 90. _• ;
COZINHEIRA"que lave c passe -
28-1692.
COZINHEIRA trivial variado, com
referencias, casal de tratamento
ordenado 70 000,00, fol.a com-
Dintr. Run Paulo Ce__r de An-
drade, 274, ap. 601 - Parque
Guinle — Laranjeirss. Tratar hoje
depois das 18 horas.

COZINHEIRA lavando o" passar-
do peças miúdas. Rua S„ Cte-
monte, 137, ap. JOI.
CÕZÍNHÊÍRÀ 

~- 
Freclja-s. pãía

ínmilia de tratamento _ qut la-
ve roup* de 3 criança.. Pagam-
se Crí 90 000. Telefone 25-5213
— Praia do Flamengo, 386-402..
ÉxigerríiSO reíorcnciíc. ,
CÕZINHEÍRA" que 

"faça 
lambem

serviço árrumasão casai sem fi-
liios, precUa-se, Rua Senador Ver-
aueiro, 219,1 apartamento 201

pratica p| diricir uma Editora e «dorias sem
uma livraria. Lunar dc futuro. Pr«S°J especi„is_ p„
Sal. 300,00. Rua Conde de Don- &s' 

7ravesIF'
f?m,.-375j siloja, Tijuco.
MOÇAS — Temos diôvrsas vagas
p[ Cia. de Aviação, Bancos e
Agencias de Turismo: Recepcto*
nistas, crediarislas, orquivistas e
diversos outros cargos, com exi-
gência em particular de boa
apresentação. Qualquer que seja
o seu problema de emprego con-
sulte-nos pessoalmente sem com-
promisso. Atendemos com a ma-
xlma atenção e gentileza e ori-
entamos para o melhor empre-
go. Venha inscrever-se amanhã
mesmo. Emprego imediato cu lhe
chamaremos na primeira oportu-
nidade. Não cobramos taxa do
cnndidato. Tratar com Sr. Adil-
son. Av. Pres. Vargas, 529, 18.°
andar.
MOÇAS: MENORES-,---; Admlllmos
4 cj boa dictilografia, boa apa-
rência, desembaraço e alguma
pratica de serv, gen_Í3 de __crí-
torio. Av. Pres. Vargas, 529 —
18.°_ andar.
MENORES. Admitimos moços <
rapazes çj boa letra, boa aparei

p, Iniciarem em firma de No-
va Iguaçu. Tratar Av. NiL
çanha, 185, slloia. N. Iguaçu.

Pe

PRECISA-SE de uma moça eté 17
. anos para ajudar na arrumação

da casa. Rua Professor GabiM
n.» 315.

PRECISA-SE de uma mocinha
para casa de família que goste
de crianças e auxilie cm outros
serviços que durma no emprego.
Paga-se bem.- Tratar 2a. feira,
foíga de 15 cm 15 dias. Rua
Silva Gomes, 61 Cascadura.

co.inho, com pratica de restau
rante. Av. Amaro Ccvalvante,
2 039-A, Eng. de Dentro.

PRECISA-SE .cozinheira, trivial fl
no, de 40 a 50 anos idade, pa.
çtsndo-se bem. Rua Domingos
Ferreira, 140, ap. 401 — Copa.
cabana.

evèndèclo*
Alrnèrlntia Freitas,

25' sala 401. Madureira.

VENDEDORES - Precisam-se com
prálica — Grafica Astras — Rua
Coronel Áudomaro Costa n.° 121
fundos. Tel._43.232. ___
VENDEDORAS 

' 
DOMICILIAR -

Preciso — Produtos Beleza. Sala-
rio 105. Otimo comissão. Sabe-
dos livres. R. Gonçalves ledo,
57, 2.°. Pela nianhã_—_Jorge.
VENDEDORES---Precisa-se para
o ramo de ferro e oço. — Tratar
Rua Maria Rodrigues, 26 — Ola-
rÍa._Sr. _Bastos._^
VENDEÒORES-AS para cortinas
japonesas, e havaianas, larcjo de
São Francisco, n. 26, s/ 709,

PREÇISA-SE d-í compositores e
mpressore.. Trat.'.r na Rua Ml-

nüêl—.:......'.... n' n-1 r-a^-;i_-

PRECISA-SE de imprei.ores parn
maquinas Minerva. Rua Filome-
na Nunes, 242-D. Pe-to da Ave-

ida Brasil. _
TIPOGRAFIA precisa . distribuidor
Rua Torrei Homem, 4bB-_, Vila
Isabíl.

RELAÇÕES PUBLICAS - Admiti
mos moças e rapazes de ótima
npnrencla, desembaraço pessoal e
alguma pratica, p| serv. externo.
Av. Pres. Vargas, 529-18.0.

BAIC. É VITRINISTAS

balconistas - ,.,..!_,....... RECEPCIONISTA (moça)
aparência, «m prática d. lou- para CfriCina Volks. Boò

aparência, de preferên

RECEPCIONISTAS -
TELEFONISTAS
DENIL adm. recepcionista max.
25 anos. Telefonista PBX V. ex-
ped. k>! apür. Bom sr.lnr.o• Av,
Rio Branco, 185, s| 923. .

OFERECE-SE" telefonista P.B;Xi
nie;a, pega psra noite, Av, Cop.,
851-807.
RECEPCIONISTAS - Admitimos
moças de ótima aparencis, de
sembaraço e alsubia dacttfõejra-
fia._ Av. Copacabaní._690:6.õ.
RECEPCIONISTA .— Precisa-se,
moior de 20 anos, com pratica.
Horário das 8,30 às 12, dat 14,30
is 18,30 horas. Av. Presidente
Vargas, 542, sala 1 607, das 8,30
Js 12 horas.

TIPOGRAFIA — Impressor moqui-
na Mlehle vertical. Paga-se bem.
P.ua Torres Homem, 458-B. (Vila
baber^
TONELUX — Precisa de carta-
zlsta JmpresEor, de prelo ma-
nual, cem pratica comprovada
cm carteiro. Os candidatos de-
vem se apresentar no Rus Sena-
dor Dantas, 28-38, 3." andar.

TORNEIROS - FRESAD.
- AJUSTADORES

rREZADOR mecânico para alia
precisão. Precisa-ia n_ Ru» Pa-
ran do Bom Retiro, 2341, Grajaú.

PRECISA-SE d^ íorn«.ro*rn_cánlco
compatente. Av. Nslsàn Cardoso
n,° 125-F — largo do Tanqqe.
PRECISA-SE meio oficial de pin-
tor. Tratar na Av, Treie do Maio
n.° 23/332 - Sr. Manoel.
TORNEIRO — Importante indus-
trie precisa. Tratar na Rua Ores-
les, ;. - Santo Cristo.

SAPATEIRO - Precisa-se de mon-
Jadores para esporte e brotinho.
Rua Teodoro da Silvo 444-A, —
Vila lsabel._
SAPATEIRO - Prèelta-se de ba-
lance s fixadores, acabadores de
máquina. R. Bernardino de Cam-
pos 47-C. Piedade.
SAPATEIROS - Precisa se de pes-
pont_dores e montadores. Rua
Bulhões Maciel, 751, sobrado, 20.
Vi0_rio_ Geral.
SAPATEIRO — PespontoT^irador
que saiba aparar. Rua Dr. Gar-
nior 807-A.

PINTOR - Precisa-se para ofici-
na de automóveis, só com muita
experiência, ê favor apresentar-se
com documento-. Rua Licinio Car-
doso, 107, fundos. ¦ 

VÍDRACEIRÒ capolclro - Um
que tenha pratica de montagem
e desmontar.em para oficina de
Volks. R. Pe. lldefonso Penalba,
355 — Todos os Santos.

DIVERSOS

SAPATEIRO - Conserto, precisa-
te para biscates. Dá-se para fo-
ra ou no local. Rua Dr. Gar-
nltr 807VA. _
SAPATEIROS - Frizadores e 

"aca;

badores esporte senhora, na Rua
Apodi 162. Est. Bento Ribeiro.

SAPATEIRO.:-" Preclsa-ae de mô-
cas mencre.4, para ouxiliar de
litlcSo. Rua Síio Januário 271,
SAPATEIRO — Precisa-se dê" 1 

'vi-

rador, I písprniarlor, 1 apara-
dor. Rua Engenheiro Pinho Ma-
qalhSes n. J17, psrío do Largo
dõ Bícãõ.
..,flTt:ir)„ "" precisa de montadcr-èletriclsta5APATEIROS, Preciso de pespon- Cí]m prát:ca comprovada-, Al...
ladorea . (as) -do. para casa. -sentr,r-se à Rua 29 de Juiho,'334
Kua Rarlma 151. Parada de Lucas. _ Bonsucesso.

MENOR - 
"Pre-íiã-e 

de 2 para
serviço de entrega de livros, tem
que conhecer as ruas * bairros do
Rio. Apresentar-se à Av. Nilo Pe-
çanha, 155, subsolo, com o Sr.
Válter.

ARMADOR - Precisa-se competen-
te e com muita prática, especi-
almente com muito conhecimen-
to dos desenhos em plantas. Rua
do Resende, \44. Mariano.
GRANJA — Ofereço-me para for-
mação s administração de (jranja,
com grande prática no maneio da
avicultura moderna. Mais detalhes
pessoalmente com Pitrre, Rua Ba-
rão Amazona., 325, térreo — Ni-
terói.

EMPRESA, DE TRANSPORTE - Pre-
ci_a de expedicor de carga Com
reíl competência dèct_- ramo.
Tratsr Rua São Januário, 1057.
FIRMA

Grande editora está selecionando mô-
ças de ótima aparência, de bom nível cui-
tural para entrevistas com pessoas de alto
conceito. '

Boa remuneração.
Não se trata de vendas
Rua Primeiro de Março, n.° 9 — 2.°

andar com D. Neyde. •

Auxlliares de
contabilidade

Precisa-se para escritório
contábil, com conhecimentos

gerais., bons datilografo* e
boa caligrafia. Trav. do' Pa-

ço n. 23 — sobreloja (Av.
Erasmo Braga esquina da Rua
Dom Manoel).

Auxiliar de
escritório

André Gil Modas precisa
moça do boa aparência, dali-
lógr.aía, com carteira e refe-
rèncias. Prefere-se manequim
42. Apresentar-se na terça-
feira na Rua da Quitanda, 3,
sala 710. (p

Empresa de importação e exportação procura, para admíi-

são imediata:

Subcontador:
Entrosado com movimento de bancos, reconciliação d.

contas,, legislação fiscal, escrituração de livros c correlates.'

Operador:
Para sistema "Front Feed", que seja desembaraçado, t_**>

ba classificar quando necessário _ levantar balancetes.

Auxiliar para depósito:
Elemento de mais de 30 anos de idade, que conheça es*

crituração de estoque físico, para controlá-lo em vínculo com a

contabilidade e, quando necessário, promover embarques, de-

sembaraço de mercadorias na Alfândega e que reúna, inclusive,

lato no contato do pessoal atinenle a tais tarefai.

CaVras, com dados pessoais, endereço • pretensão salarial

para a portaria deste Jornal sob o n. -426 600.

BOMBEIRO ELETRICISTA - Pre-
ciis-is para oficinn. É favor só
se apresentar cem bastante práti.
ca, paro biscate. Rua Toneleros
223-A.

ESTAMPADOR — Preçisa-ie com
pritica, que monte ferramenta
em prensa. Ruo Neri Pinheiro,
373, depois das 9 horas.
ESTAMPADORES . Admitimos ra-
pazes com prática para trabalhar
em prensa. Prático mínima de
2 «nos. Rua Dios da Cruz, 185,
s/223. Méier.

FABRICA DE PORTA-NOTAS —
frecis.i-ie certador dc porta*no-
tas — Av. Marechal Floriano n.°
227, U>ja_ -_Alencle_9_.hor.is:__

MECÂNICOS p.irõ rnáqulnas dã
j remar, escrpver c registradoras.
Procurar Giovanni, Av. Cesário
rie M*lo 1 585 — C. Gronde -
Tél'. .4-0727.
OFICINA mecânica precisa d_
maiores para oficina — Rui do
livramento, 138-A.

SAPATEIROS

BAIANCE, balcêo, ehunfrador,
pe..conv.dor, cortador e ecabsdor
i- Prec"sa-se, na Rua Firmino Fra-
goflo, 96 — Madureira,

PRENSISTA - Fábrica de borro-
ch» precisa com prática.. Apre-
sentar-se na Rua Cordovil, 939,
Parada d- lucn;.
PRECÍSÃ-SE, pintor para chapa
e madeira, duco> de pistola —
Paga-se bem. Avenida Suburba-
ns, n.° 5 027.
RUA CLÁUDIO DA COSTA, 32.
Irajá — Precise de bombeiro.

cia motorista. Rua Mon
senhor Manoel Gomes,í^uaiateS
104 — S. Cristóvão. Sr
Eduardo. (Bialta costura

OFÍCIOS E SERVIÇOS
COST.

cae, .ritlals, talhar**, «luminios
tc. Com boas r«.orinciat, átimo

.«lário. Inútil apresentar-s* quam
não preencha os requisitos acima.
Procurar o Sr. AU0I.0, das 9,30
.'ii 1CT.30 bons. Leão 0'Amcric».
Rua UrUflUaÍ»rin_9^f_3.« andar.
BALCONISTA '-V 

Precisa-se. c| "boa v„ ........

ÍÉuSn." cl 
1^oi'rcraMc_i^ÊPCÍÕNTsfÃS - Scment. 5_a Yffi .tsm.' 

''"" "' CAto"»»«.1^ 
T 5'"ís«:«e ,Turuguaiana, que lenha prâTtca(i^fi-Aií ;i- u^Át „_:„t„' /"„iJ|if^.E„ ',¦*.:,,* ,V —'pratica em penteado. — Salão

AJUDANTE ds coiturt - Prccl- Emllce, Rua Carolina Machado
tarnos de uma ÍJl/danta qué te-U.o _J3g, Maduriira.
nha (.atlante.prálica, ne Ru«..Jú-|mÀNICURÁ -" Pracisa-se de umê

Executa-se

CABELEIREIRO (A) - Pr.cití.e
com fregueitã/ para salão nc
Ct-ntro. Rua da Assembléia, 93
sala -40f

em bolsas e coitados de 
'senho-l"10!"5. 

f1* bom ejoslo. ColoCásão
ras. Traí. Ruo 24 de Moio, 26õ. flsrantidi om Bancos;^Cias
lulrAKI,-T. ,, . . Turismo, Aviação, Peira_ d-
BALCONISTA (homem) c protica An,0strJ5 e Expòslclo

da Crur

PRECISO empregado, menino ou
menina para serviço de casol —

Relerôncia. Telefonar depois das
12 horas. .Tel. 49-3534.

PRECISA-SE empregada com res-
ponsabilidade .para cozinhar o
¦rumar. Família paquena — Pa-
ga-se bem. Pede-se referfncios.
Tratar à Rua Anchieta, 21 ap.
101 — Leme.
PRECISA-SE de empreoada pari
família dc quatro, pessoas. Não
passa. Cozinho trivial; Referên-
cias. Tel. 47-4708.

PRECISO cozinheira, 1ein otimo
ambiente, familiar. Folga semi-

Bom salário D. Ida. R. Júlio
de Castilhos, 58/202 - Posto 6,
PRECISA-SE cozinheiro. Exigem-
se referencias. Paga-se bem. Rua
Timóteo da Costa, 215, ap. 304

Leblon,

PRECISA-SE de cozinheira de lor-
no 0 fogão para casal de trata*
mento. Exigem-se referencias. —
Tel. 36-4897.

IAVAD. E PASSADEIRAS
4 dias na sema

passar, exigem-se
'PRECISA-SE de empregada para
todo serviço para pessoa só,
limpa, que 

"cozinhe 
e passe bem

Corleira cu referências. Ordeno-
rio 70 000. Folga o domingo to-
do. Telefonar segunda-feira p'
57-2926.

PRECISA-SE urgente da uma arru-
madeira de boo aparência que
durma no emprego. Exigem-se re-
¦ferencias. Pogo-se 40 mil. Trotor
na Rus Rego Lopes, 60 a por-
tir de segunda-feira pela ma-
nhã.

LAVÀDEIRA
na, lavar
referências. R. Engenheiro Ema-
ni Cotrim n.° lóó (perto da R.
Uruguai).

de tecidos. Rua Dias
1Ó0. Meier. Paca-se bem
tar depois das 9 horas.
BALCONISTA com prática, de ca-
misaria s roupas feitas. Loja Bei-
ri., h Rua Estácio do Sá n. 147
—_Largo_do_Está_Ío.

BALCONISTA -" Precisa-se 
"de" 

se-
nhor dc responsabilidade que te-
nha prática de balcão, com do-
cumentos atualizados. Tratar Sr.
Augusto — Praca da República,
n. 73.

BALCONISTA MENOR - Predta-
se, com pratica, para mercearia.
Rua Marquês de Abrantes, 197-B.
DROGARIA- Precisa-se balconi?
ta com prática do ramo. R, Bue'
nosy.Aires, 304.
EMPREGADO ou empregada para
balcão de Tinturaria com práti-
ca. Precisa-3e na Avenida Mem
de Sá 103.

Apriino-
ramos ns qualidades netas das

ífa" candidatas em curso compacto de
ensino dirigido. Aulas praticas
de etiqueta, maquilagem, vestu-
(.rio, relações publicas e humanas.
Aulas especiais de atendimento
ao publico de acordo com os mais
modernos preceitos, ministrados
por professores do alto nfvel téc-
nico. Av. Presidente Vargas, 529,
18.0. Copacabana, 690, 6.°. Ca
tete, 21ó, _;loÍn. Maria Freitas,
41, siloja. Conde de Bonfim, 375,
s|loja. Dias da Cruz, 185, sala
223. Baráo do Amazonas, 528,
sjloio, Niterói. Nilo Pcfanho, 185,
siloja, Nova Iguaçu. ¦

PÍ1LCISA-E bom lavador para
Jínturaria. Pode tralar domingo
at_ 11 horas. Rua Pinheiro Gui-
mnrães 57-A, Botafogo — Tel»:
26-4939.

PRECISO empregada doméstica
menor atá 18 anos que traga, os
responsáveis. R. Antônio Rego,
102 ap. 201 - Olaria
SENHORA só precisa empregado
para todo serviço. Cr$ 40 000 —

Rua Rainha Guilhermina, 131-102
— Leblon.

PRECISO pbssadeira - Referen-
. Domingos Ferreira 56/1201.

PRECÍSA-SE passador pira loia
sob medido, que seja rápido —
Tratar à Rua Machado de Asais,
31-A, loja 36.— Flamengo.

TINTURARIA - Precisa-se de
pnssadcr para máquina. Rua das
LarVnl.iras; 347-H.

lio de Castilho, 35, ap. 1 010.
Copacabana^ Posto _ 6. 
BORÒADEÍRAS - Fábrica do ani-
guos de lingeri* precisa de bor-
dt,deires varicor .Paqa-se bem e
no hora. Rua Guatemala, 429.
Penha.

DIVERSOS

MECÂNICOS DE REPRESENTAÇÃO
— Precisa-se cem experiência em
aparelhos de ar condicionado do
tipo dome;tico comprovado em
carteira. Tratar a Rua Flávla Far-
nese, 1Ó4 — Bonsucesso, ou è Av.
Cooacali.ina, 1133, li 6.
MOÇAS — Com bastante prálica
em casa de modaj de artiges fi-
nes de senhoras. Rua Gonçalves
Dins, 15. Procurar Sr. Edmundo.
MOÇA MENOR :-. Precisa.e, de
boa aparência e que resida no
Centro. Rua do Pniseío, 70, s_í_
!06.

PP.ECÍSA-SE marceneiro, 
' 

ledr.
lheiro e gc-.seiro com experien-
cio. Av. Vieira Souto, 465-403.
Tratar das 7 ha 9 da manhã.
PRECISA-SE uma moça c| boa
aparência e pratica para traba-
lhar em caixa registradora. Pe«
dem-se referenciai. Rua 1.° de
Marco, 26.
PRECISA-SE de 1 senhor, c| muita
prática para trabalhar em bar. Po-
ie ser aposentado. Av. Presiden-
te Wilson, 181 — Esplanada do
Castelo.

Almoxarife
Indústria Eletrônica necessi-

la com experiência. Rua Flávla
Farnese n. 520 — Bonsucesso.
Ttl. 30-7006.'

Auxiliar de
despachante

Precisa-se para escritório
contábil, com prálica dos ser-
viços gerais de repartições
Apresentar-se na Trav. do
Paço n. 23 — sobreloja —

(Rua Dom Manuel esquina da
Av. Erasmo Braga).

Alfaiates
militares

(OFICIAIS)
Preci:a-se p| costura exter-
. Paga-se bem. Serviço^

permanente. Tratar: Praça da
República, 77, sobrado. (Ao
lodo dos Bombeiros). . (P

íaĴ x INSTITUTO TÉCNICO DE
ORIENTAÇÃO E SELEÇÃO
Empregamos sem ônus porá o
-larsfJklato

CENlflO
Esteno-Portuoués P/' Secretariar  NCr? 400,00
Aux. seção de vendas — moça  " 250,00
Dalil.grafa — Alto gabarito e ótima apresenla-

ção  
" 250,00

Aux. S/Pessoal — Moça  
" 250,00

Tel./Recepcionista — m/chaves, ótima aporên»
cia e apresentação  

' " 250,00
Aux. de escrit. — rapar — Inst. Cient  " 220,00
Aux. s/cobronca — c/exp. — rapaz  ¦" 200,00
ZONA NORTE'
Aux. s/vendas — móça  

" 200,00
Aux. de escritório c/exp. e dat. — móça .... " 200,00
Faturista Aux./rapaz  " 150,00
SUBÚRBIO
Est., Português-lnglês com redação nos dois

idiomas e ótima dal  " 750,00

Obs.: 1 — Fazemos exame psicotécnico, também, em candi-
dstos recrutados pelas empresas.

2 — Atendemos casos de orientação vocacional.

Rua Teófilo Otoni, 123 — 8.° andar.
Tels.: 43-8712 • 43-7927 (P

Auxiliar de
escritório

PRECISA-SE de 1 caixeiro com
prátice de cafá-bar. Tratar nn Av,
Brasil, 12 698.-' Mercado São Se-
bastião. Rua 10, porta 110.
PRECISÀ-SE de - moça 

'e 
1 rapo:

menor. Rua dei Andradas, 107,

!L?:-.«£• 
-c_'n_0-_.,.._i.-_  

Organtocão em expansão
PREC SA-SE de mõcei inteligentes rto^_.r_;.^ .... . — __. ¦
poro empreso, show. cm clube, 

ns«"l,s d<= "rtia moça par;
cinema etc. Rua Visconde do Rio trabalhar no escritório central
Bronco, 52, saio 60, 4.° endar. Iem Copacobona. Exige-se expe-
Próx.. i Praca Tiradentes. f|ênciè 

práv|a com servi<:os de
PAECISA.E 4 rapazes para .can. escritório, inclusive dactilogra-tina e pnra negocio o domicilio,L. , .. , 

"w»!°

pa.a-ie bom, otó 40 por cento.|'j»; Salário compensador, lugar-.

COSTUREIRA — Preciso.» com
prática em alta costura. Vesti-
doi, tailleun, manteaux. Tratar
na Ruo Barão da Torre n. 231,
térreo. Ipanema.
COSTUREIRA — Preciso, |ovem,
boa aparência, tomar conta bou-
lique, Copacabana. Tel, 57-1351
— Sr. Tavares.

ADMITEM-SE — Firma no centro,
Caixa Contai). 200/300 — Aux,
Cont. 200/300. Secret. Execut.
400/500 - Aux. Dep. Pes. 200/
250. Apreientar-se à Rue Coro-
nei Agostinho, 32-A, sola 309 —

COSTUREIRA paro pregar golo e
com pritica de ca.ear. Av. dos
Democráticos, 792, sala 308. De-
pois das 12 horas.

-.,.. o,.. K.,r„ p-„. _.,;,„ i nuni- EuJ S8,e d! Setembro, 190,;de'futuro. Procurar Sr. Itamar,noa. Kua barão oom Ketiro, l uou i Q ___j___ „„,,,,,,_, r._. 11ji- „,, - —. < . ,. '_. kl.... 1.° «nder, procure Dna. Lídia ou|Ru3 cinco de Julho, 306 — Co-

Mecânico
Eletricista

Precisa-se de um competente.
Apresentar-se m u n i d o de do-
cumentos à Rua 24 de Fevereiro,
24 - BONSUCESSO. (P

Engenho Novo.
PRECISA-SE- de msnicura~7om'
boa aparência, para salão de pri*
meira classe. Rua das Laranjeiras,
143, loja H;
PRECISA-SE de alunas para
curso de cabeleireira, manicura •
pedicura, para as turmas da ma-
nha e à tarde, dá-se diploma
e carteiras. Rua Bento Lisboa,
1S4, sj 318. Lnroo do Machado,
Catele.

PRECISA-SÉ de manicura profis'
sional, na Rua Cândido Benicio
n.° 1 070-A. Jacarepaguá.

COSTUREIRA e aiudante

PRECISA-SE manicura competen-
te. Tratar tèrça-tstra. Rua Vis-
conde de Pirajá n. 22, sala 201
— Ipanema.

TINTURARIA REAL precisa uni
lavador e um caixeiro — Rua
Lins de - Vosconcelos n.° 242-A
— Méier.

JARDINEIROS

PRECISA-SE rapaz c| prálica de
varejo em bolsas, pfistas e ma- C. Grande.
los. .Trotar na A Maio Primôrià.Y que 

"conheço 
bem 

'as 
ruas

tlepou de . horos. Av. Maré- do centro, acompanhado do res-
chal Floriano- 1S3, loja, jponsavel. Preciso-se. Av. Maré-
oorricA. cc _,_.. _..._ ¦_.•., _j- cna' Floriano, 22, .obrado.PRECISAoE rapar para lo.a de t,f.y,— — ,- , — 
louçs;. R. Rodolfo Donloi 40 — B0Y maior idade c| cert. de re-
Galeria Duvivier. Elias. 

servista e morando na Z. Sul. 18|
20 anes. Só pela manhã — Mi-PRECISA-SE de um auxiliar de

balcão com prática do Padaria.
Rua Alonso Pena n. 187.
PRECISA-SE de moça ou rapar
para^ balconista em loja de con-
fecçiíes para atacado. Exige-se
prática de dois anos. Tratar h
Rua Senhor dos Passos, 208;

CONTADORES

COZINH. E DOCEIRAS
IJARDINEIRO

ATEMÇAO - Preciso ida várias «« d. família morando no em-

empregadas, cozinheiros, babás. !.">_->.. <! pr_tie-.__igem.-n.
copeiro't, arrumadelras. Ord. 60 Mnçia»,; P_«B»;«» btm. Rua Pr.-

a 250 mil. Av. Copacabono, 796 f»H° Joao F«I'P» «5 - S.nt.

solo 504. Te',!"-

AGENCIA Alemã Olga, 37-7191
— Paga impottos, tem alvará c
escrita físCal. Cozinheiras, copei*
ras e babás. Av. Copacabana,
S34, ap. 402. Ótimas ref.

EMPREGADA - P| casal cl 3 IÍ-
lhos — Precisa-se que saiba co-
zinhar. Temos lavadeira. CrS
50 000. Exige-se referenciai. Rua
da República, 286, ap. 202 -
Quintino.

DIVERSOS
CASAL - Chofer e babá se
oferecem p.ra casa de alto tra-
tamento. Dão-se relerências. Re-
cados polo telefone 47-2495.

PRECISA-SE menino até 16 anos
para casa de família. Campo de
Soo Crist6vão, 348 - Telefone:
48-8213.

PROFISSIONAIS DE ESCRITÓRIO

AUX. DE ESCRITÓRIO

AUXILIAR ESCRITÓRIO - Ofer-
tex necessita n.cra de boa apa-
renda, *de 

preferencia com cur-
so ginasial, não precisa bater à
maquina. Apre_ent,.r-se na Av.

. U. Sf- Copacabana, 1 093, com o
Sr. Oliveira.

AUXILIAR CONTABILIDADE. Ad-
mitlmos meças e rapazes ci boa
letra, boa dactilografia e prati-
ca da serv. gerais de contribui-
dade. Av. Pres. Vargas, 529-18.°

AUXILIAR ESCRITÓRIO - Admi-
. timos..meças e rapazes c| boa

dactilografia, boa aparência
pratica de serv. gerais de e_-Yi-
torio. Av. Pres. Vargas, 529
18.° andar.

AUXILIAR de escritório, preciso
c\ pratica Torrefeção de Café
Leblcn, maior, .otimo ordenado.
R. Fernando Gross, 35, Praça do
Carmo, 2a, das 7 às &h.

AUXILIAR CONTABILIDADE. Ad
mitimos rapaz cj bca letra e pro-
fundos conhecimentos do conta-
bilidade, boa dactilografia e boa
aparência. Av. Copacabana, 690,

.'6.° aiidár.

AUXILIAR-CONTABILIDADE - E
p,«,i.w .„¦ i serviços rjeroij escritório, dati-Ireci.a-s» pira |6g,a}0| 7é_ni„ contobllidade.

boa aparência, até 30 anos, boa
letra, ord. inicial 300 mil. Car
ta para Portaria deste Jornal n
429 043.
AUXILIAR CONTAB."-"'NCrS .-.
230/280,00 - 3 mocas c| prati
ca, 2 rap. Op. Ruf, semana de 5
diss. Sen._Dantos,_l 17___gr. 223.
auxiliar d'e~contabilidade
Rapaz dact., serv. gerais. Tratar
na Av. Democráticos, 627, sj 301

Bonsucesso.

CONTADOR 
~-~NCr$~7M,M,~pr-

tica 5 anos, conhe. legislação
trab., p| chefia escrit., 30-40 anot

San. Dantas, 117, gr. 223.
CONTADOR - Tempo** parcial"
Duas horas diárias. Precisa se de
um contador experiente paia fa

_ zer a escrita de uma firma de

tmel Couto, 231703.
CALCULISTA — Precisa-se jovem
com profundo conhecimento de
cnl.uto e medição em plantas de
censtrução civil. Apresentar-se na
Av. Río Branco, 156, conj 1 125,
das 9 às 11 horas.
CONJUNTO--~Ad~miti"mo~r7po.
menor de 17 anos pj serv. exter-
no, boa aparência, desembaraço
e que já tenha trabalhado. Av
Copacabana, 690-6.°.

Sr. Francisco.
PÉNSAÒ comercial de movimen-
to, precisa de rapazinho para la-
var louça, fazer compras etc; só
serve com prática c referências.
Tratar segunda-feira. Ladeira Fe-
lipe Néri, 7, 2." andar. Praça
Maui _-_ Atrás do Edif. A Noite.

PRÉCISA-SE rapaz porá. trabalhar
em oficina de persianas. Tratar
com o Sr. Antero. Travessa San-
to Expedito, n.° 9, Copacabana.
PRECÍSO de moça cuiso ginasial
para 

"estudo dirigido"' em inter-
nato no Estado do Rio. Rua Sete
SeJembro,_ 63LJ2.°_andar.
PORTEIRO gerente precisa-se poro
hotel familiar com prálica e que
dô boas referências. Tratar com
o Sr. Henrique segunda-feira ou
domingo de tarde. Rua Bento Ri-
beiro. n. 80. Central.

pacabana.

, mul: PRECISA-SE de cabeleireira, com
!_."___¦#?&_ .R_f___^í_;_2r*/"-"-S ía-j-»"'"-. Di'se luv--' »,.-"»-

binar. Tratar na segunda-feira,
ài 13 horas, tel. 36-0439, pelai._.,Aro . cr, „„ u,_,_,._,. ,i. \r...f

CALCEIRAS perfeitos, de crian-mt'nhã. lTOPCJGRAFOouIocadorda.lc.es.
ça. Rua Carolina Machado, 452. __^ —,"O 

Cavalheiro". Madureira. IPREClSA-SE de uma ajudante que

Balconista
Precisa-se e| prática de ma-

terial de construção em geral.
Salário inicial de Cr$ 180 000

R. Barão de Mesquila, Ó08
Tiiuca.

COSTUREIRAS - Indústria . ofe-
rece grande vantagem a pe__oas
corn larga experiência em con-
fecção de pastas a tiracolo. Rua
Licinio Barcelos, 844. Iraja.

be trabalhar em salão de ca<
beleireiro, com boa aparência.
Rua General Venâncio Flores
n.o 481, loja B. leblon.

AUXILÍARES PRINCIPIANTES. .
Admitimos mocas e rapazes moio-j «Bular. movimento. Trator o 

_Av
mei

em escritório após
nic_es em nj curtos. Rua Dias da
Crur, 185, s] 223, Méier.

imos moças e rapazes moio-\-~*— , :'1 , . ' ™ "1*
menores pl Iniciar carreira Copacabana.. 1.133 - Loias 6 e 7,

critório após estagio de 2 Telefones «27-5988;

FIRMA AMERICANA admite ur-
gente: 10 almoxarifej cuxlliar
210. Asieiscr eompra-estoque
300/4C0. Eletricista enrolador
2^0. Desenhista projetista meca-
nico 270. Calculista obra 150.
Pagador c| fiança 2 milhões. 15
mecano.rafos Iniciantes 150. Cor-
respondente Português 280. Ar-
quivista 130. Continuo c/n/dat.,
Rua Imperatriz leopoldina n. 8,
gr. 1 404, Sr. Vasconcelos.
FATURISTA - NOTFsTa - P7í-
cisa-se c| pratica e bom doctilo-
grafo, e boas referencias. Rua
Neri Pinhalro, 373 - Estácio de
Sá, depoi__das_9_horas.
FIRMA de máquinas e motores,
preciso 

¦ de correspondente em
português com prática comprova-
do. Apresentar-se à Rua Santo
Luzia, 173, s| 802. _
RAPAZ (menor) para trabalhai:
em limpeza etc, Rua Dias da

COSTUREIRAS - Precisa-
se com prática de vesti-
dos, saias e calças. Pa
ga-se bem. Dar-se servi-
ços para casa. Apresen-
tar-se com documentos.
Av. Gomes Freire, 547
— Sobrado.
FABRICA: pEiBÕLSAS.. pre"cisa" do
costureira com pratica. R. Lavra*
dio, J 61 ,_2.o_and.
FaBRICA d« calças pi homem.
PrecUam-sa moças c| prática. —
Rua Tambaú, 574-A. Ramos.

MODELISTA. - Contra
mestre — Precisa-se para
fábrica de confecções ue
senhoras, c| muita práti
ca. Paga-se bem. Traiar
diariamente pelo fone
32-9359 com Dona
Oneida.

ENFERMEIRAS -
LABORATORISTAS

Conceituada firma precisa de um
com prática, que seja motorista,
para trabalhar em São Gonjalo.
Av. Rio Branco, 114, 15°

VIGIA — Admitimos senhor de
responsabilidade, c| conhecimento
de ierdinagem p| firma na Zona
Norte. Tratar Ru» Dias da Cruz,
185, s| 223 - Meier.

ENFERMEIRA. Massagista oferc
c.-ie para trabalhar a domicilio.
Plantão' noturno, curativos, mas-
sagem, banho dc recém-nascido.
Tel. 48-5473, Dona Francisco.

OFERECE-SE moça para traba-
lhar com pessoas Idôneas ou
doentes, com prática de enfer-
magem. Tel. 49-1819.

GARÇONS

Chefe de
escritório

Precisa-se com bons conhe-
cimente, de contabilidade e
pessoal. Apresentar-se na Rua
Monsenhor Manoel Gomes n.
191 — S. Cristóvão.

COPEIRO com prática de vltami-
nas e sorvete, preclsa-ae na Rua
da Assembléia, J34._  _
LÃNCHEIRO — Precisn-se para
lanchonete, com prática, ótimo
lugar. Rua General Roca, 913-A.
Praça -Saênz Pena.

MOÇA — Precisa-se para cafèzi-
nho, com alguma prática. Av.
Suburbana, 1 811.

Auxiliar de
aimoxarifado

Com experiência de no mi-

nlmo 1 ano. Idade de 25 a

35 anos. Ginasial completo c

datilografo. Salário NCr$

210,00. Cortas com 
"Curri-

culum Vitae" para a portaria
dêste Jornal «ob o n. 85570.

(P

AUXILIAR DEPTO. PESSOAL. Ad-
mitimos rapaz cl pratica t co-
nhec. de leis Trabalhistas p[ tra-
balhar em Caxias. Sal. 200,00 —
Tratar Av. Nilo Peçanha, 185,
s.loía, Nova Iguaçu.

PRECISA-SE pare camisas de mo-
torista, paga-se bern. Apresentar-

Ise aó com pratica. Prcça do Ban-
deira, 189, loja 16.

|P RÊCISXSE de 4 marceneirc;'.
Cru:, 160, depois das 9 horai.lfi..,, Tacaratu, 379, loja A — H.

JGurçiel.PROFISSIONAIS DE INDUSTRIA i^TssifTStó-^jSgK.
te. Psga-r- bem. Tel. 36-2310.

PRECISA-SE de um garçom de
boa aparência. Av. Amaro Ca-
valcante, 2 039-A — Eng. de
Dentro.
PRECISA-SE empregado para bar
com multa prática de copa. Con-
de de Bonfim, 155.
PRÊCISÃ-SE" de" um lavador dc
pratos. Rua da Candelária, 78

METALÚRGICOS E
SOLDADORES
METALÚRGICO - Procisa-se com
pratica em sorviço» dc bancada,
tombem com soldes à prata e
forte. Tratar na Rua Conselheiro
MayrlmV 242, Jacarezinho. Tra-
zer Carteira Profissional.
PRECISA-SE de meio oficial de
soldador. — Rua Gonzaga Bastos
n.o 209-A — Tratar com Peçanha.

' 
AUXILIAR ESCRITÓRIO - Admi-
desembaraçada, boa dactüogra-
desembaraçada, bc.a dactilaogra-
fia, firme em cálculos e alguma
pratica de serv. gerais de escri-
torio. Rua Dias da Cruz, 185 —
si 223. Meier.

AUXILIAR ESCRITÓRIO - Admi
timos rapaz de boa aparência,
boa dactilografia e muita prati-
ca de aerv. gerais de escritório.
Av. Copacabana, A90-6A
ÃUX. Rap. üi'. Dat. 150 200/
Debüadcr Calc.j Informante Cal]
Dat. Op. Ruf/ Aux. Int. Ext./
Cont. meio exped.j Boys[ Av. P.
Vargas, 453, _s| 605,
AUX. MOÇAS Esc. Dat./ Fat. Dat.
Estoquistar Cale. Dat./ OP. Front
Feed/ 150 200/ Dat. Méq. Elét.
IBM/ Dat. Secret. c/ Inglês 250/
Contab. práv. 250 300/ Av. P.
Vargas, 435/605.
AUXILIAR DE CONTABILIDADE
— Admitimos rapaz com conhe-
cimentes gerais dos serviços, boaiCARPINTEIRO — Precisa-se à Rua
letra, datológrafo, etc. prcíerên- 7, quadra BG, lote 3, Centro de
c!a residente na Zona Norte. — Abastecimento São Sebastião
Apresentar-se com documentos âJAv. Brasil.
Rua Franco de Almeida n. 72.

FABRICA de movei» de fórmica
píecisa de meio oficial m2.cer.si-
r... Rua .Ganabara, 194. Ersfa rua
fica ao lado do Inst. PeÜx Pa-
checo. 
CARPINTEIROS de firm. - Vm-
cisam-se p/ _rabaV,i_r_-m na R.
SSo Rafael, 22. Pagam-se CrS 700
p/. hera. Tratar no Iccal, segun-
da-felra.

REPUXADOR — Precisa-ie meta-
lurgico na Rua Conselheiro May-
rink, 242 — Jacarezinho. Tratar
parle da manhã. Trazer Certeira
Profissional.

CARPINTEIROS -
MARCENEIROS

(Próximo da Av. Brasil n. 2 110)
das 9 às 15 horas.
AUXILIAR DE CONTABILIDADE -
Entrevistas das 8 às 11 horas —
Av. Marechal Floriano-, 22, so-
brado.

CARPINTEIROS práticos e desem-
baraçados para colocação de es-
quadrlas c um para trabalhar err
maquina,, em pequena oficina.

MARCENEIRO — Preciso um com
toda capacidade, para tomar con-
ta de todo o serviço de oficina.
Ótimas condições a combinar, rta
Rua AAorais e Vale, 51 — Lapa.
PRECISA-SE de carpinteiro de es-
quadris, paga-se bem. Tratar com
o Sr. Mesquita, na Rua Júlio Cas-
tiihos, 35, ap. 1001. Tel. 27-3028.
PRÈCISÂ-SE tíe marceneiro,
Rua Lemos de Brito, 337 — Quin-
tino.
.LÃINÃDCR — Rua dõ"llvratnen-
tc, 13S-A, Apresente-se com do-
cumentos.

PP.ECISA-SE de um oficial de al-
faiate, Run Paraiso n. 70, Par-
que Aleprln, final da Rua Bela.

ão Cristóvão.
PRECISO costureira para calças
de homem, com prática de <_¦
brica, para serviço Interno. -
Marsll. Com.. Ind. Import. Ex-
port. ltda. Rua Buenos Aires
n.o_217, sobrado.
PRECISASSE costureira blusões
gola italiana, serviços finos, tra-
íer amostra, 800 000. Estrada do
Vigário Geral, 2 682, l.o andar,

PRECISA-SE de empregado para
trabalhar em lanchonete, com
prática. Rua Condo de Bonfim
n.o 214, loia 3.

PRECISA-SE de uma boa calceira,
é favor trazer amostra, Rua Ge-
neral Canabarro, 17-A. Telefone
48-9265.
TECELAO com máquina de ma-
iha oferece-se para trabalhar à
peça. Rua Dr. Garnier n. 687,
cl 2. Rocha. Tel. 52-7730 - Sr,
Lindolpho. ,

BARBEIROS - MANIC
ELETRICISTAS -
RADIOTÉCNICOS

Auxiliar de
contabilidade
E CAIXA CONTÁBIl

PrecÍ3J-so de dois auxiliares

de contabilidade com prática

.P.SCISÂ-SE 
"copeiro" 

pare" café"*mjmínima de 2 anos comprova-

Ar_res_ntúr-se com documen-(da em carteira, com conheci-
ern dia, na Rua Riacnuílo;min|OJ 9er__;s __ê serviços de

n.o 4.77. c«-.trc. - 'contabilidade, sendo que um

pode ser uma móça com prá-
tica de escrituração de contas

correntes; ra.ão, conciliação

bancaria e serviços gerais, ou

que sejam bons datilografo!.
Caixa contábil com prática
comprovada em carteira profis-
sional e referenciai. Compare-
cer em S. Maneia S|A. Av. Rio

Branco, 311-5.° andar sl 501

Sanlnna n.° 213. Centro.

PRÉCÍSA-SE de um empregado
para trabalhar num bar. Rua Ca-
rotina Méier, 25.A

PRECISA-SE de copeiro com prá-
tica de café. Rua Oldegard Sa-
pucaia n.° 3-A. Méier.

PRECISA-SE de uma copeira. —
Rua Miguel Couto, 113, 2." and

CHOFERES E
MECÂNICOS
CHOFER particular precisa, edu-
cado competente, qua lave carro.
Apresentar-se com gravata; Rua
do Carmo, 64, segunda-feira, 11
horas.
ELETRICISTA de automóveis, a',u. P'lra me"> «Ciente. Expe-

dante precisa-se com muita pra-.riencia em administração, con-
tica. Travessa dos Tamoios, 32-D latos bancários, contabilidade

BARBEIRO - Precisa-se. Paga-s.|_-_Flamen5o.  em geral . Legislação Fiscal.
bem. Rua Bartolomeu de Gui-LANTERNEIRO _ Precisa-se de 1 ofertas para a portaria dêstemao, 585, Sao Cristóvão. .Pro- profissional eom experiência 

",er'" P£ra ¦ RÇjBE! ,*

Advogado -
Contador

BAUSCH _ IOMB S. A.

IND. ÓTICA ADMITE:

Guarda-porfeiro
Referências e experiências.

Certificado curso primário. Sa-

lário compensador. Assistência

médica e dentária, restaurante

no local. Apresentar-se na Av.

Automóvel Clube, 2 051 — V

Carvalho.

Balconista
Arameferro

Precisa-se com prática. Se-
mana da 5 dias — Rua do
Lavradio, 20.

'% 
Secretárias executivas

*" Estenodatilógrafas
(inglês/português)

* Secretárias
com datilografia

Para horário integral ou meio-expe- 
'

cliente.
Comparecer para entrevistas e seleção,

munidos de foto recente 3x4 em

CONSEMP - Consultores
de Empresas — Av. Rio
Branco, 156, sobreloja
n. 226. Procurar Dona;
WALDINA, das 9 às 12
e das 14 às 18h. (P

(âi.
COuifMP

Você gosta de crianças?
Venha trabalhar conosco. Temos um

excelente trabalho para senhoras e senho-»
ritas com curso ginasial completo ou equi-
valente com boa aparência. Cobertura na
TV. Otimo para professoras.

Tratar à Rua da Alfândega, 107-4.°
andar. Horário das 9 às 11 e 14 às 17 ho-
ras. Não atendemos por telefone.

Contador
Precisa-se com experiência

mínima de 5 anos em: Conla-

Jovem de gabarito, pro-jbil!dade industrial e comercial;

colocação em empresa; balanços; assembléias; regula

MECÂNICO de radio com conhe-1;ufar ° Sr" JoR"' segunda-feira, çomprovsda en
Tratsr na Rua Voluntários de Pa-lcimentos de sistema de comuni- CABELEIREIRO - Precisa-se. RuaiCi Sr. Salvador, na Av. Marechal
íris, 212, das 7 is 10 heras.'«ções internas, Rua Sacadura Ca- Sio Luís Gonia.a, 436-A. Tela-|Rondon. 539, iegunds'falra, após
Paga-se bem. bral, 81, t/903, Sr. lourenjo, fone 28-3087. it Ií horas, __

mentos fiscais. Boa caligrafia

para escrituração manuscrita.
Paga-se bem. Av. Mem' de Sá,
n. 89.

Contador
Preciso, ótimo ordenado. Tor-

refação dc Café Leblon, Rua
Fernando Gross, 35, Praça do
Carmo, 2a. dai 7 às 8 horas.

Costureiras
Competentes c| prática de

costura fina para senhora»

Precisam-se pars serviço in-

lerno. Rua da Quitanda, 3 si

710. (P

Cia. de Canetas
Compactor

PRECISA DE:

Eletricista — para manuletv

ção e instalações novas. Bom

ambiente de trabalho, comple-

ta assistência social. Salário
a combinar. Os interessados
dírijam-se a Rodv. Pres. Du
tra, km 17 — Nova Iguaçu.

Chefe de
serralheria

Indústria precisa de profis-
sional com bastante prálica em

gabinete e chassis de rádio.—

Semana de 5 dias. Rua Teixei-

rade Azevedo, 121, fundos —

Eng. de Dentro.

Carpinteiros
E TIRADOR DE MADEIRA

Precisa-se na Av. Itaoca, n.

1 939 (fundos). — Bonsucesso.
— Sr. Santos,

5ts1jH-_íl3ÍÍ^^ t ¦>'<_._¦,«¦:. 
._*.-...*•*«*'*! - &¦.&¦-.*•_.¦£*.%_?,.¦
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Necessita de profissional habilifado para^

Companhia americana procura elementos com experiencia 
j 

AJUSTADOR DE BANCADA

I comprovada em cusfos para supervisionar Departamento. Exi- requisitos: oferecemos:' 11 fi — Curso do Senai ou equivalente, devendo conhecer de- — Salario comperisador, ,
riP-CP nm mfnimn Hp trfc anfK pm SetOr industrial 1 senho e instrument de! medigao. - Oportunidade de Progresso,
y6 Sc UITI 111 1111IIIU Uc Ilea dllUs clll oclul IllUUoiliai. 1 

~ Experiencia minima de 2 anos. — Otimo ambiente de trabalho, v
¦ i Idade limite — 30 anos. — Pianos de benefi'cios, 1

i Semana de cinco diasj restaurante no local. Otimos bene- I - 
;

r, — Semana de cinco dias. -
ticios iOs candidatos deverao se apresentar munidos de <

documentos ao Departamento do Pessoal da
Escreva para a portaria deste Jornal,sobo n.° P-85 668. (R | ¦pop™ . ... _ nr.nu,„rt(S, ___^ DO BRASIL 1NDUSTRIA, MAQUINAS E SERV1COS L.TDA. |

MOIOR1STAS 
- 

AJUDANTES 
- 

I jjl Vendedores (as)

I A |\Anrr II II tt\ 6 S i @1 E 0 EtL# tunidode a vendedores (as),
I I IV I Lr f» I II llr r"\ r I II B U 8 8 n OB 9 n fi ! otima asslstencia * condijoei
LU31 1\AUUI\lj nU 1/1! Ui\ t

. i i —ii— ' r"~" I ill I ll I Pr". Vargas, 1 146 — jjl.109.
Importante Empresa Comercial admite elementos com as I II I

rrsr- (ncr$ 1.200,00) 1 
Vl<w„,Ajudantes de caminhao I 

|||||

Lustradores""Motor,stas 11 Importante grupo industrial procura, para admissao imediata, elemento de !|

oferece: Jj if comprovada capacidade, para exercer a fungao de ASSISTENTE DO AUDITOR- j te verdedores para o Estado
~ t a_ I III I- —r— da Guanabara e representan-

® Excelente remuneragao, de acordo com aptidoes. CHEFE. 1 tes os Estados do Rio,
Assistencia medica — hospitalar, gratuita, extensiva a „ . .. . ^rAiLm^rniroiarlo!1"
famfiia. Qualmcagoes exigidas: Experience superior a oito anos em auditoria. Pro-

Apresentar-se ao sr. edilberto, a Rua Morais e Vaiie n.° fun,dos conhecimentos em Contabilidade geral e industrial. Contador ou tecnico vanA«A*rac
60 — 3.° andar — Lapa — munido de Carteira Profissional e de- I || . . , _nr Ven£SeQ0reS
mais documentos necessarios. (P 

de Contabilidade registrado no CRC. Idade entre 30 e 4Q anos. externos

Os interessados deverao telefonar para 42-4092 (Sr.a Rosa), para marcar l „ A E ec onic do Brasil Ltda.
I I I 11 ''i Rua do Rosario n. 159 of ere-

:~I7^Z entrevistas, que serao realizadas a partir de terga-feira proxima. (P Z
mmrnmrnmmmmmmm—mmmmmmmmmm—mmmm^mhmmm l | Tratar dia 13 dflS 13 as 15 H>

IDIOMA ^ I 

jlll——¦—¦ —mmm^mmm ^   _ _ j ms com Srta. Elizabeth.

! 
DATILGGRAFA 

- DITAFONE ! 
j

—— Grande Emprtsa de categoria inlernacional ndmitc secretariat conhecendo fluentemente o Ingles, e3crito jl
falado, bem como poriugues no mesmo nivel anterior, cuja dalilografia seja capaz de apanhar difados cm jj

ambos idiomas, direiamente de ditafone.
Nao ^ necess^ria a pratica em estenografia, mas sim, vivencla cm escrit6rio bem organizado e sentido |,
est^tico de corresponddncia. I

—— Salario bem compensador, escrit6rio no Cenlro da Cidade, sSbados livres e ambiente de trabalho superior. j—— As interessadns serao atendidas o Avenida Rio Branco, 181, 15.° andar, sala 1 506. (P i|

I *iwii! mituus'iusnntis 11

ccrDrrADIA A
tJ LLl\L B riSll/l | ADM|TIM0S PERFE ITlSS IMO

conhec««
Fecha-

pos-
boas

na
402.

ferior

de mo- 40272.

000

POR MIS

BSBE9BBSE

Companhia americana procura elementos com experiência

comprovada em custos para supervisionar Departamento. Exi-

ge-se um mínimo de três anos em setor industrial.

Semana de cinco dias, restaurante no local. Ótimos bene-

fícios.

Escreva para a portaria deste Jornal, sob o n.° P-85 668. (R

Importante Emprêsa Comercial admite elementos com as
seguintes características:

Motoristas
Ajudantes de caminhão
Mecânicos — Motoristas
Lustradores

OFERECE:
® Excelente remuneração, de acordo com aptidões.

Assistência médica — hospitalar, gratuita, extensiva à
família.

Apresentar-se ao SR. EDILBERTO, à Rua Morais e Valle n.°
60 — 3.° andar — Lapa — munido de Carteira Profissional e de-
mais documentos necessários. (P

Importante grupo industrial procura, para admissão imediata, elemento de

comprovada capacidade, para exercer a função de ASSISTENTE DO AUDITOR-

CHEFE.

Qualificações exigidas: Experiência superior a oito anos em auditoria. Pro-

fundos conhecimentos em Contabilidade geral e industrial. Contador ou técnico

de Contabilidade registrado no CRC. Idade entre 30 e 4Q anos.

Os interessados deverão telefonar para 42-4092 (Sr.a Rosa), para marcar

entrevistas, que serão realizadas a partir de têrça-feira próxima. (P

' 8 — 3.» Caá., CLASSIFICADOS, Jornal do Brasil, domingo, 17, « í.°-feir», 13-3-S7 O EMPREGOS

DO BRASIL INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS L.TDA.
RUA GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIA, 84 - BENFICA

Vendedores (as)
Oferecemos excelente opor»

tunidndo a vendedores (as),
ótima assistência e condições
de trabalho. "Comissões ele-
vadas", artigo de lei. Av.
Pres. Vargas, 1 146 — sj 1.109.

IDIOMA INGLÊS

DATILOGRAFA - DITAF0NE

Vendedores e

representantes
Fábrica de móveis estofa-

dos com boa aceitação, admi-
te vendedores para o Estado
da Guanabara e representara
tes para os Estados do Rio,
Minas e Espírito Santo. Tratar
Rua Alcaméia, 111. Olaria.

Vendedores

externos
A Electronic do Brasil Ltda.

Rua do Rosário n. 159 ofere-
ce uma chance ótima para ga-nhar dinheiro. Venda de tc-
lefones internos e PAX —
Tratar dia 13 das 13 às 15 h>
ras com Srta. Elizabeth.

Grande Emprtsa de categoria internacional admite secretária, conhecendo fluentemente o Inglês, escrito e
falado, bem como português no mesmo nível anterior, cuja datilografia seja capaz de apanhar ditados cm

ambos idiomas, diretamente de ditafone.
¦ Não ó necessária a prática em estenografia, mas sim, vivência cm escritório bem organizado e sentido

estético de correspondência.
Salário bem compensador, escritório no Centro da Cidade, sábados livres e ambiente de trabalho superior.
As interessadas serão atendidas ò Avenida Rio Branco, 181, 15.° andar, sala 1 506. (P

Kixni! MMTiMÜÍiUJtinm s.t

MflROBRAS.

COM REDAÇÃO PRÓPRIA EM PORTUGUÊS/ INGLÊS

Savopor Ind. de Sfyropor

Para o Dep. de Vendas Industriais estamos
admitindo homem de venda com as seguintes
condições:

a) Que lenha condução própria.
b) O mínimo de 5 anos em vendas de alto

nível. '
Oferecemos ajuda diária, manutenção do

veículo, comissões sóbre as vendas.
Entrevistar: segunda-feira, das 14h às 16h —

Av. Brasil, 2 064.

SECRETARIA

COM CONHECIMENTOS DA LlNGUA FRANCESA
EXIGIMOS:

ÓTIMA DATILOGRAFIA
BOA APARÊNCIA
EXPERIÊNCIA ANTERIOR
BOA CULTURA
EXPEDIENTE INTEGRAL

OFERECEMOS:
ÓTIMO AMBIENTE DE TRABALHO

•' SÁBADOS LIVRES
® RESTAURANTE

BOM NÍVEL SALARIAL

As interessadas solicitamos marcarem entrevista com
o Sr. Edson pelo telefone 46-8000. (P

ADMITIMOS PERFEITÍSSIMO

Técnico em

Contabilidade
Experimentado e conhece-

dor de Leis Fiscais e Fecha-
mento de Balanço. Não pos-
suir menos de 40 anos, boas
referências. Apresentar-se na
Rua tyéxico, 11 — cr. 402.

<p

WQRTHINGTON S. A. (Máquinas)
ADMITE;

FURADORES
BROQUEADORES
RETI FICADORES
TORNEIROS-REVÚLVER

Com conhecimentos e prática, inclusive, de AAICRÕMETRO e
PAQUÍMETRO. Experiência comprovada de 3 anos em Mecânica de
Precisão.

Será dada preferência aos que possuírem Cursos do SENAI.
Bons salários e ótimo ambiente de trabalho.
Comparecer, a partir de 8.00 horas, à Av. Suburbana n.°

5.451, Departamento do Pessoal, com os documentos em ordem. (P

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

ANÁLISE - CUSTO INDUSTRIAL
Companhia americana de grande porte, admite profissional altamente habilitado no campo das rotinas
da contabilidade, para integrar a equipe de técnicos desse Departamento.
É preciso uma convincente experiência anterior no assunto, nunca inferior a dois anos como analista de
contas e determinação de custo industrial. O firme» manuseio dêstes dois ramos, errtre outros, é essencial.¦ Ser brasileiro com idade não superior a 30 anos, formado Técnico em Contabilidade por escola de Ca-
tegoria e certa estabilidade profissional, serão requisitos considerados.• Salário inicial de 400 cruzeiros novos, «emana de cinco.dias e local de trabalho no Centro da Cidade zso
algumas das vantagens oferecidas.

Os interessados serão atendidos à Avenida Rio Branco, 181, 15.° andar, sala 1 506. (6

Mecânico -

meio oficial
E PINTOR DE AUTOMÓVEIS

importadora de Ferragens
S|A admite com experiência
comprovada em carteira, do-
cumentos em dia «.curso pri-
rnário. Apresentar-se na Rua
S. Luís Gonzaga, 527 — S.
Cristóvão. (P

Vendedores (as)

Organização de âmbito internacional neces-
sita de 20 vendedores (as), sendo 10 para Gua-
nabara e 10 para o Est. do Rio. Dá-se condução,
ajuda de custo, alta comissão, prêmios, garantias
trabalhistas. Material de consumo obrigatório,
importado. Apresentar-se exclusivamente de pa-
letó e gravata, com documentos, à Rua Acre, 47,
salas 1 202/3, para seleção.

Desenhista ou projetista
Para execução de desenhos de fabri-

cação e projetos, com prática. Paga-se bem.
Kibras S.A. — Estrada Meriti-Caxias, n.°
1.759, em frente ao Matadouro. Condu-
ção: ônibus São João-Caxias da Emprêsa
de Transportes Flores. (P

Montmartre

Jorge
Precisa de desenhista

veis. — Rua São Clemente,

Engenheiro civil p/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). Comissões
altamente compensadoras. Tratar à Av. Sena-
dor Queirós, 101, ó.° and., conj. 602, Caixa
Postal n.° 569. Tels.: 37-9758 e 34-6049. — São
Paulo ou escrever para "DONAR" aos cuidados
dêste Jornal sob o n. P-85 629. (P

Meio expediente
ALTAMENTE REMUNERADO
Apenas 5 moças e 5 rapa-

zes, serviço externo de relações
públicas, cj riquíssimo mate-
rial de trabalho. Exigem-se boa
apresentação, desembaraço e
desinibição. — Rua México, 41,
sala 303.

'«UfiíUtíWáííIiutf tumttMi n"marobras^

ADMITIMOS

Operador Ruf

Conhecedor profundo do
sistema RUF. Idade não in-

a 30 anos. Possuir
boas referências. Apresentar-
ss na Rua México, 11, gr.

(P

Vendedores

Precisa-se de vendedores com ex-
periência em venda de artigos de
plásticos para o comércio da Central,
Leopoldina e Zona Sul. Paga-se muito'
Ibem. Tratar 2.°-feira das 9;00 às
12,00 horas, com o Sr. Pinho. Rua
IMéxico, 74 — Sala 1202. (P

Vendedores

(A) Venda de fita lisa c fitacom propaganda. (B) Lixa deunhas lisa (profissional paramanicure) e lixa com propa-ganda. (C) Produtos DuponLinha 7. (D) Produtos Adezita.É preciso ser jovem, dinâmico,boa apresentação e com co-nhecimento da praça.(A lixa é fabricação própria).

Vendedores < só profissionaiscom experiência e bom co-nhecimento no ramo de abra-sivos industriais, lixas e re-botos.Cola — Alba — Compensadoretc. Só se apresentar vendedO're3 com experiência.Firma dá carro.Salário a combinar.
Necessário documentos e carta de apresentação.Rua Frei Caneca, 59 — Sr. ABRAÃO — Rio de Janeiro, GB.Apresentar-se só dia 13-3-67.

Pesquisa Educacional
Estamos iniciando neste Estado um traba-]

lho complementar de pesquisa educacional e a
partir de 2.°-feira, dia 13, no horário de 9 às
12 e de 14 às 20 horas, as inscrições estarão
abertas.

Pessoas de ambos os sexos com idade de
18 a 35 anos, com instrução ginasial no mini-
mo, boa aparência e que realmente queiram me-
lhorar de padrão de vida.

São 10 vagas apenas.
Rua Senador Dantas n. 117, sala 526 — Sr.

Porto.

Dinamismo - Agressividade cordial - Técnica de Vendas.
Iniciativa e Reais Possibilidades de Ganhos acima de NCr$ 1 200

(Cr$ 1 200 000).

Nós lhe proporcionaremos isto tudo em curso de vendas e

aperfeiçoamento remunerados (nós lhe pagaremos) que lhe ga-
rantirão emprêgo efetivo em Emprêsa de âmbito nacional com

todas as garantias legais, 13.° salário - férias remuneradas -

salário família etc.

PEDIMOS APENAS:

Boa aparência ^
Idade entre 21 e 45 anos

Venha conversar conosco amanhã, dia 13, das 9 às 17 h,

â RUA MIGUEL COUTO, 105/3.» ANDAR. Procurar o SR. IV0

DAMASCEN0.

COBERTURA PUBLICITÁRIA EM TODO 0 TERRITORIO NACIONAL

Vendedores

A Cia. Santo Amaro de Automóveis
admite, de preferência que tenham expe-
riência em venda de veículos.

Exige-se desembaraço e boa aparência.
Ajuda de custo e comissões.

Os candidatos queiram se dirigir mu-
nidos dos documentos ao Depto. de Pessoal
à Av. Oswaldo Cruz, 73/87 — Flamengo. (P

Cr$ 1240

Ótima oportunidade para 5 pessoas que desejam fazer de 1967 um
ANO MILIONÁRIO

OFERECEMOS:
. • Sólida organização de âmbito internacional

O Mercadoria exclusiva de grande aceitação
Treinamento rápido e moderno
Assistência técnica permanente
Ótima comissão com prêmios especiais

® Ambiente de trabalho excepcional
Liberdade de horário

O Mercado inesgotável
EXIGIAAOS:

AMBIÇÃO
CULTURA MÉDIA

• ENTUSIASMO E INICIATIVA
9 IMEDIATO INICIO DE ATIVIDADES

Os interessados deverão apresentar-se munidos dêste anúncio à Rua Visconde da
Gávea, 125-A, 4.° andar (esta rua fica ao lado do Minist. da Guerra) das 8 às 12 ho-
ras e das 14 às 18 horas — Sr. Portela.

MÃO ATENDEMOS POR TELEFONE

REQUISITOS: OFERECEMOS:

Necessita de profissional habilitado para:

ÂJUSTADOR DE BANCADA

Salário compensador,
Oportunidade de Progresso,
Ótimo ambiente de trabalho,
Planos de benefícios,
Refeitório no local, a preços reduzidos,
Assistência médica ocupacional,
Semana de cinco dias.

Os candidatos deverão se apresentar munidos de
documentos ao Departamento do Pessoal da

Curso do Senai ou equivalente, devendo conhecer
senho e instrumento de medição.
Experiência mínima de 2 anos.
Idade limite — 30 anos.

de-
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r
JORNAL DO BRASIL

V PARTE INSEPARÁVEL DO JORNAL

CLASSIP
Rio de Janeiro, domingo, 12, e segunda-feira, 13/3/1967

4.° Caderno

Veículos -- Veículos - Veículos - Veículos - Veículos - Veículos - Veículos - Veículos - Veículos-Veículos - Veículos

ÍNDICE

veículos
t

ANIMAIS E AGRICULTURA ...
DIVERSOS
ESPORTES - EMBARCAÇÕES :.
MAQUINAS - MATERIAIS ...

PAGINAS

1 a

7 e

AERO 65 — Excepcional,
equip., 5 marchas, à vis-
ta Cr$ 6 600 mil. — Sr
Gabi. Tel. 38-1559.
AERO WILLYS 67 - Médico v.n-
de, axul roralma, com 3 000 km.
CrS 12 300. Tralar lol. 26-8488.
AUTOMÓVEIS NACIONAIS, Iodos
revisados, equipados, Volks 65,
64, 63, «2. Gordini 64, 43
Aero 65, 64, 63. Facilito saldo
até 18 meses. Troco por carro
americano. R. 24 d* Maio, 254
48-0987.

AUTOMÓVEIS
AUTOS PRAÇA (todas marcas)!
DKW 63 a 67, Gordini 63 e 64,
Dauphine 62, Volks 62 e 63 etc.
Desde 2 000 mil. Saldo multo fa-
cilitado. Troco-se. Rua Conde de
Bonfim, 40.
AERO WILLYS - Compro, paga-mento à vlsta de ano 1963. Tel.:
22-4229 ou 32-5397. (Comprandode particu!ar).
AUTOMÓVEIS novos Vemag para
a praça. Qualquer quanüddae,
já emplacados e com taximetro,
desde 4 000 de entrada e o sal-
do V.S. determina como deseja
pagar. Em Copacabana, no Av,
Atlântica, esq. da Rua Dialma
Ulrich, no Posto 5. Tcl. 47-7203.
Na Tijuca, nn Rua Conde és Bon-
fim, 40. Tel. 48-6433. '

AERO WILLYS 63 bordeaux ban-
da branca c| tranca, suspensão,
nova. Vendo a vista Rua Capi-
tão Bragança n.° 53. Bonsuces
so.
AERO 61, painel de couro, 3a zè-
rie, rádio, tranca, capas. Traga
mec, mtor retif... 5 pneus no-
vos. Rua Silva Rabelo 36. —
Méier.
AERO 62 - Ótimo estado ./ rá-
dio, mec. e lat. 100% — Troco c
facilito — Rua Cardoso de Mo-
rais, 436 — Ramos.
AERO 67, OK, 2 600, espetacular
cor linda. Compo de São Cristo-
vão, 170, sábado oté 13 horac,
ou segunda-feira.

AUTOMÓVEL - Compro lem
aborrecê.lo. Vejo a domicílio no
horário de sua preferência, Pa<
gojioj». .- T.l. 38-3891.
AERÒJÍILLYS" - Compro s.m
aborrocê-lo. Vejo a domicílio no
horário do sua preferência. Pa-
50 hoje. Tol. 38.3891.
AGORA ATÉ AS 10 HORAS OA
NOITE você pode comprar soi
Vemag na Av. Atlântica esq. do
K. Djalma ^Ulrich. Todas as cores
• tipos. Financiamos a longo pra.
10 e açoitamos treca por qual-
quer automóvel. Tel. 47-7203 —
TEXAS.
AUTOMÓVEIS novos Vemag para
e praça, modelo 67, na Texas.
Qualquer quantidade, já empla-
ce dos e com taximetro, desde
4 300 de entrada e o saldo V. S.
determina , como dese|a pagar.
Em Copacabana, na Av. Atlãnti-
cc, esq. da Rua Dialma Ulrich,
no Posto 5. Tcl. 47-7203. Na Ti-
jucs, na Rua Conde de Bonfim
n. 40. Tel. 48-6483.
AERO 63 e outro 60, equipados
de ni. uso, vendo um facilito
parte. R. do Bispo, 47 — Ga-
ragem.
AERO 62 - Bordeaux, c| rádi_.
pneus novos de um só dono des-
tle 0 km. Rua do Bispo, 47 —
Garagem.
AERO 63 — Pouco usado, equi-
pado, 1,° e único dono, à vis
U ou facijiío parte. R. Haddock
Lúbo,__335. 
AUTOMÓVEIS - RIS peíãTiiêní
po e dinheiro! Só a Texas tèm

o farra que vocô procura ¦ nas
condições que pode pagar. Aero
Willys 61, 62 e 63. Dauphine
60, 61, 62 • 63. DKW Vemag 60,
61, 62, 63, 64, 65 * 67 0 km.
Belcar e Vemaguete. Gordini 62,
63, 64 e 65. Jeep Willys 62.
Simca Chambord 60, 61" e 62,
Simca Tufão 66. Volkswagen 62,
63 e 64. E muitos outros cj en
tradas a partir 690 000 e preclações de 120 000. Na. troca,
sempre a maior avaliação. Rua
São Francisco Xavier, 342 — Ma-
racanã — e Rua Conde Bonfim,
40 

'.- Tijuco.
AERO WILLYS 62 - Facilitamos.
Ver e tratar na Rua Filomena
Nunes, 162, Olaria. Tel. 30-6470,
Sr. Fábio eu Sr. Albino.
AERO WILLYS 60|61 1 090 000 -
Várias cores, equips. novíssimos.
Saldo a comb. Troco. Rus São
Francisco Xavier, 342 — Mara-
cana.
AUTO -táxi Dauphine, 62 —
1 980 000, pronto para rodar,
equip. p/ Gordini. Ótimo estado

Saldo a comb. R. São Fran-
cisco Xavier, 342 — Maracanã.
^NGLIA^—ivt^QOO.-r-^NovI:
nho em folha, Triumph 52 —
390 000, pint. forr. mec. 100%

Sa Ido a comb. Troco R. São
Francisco Xavier, 342 — Mara-
CfifjS.
AERO WILLYS 2 600 - 63 -
1 890 000, a?ul noturno, forr.
couro, tranca, rádio, persianas.
Novíssimo. Saldo a comb. Troco.
R. São Francisco Xavier, 342 —
Maracanã.

ALFA ROMEU J.K. vende-se im-
portado, completo de 4 carbura-
dores Solex P, H H, pronto a
estalar com coletores. Rua Aris-
lides Lóho, n. 197, loja.
AERO WILLYS 60 - Ótimo cs-
tado. Equipado. Aceito oferta.
Rua Barão de Mesquita 174-A.
AERO, WILLYS 1964 - Vendo
eni ótimo estado de conserva-
ção e bem equipado. Ver das
8 às 20 horas, na Rua Santa
Sofia, 20-B — Açougue.
AUTOMÓVEL - Vende-se Vema-
guete 62, estado nóvo, cor cre>
me, c| radio CrS 3 000 000. —
Tel. 46-2648 - Ver no domingo.
AUSTIN A 40/49 - Vendo 

"M. 
R.

CrS 1 200 000 - Aceito troca
em mercadoria de rádio ou TV- Tel. 52-2540.
AERO 63, vendo urgente. Barto-
lomeu Milre, 600, leblon.
AERO 65 - Em estado de 0 km,
7 000, c| rádio, vendo ou troco.
R. São Luiz Gonzaga, 2 279 —
Tel.: 48-8700.
AUTO americano-europeu, compro
p/ meu uso. Somento em perfei-tas condições. Tratar c/ Sr. Lo-
pes, hoie. Rua Pernambuco, 512,
ap. 501.
AERO 62 gelo c| forro verm
ótimo ost. a qualquer prova Iro--
co e fac. c| 1 800 enf. s. 18
m. R. 24 de Maio, 316. Telefone
48-2701.

AERO 66 - Vendo, ex-
cepcionai estado, bor-
deaux/gêlo, equip. Sò-
mente à vista. Ver a par-
tir de segunda-feira. —
Rua da Gamboa, 307.
AERO WILLYS 67, 0 km, qual
quer côr. Vendo p| 6 000 mais
26 x 270. Aceito ofertas. Tel.i
34-0202. O preço atual na ta-
bela é 13 300.
AERO WILLYS 1967 -
NCr$ 132,00. - Melhor
plano. Maior garantia. R.
Passeio, 90-8,30/20 h.
_ _____ _JB

ATENÇÃO - Proprl.tári» de
Volkswagen de praça: a TEXAS
está fazendo troca de Volkswa-
gon por Vemag 4 portas, finan.
ciando a diferença a longo pra-
zo na Av. Atlântica esquina de
Rua Djalma Ulrich • na Rua Con-
d. d. Bonfim, 40 — N. B. Entr.-
ga o Vemag 67 novinho, já em-
placado na praça* com a cor quo
V. S. desejar. TEXAS.

ALFA ROMEO - Julia
1 600, esporte. — Av.
Atlântica, 1 588.
AERO 63 — Bordeaux, equipa-
disslmo, 2 500 recto financ. Acei-
to troca. Av. Atlântica, 3 860.
AERO 60 — ótimo estado, cõr
azu!, todo equipado. Preço Cr$
2 500 000. Ver domingo dos 13 òs
15 heras na Rua Prof. Ortiz Mon
teiro, 88, Laranjeiras. Segunda-fei
ra polo telefone 31-3515.
AERO WILLYS 67-0
km — Vendo. Informa-
ções tel. 37-7666 — 2a.-
feira.

AERO WILLYS 63 - NCrS 4 000
viita — Er.uipado, côr pérolarádio, tranca, b. branca. Av. Del

fim .Moreira, 396, ap. 401.
AERO WILLYS 60 - 2a. série -
Venda-se c| rádio, tranca e me
lhoramentos. — Rua 24 d: Maiona'* 841.
AERÒ 6Í ult, série eqúlp. ..
qualquer provo a visla lroco c
íac. cl 1 500 ent. s. 18 m.
24 Maio 316 - 48-2701.
AERO WILLYS 65 - Vende-se,
cnstor-rjêlo, todo equipado, só h
vista. Rua Andrade Figueira 621.
AERO WILLYS 62 - Particular,
seminôvo, equipado. Ver e tratar
na Av. Nelson Cardoso, 1171
AERO WILLYS 64, côr gelo, .;-
tofam.nlo v.rmelho, completa-
mente equipado, carro para pes-so. d. bom gosto, particularv.nd.. - Tratar na Rua Alb.rto
l.itè, 223, ap. 301, Mél.r. Tel.
29-2662.
AERO WILLYS Mod. 66 - Par-
ticular, vende-se de cêr cinza ma-
drugads c/ forro prelo, estado
ótimo - CrS 8 500 000 — Reca-
dos Sr. Roberto de 8 is lOh —
Tel. 27-8642.
AERO 60 - Belíssimo, azul, rá-
dio, tranco, suspensão modif. etc.
Ac. ofertas « troco. Bolivar, 115,
6.° andar - 36-6122.
AERO 60, 61, 62. 63, 64. Impe-
cável estado geral. Vendo, tro-
co, financio. Paim Pamplona,
700 - Jacaré. Tel. 49-7852.
AERO 62 — Equipado gelo um
dono, excepcional, pouco uso.
Vendo. Ver Barão de Cotegipe
524 ap. 402.

AERO 63 - Inteiro grená
Vendo ou troco por Volks. —
CrS 4 000, no Rua Torres Ho-
mem,J_254_-_TeK_58-7105.
AERÒ WILLYS 1962 -'"Vende-se,
Rua Joaquim Meier, 76 — Tel.:
49-1364 - Lúcio.
AERO 63, côr gelo, est. verme-
lho, com rádio, tranca em per-feito estado. Vendo e e:tudo Iro-
ca urgenie. Trotar na Rua Ss Fer-
reira, 178J504. _
AERO 65, còr werde, ett. couro,
direção modificada, cm perfeitoestado. Vendo e estudo troca.
Tratar na Rua Sá Ferreira, 178
504.
ÁUSÍTn A-70, est.., geral bom
com rádio, máq. 1C0%, bem cal
çado. 1 200. Aceito oferta. Fa-
cilito - 49-4398 - Mesmo duran
to semana.
AUTOMÓVEIS.- Compro ¦••vista)
qualquer ano ou marca em qual.
quer estado. Tel. 46-8524 - Hé-
lio.

AERO WILLYS 1964 - Vendo ho
je - Preço 4 620 — Cinza nevòa— Seperequipado — Ho|e Rua Pe-
reira ;dè^Siqueira/-)79-^ Tijuca.
AERO 63 — Gelo, rádio ou troco
por Volks 63, 64. Tratar Ruo
Buenos Aires. 221 — Base 4 000.
Tei. 434161. _•__
AERO WÍLLYS 65, c6r praí, .
10 000 km rodados, ótimo esta
do. Vende-se, fac. ent. NCr$
4 000 e 10 x NCrS 400. Aveni-
da Paulo de Frontin, 739 op. 303
ÃE¥Õ~wnYS~64 - EstadtT"de
nôvo, vende-se ou troca-sç por
carro de menor valor, negócio
só à vista. Estrada Vicente Car-
valho, 1216, procurar Arlindo ou
Marinho.
AERO WILLYS 63 - Estado
nôvo, vende-se ou troca-se por
carro de menor valor, negócio
só à vista. Estrada Vicente de
Carvalho n. 1216, procurar Ar-
findo ou Marinho.
AERO WILLYS 63 - Vendo, óti-
mo estado geral, cór azul Ja-
maica, pneus b. b. novos. Ruo
N. S. das Graças, 477 — Ramos
AERO 61, C3t. de nôvo, equip.,
mec. 100%, 2.0 dono. V. barato
ou troco pj carro menor valor,
nac. ou est. José Higino, 841102.
AERO WILLYS 61, equipado, c|
rádio, ótimo estado, único do^
no, 3 100. Tel. 28-6703. R. Jo0
quim Palhares, 149 cl 17.
AERO WILLYS 1963, vendo quemchegar com 3 730 — é da graça
Rus Pereira de Siqueira, 79 -
Tijuca. -
AFP.O V/ILLYS 1964, bom estedo,
vendo ou troco. Av. Churchill
94-A. Tel. 22-2439.
AÍRÕ WIÍLYS 64, particular,
ótimo, azul, 34 000 Vm reais,
equipado, pneus novos. Run Vi;;.
Caravelas, 25 — Botafogo. Tel.
26-2796.
AERO 60,. bordo, transf. p| 62.
Crí 2 300. Av. Copacabana, 420
op._406.
AERO 

"WÍLLYS?-1966, 
grcnT~«

gelo, forro em couro um só do
no, 4 pneus novos, todo equipa-
do c| ^ rádio, tranca, garrai, caoa
etc, à vista pela melhor oferta,
Avenida Copacabana, 959, pro-curar proprietário portaria, hora-
rio das 10 às 12 hoie. — 16 000
km.
AERO WILLYS 65 - Estado de
nôvo, vende-se ou troca-se porcarro de menor valor, neqócio
só à vista. Estrada de Vicente
Carvalho n. 1 216, procurar Ar-
lindo ou Marinho.

CHEVROLET 50 - Mecânico, não
existe outro igual. Está bom
..lesmo, só serve para quem co-
nhece o que é bom. Entrada NCr$
2 000,00 e o saldo a combinar
ou a melhor oferta à vista — Mar
que entrevista pelos telefones ..
31-1331 e 31-2676. •

AERO WILLYS 1963, vende-se p|
preço de ocasião. Tratar na Rua
Coronel Tamnrindo, fl9 na padaria com Sr. Lino.

AERO WILLYS 62 - Excepcionai
estado, conserv. equip. p/ b. b.,
capas couro. Tel; 26-8214 — Tra-
tor. ,2a.-feira - Facilito. -

AERO WILLYS 63 - Rádio, ga.
ras, persianas, b.b., capas, 42 000
km. NCrS 4.200. Tel. 30-4649— Pedro, só à vista.
AS. MELHORES OPORTUNIDADES
— Nacionais, todos os tipos e
enos, desde 500 mil. Rua Conde
de Bonfim, 40-A,
APROVEITE nossos oferta» espe-
cííís; nacionais todos os tipos,
anos, msreas e cores, superequlps.
(Dauphine, Volks, Gordini, Vemag,
Vemaguet, Acro etc, etc), desde
500 mil. Estrangeiros, granda va-
riedade, desde 500 mil. Saldo
feito pelo cliente. Trcca-se pelovalor exato. Rua Conde de Bon-
fim, 40-A.
AERO WILLYS 62 - Vendo, côr
grená. Tel.: 34-2203, amanhã.
AUTOMÓVEIS - Compro DKW,
Rural, Gordini, Aero Willys,
Simca, mesmo precisando de rr
paros, pago a dinh.iro. T.I.: ..
29-1738 d. dia, 34-0468 à noi-
1».
AERO WILLYS 1967 - Zero qui-lorrjetros, cor a escolher, sem
«nlrada, lem juros, NCrS. 230,00
mensais. Consórcio Cassio Mu-
nir o pioneiro no Brasil. Infor-
màjões Av. Caiogeras 23. Cas-
teio ou Rua Barata Ribeiro 200
loja C.
AUTOS EM ÓTIMO ESTADO (Ebaratos) — Dauphine 60 a 63:
V.mig Sedan 60 a 67; Vemag
59 a 67; Gordini 64 a 66; A.ro
63 a 64; Simca 61 «63; Rural
62;- Kombi 62 a 64 ate. • mui-
tos, estrangeiros como Citroen,
Austin, Mirris ate. Presos • cond.
•xc.ptionait — Entrada desdo
NCrS 300,00. Saldo nas cond. do
<li.nl.. Rua Conda da Bonfim n.°
40-A — Texas.
AERO (7 — 0 km, qualquer còr.
10 900 somantê a visla - Valdir- 29.0481.
AERO WILLYS 2 600 • Itamarati
ò7-i Zero km. Todas as corei
Facilitamos e aceitamos trocas.
Rua Froncisco Otaviano, 41. —
Delsul. Revendedor Willy». NSo
compre sem nos consultar. Tele-
fone 27-8656.
ÃERO 65 — 4 marchas, superequi-
pado, estado de nôvo, côr cinza-
névipa - Preço NCrS 6 500 à vis-
ta. — Estrada Intendenta Maga-
lhães, 75 - Posto ZBY.
AUTOMÓVEL X DINHEIRO - Não
venda seu carro, hipoteque, (fa-
Ço reforma geral, fac. pag. 4 ve-
zes). Rua Castro Barbosa, 72 —
Sr;, Alcides.
AERO-WILLYS 65-5 marchas,
saiu em nov. d» 65, 2 cores,
eslado de nóvo, com 18 000

Kms., equipado com ridio, 3 f.nôvo, tranca, pneus b.b., nun-
ca teve batida, ótimo estado.
A visla NCrS 7 000,00. Aceitotroca. Rua Felipe Camarão, 138
.— Maracanã.
AUTOMÓVEIS c| 300 mil de ent.ou pouco mais, Chev. 47, Dodge48, Plymouth 46, táxi Chev. 56,Morris 51. Aceilo troce. R. Vis-conde Itamarati, 138 - Mara-cana.
AERO 63 superequipado autenti-ca ioia. Vendo, troco, facilito.Cerqueira Doltro 82. Posto emCascadura.

AUTOMÓVEL - Troco terreno
10x40, Pedra Guaratiba - Tele-
Í9I-tl}__A92-_
AERO WILLYS 62 - Vendo p/3 300, estudo oferta à vista, R.
Vise. de Pirajá, 565, op. 801
Tol.: 27-9823.
AERO WILLYS 64 - Estof. de
couro, unlco dono. Tenho fatu-
ra. Apenas 36 000 kms rodadosEquipado c/ rádio, tranca ele.Dificil haver Igual ou mais
nôvo — Troco por carro nac. pc-
queno. Rua Antônio Basilio, 162Tijuca .- Tel. 34-5705.
AERO WILLYS 66 - Cinza-daro
2'500 km. Tel. 37-5455.
AERO WILLYS 66 - Vendo em
ótimo estado, todo equipado. Pa-
gamento à vista. R. General Dio-
nisio, 49. Tel. 46-5397.
AERO WILLYS 64 - Novíssimo,vende-se. Tratar zelador. - RuoJoaquim Nabuco, 238.
AERO WILLYS 62 - Rádio 3 fxs.
2 alto-falantes, tronca, bda. bran-ca, unlco dono, perfeito. Vendo
ou fac. c| 2 500. R. Bom Pas-tor, 399.
AERO WILLYS 63 - Particular
vende à vista - CrS 4 300 00com rádio, capas, tranca etc, óti-
mo estado — Rua Laurindo Filho,

159.
AERO 64 — Vendo ou troco emolimo estado, forrado a couro,equipsdo. Financio até 15 me-ses. R. Conde de Bonfim, 569
AERO WILLYS 1966 grená e ge-Io forro em couro um só dono, 4
pneus novos todo equipado comradio, garras capa,, etc. 16 000km rodados, só a visto pela me-
lhor oferta. Ver Avenida Copa-cabana, 959-A. loja. Sr. Aguiar.
AUSTIN A-40, 52- Vendo, mo-
quina retificada. Telefone 58-0162.
AERO WILLYS 63, taxi, ótimo
estado. Ver e trotor no Rua SãoGabriel, 163, das às 11 horas

Amaral.
AERO WILLYS 64 - Excepcional.Rodio transistor, 2 elto-falentes,
capas, tapetes, b/bronco. Parti-cular vende à vista. Rue GomesCarneiro, 161, Copacobano.
AERO WILLYS 65 pelo melhoroferla, cor cinza madrugado, es-tofamento couro vermelho, equi-
pado, com 22 000 km 'rodados.
Trotar na Cliper. Ruo Júlio doCarmo, 94. Tel. 43-8430.
AERO 64 - Vendo à visto -
4 800 - Azul claro, rádio OMe OC, capas Courvin, pneus no-vos - 31-3197 _ 29-5428.
AUTOMÓVEL - Compro dou co-mo parte de pagamento grava-dor estir.o Philip» profissional,nêvo - Tal. 3840(7.
AERO WILLYS 1966 - EíSipldS",
KS'?' -'ÁÍ. Vendemos à visto,NCr$ 7 900 00. Ag. Viana. Ruo
%",'?„* Ba"0!- 72* - Tels.: ..48-1403 «28.7791.
AERO WILLYS 65 - Vende-se -
CrS 2 500 000 entroda, soldo 15meses. Ag. Viona. Rua Mariz eBerros 724 - Tel».: 28-7791 e4B-1403.

AERO-61 painel de couro, super-
equipado, todo novo vendo, tro-co, facilito. Cerqueira Daltro 82
posto em Cascadura.
AERO 64 superequipado, riquis-simo estado, vendo troco facili-to. Cerqueira Daltro 62, posloem Cascadura.

AERO WILLYS 65 - Vende Ama.ronas, único dono, comprovado
com fatura do Gastai, pouco ro-dado, equipado, rádio Telespark.
Carro de fino trato, estado dcnovo. Vendo à vista ou aceitotroco por Volks 65, 66 ou Okm.Ver na Rua Emi lia Sampaio, 20,ap__. 302 - Vila Iscbel.
AUSTIN 58 - fodo original, doi
pequenos, gasta menos qu* uma
Lambreta. Financio ou lroco porcarro de maior valor, d!f«r*nça
dou à visla. R. Raimundo Correia
n. 72, ap. 401.

AERO WILLYS 63 - Novo, cor
prela. Motivo mudança. Vendo-se
urgente. Tel.: 26-9936.
AERO WILLYS 1965 - Verde"mõ".
'álico, om Perfeito eslado. Base
NCrS 7000 00, eventuais facillda-
des a combinar. Ver na Ruo Sod-dock de Sá, 26. Trotar com D.
Iara, diariamente, o portir 12,30h,
™^^Pres._yergas,_446,_s| 705
AERO 62 - Vende-se em perfei-to estado. Trator no Rua Riachue-
Jo,_32_5-B.
AUTOMÓVEL - 'ViirõÜnha 

Phil-
lips vendo-se NCr$ 200,09, Favor
|igar..(3R_3i;
ANGLIÀ 51, ótimo õstadoT~40Õ
mil entrada e 120 p| mes. Av.Suburbana, Ç 942 - Cascadura.
AERO WIUYS 1963 - Gelo~Excelente conservação, parecen-do novo. Vendo _ vista. Praia
do Flamengo, 332.
AERO WILLYS 61, 3o. série, C'S
1600 c| rádio, tranca,'espas etc.
Perfeito de tudo. Soldo oté 15
meses. Barata Ribeiro, 147.
AERO WILLYS 1965 - Cór ver-
de, todo equipado, ótimo estodo,
mecânico e lataria 100% — NCrJ
465,00 mensais - Aceilomo» fo-
cos — Cásrio Muniz Veículos S.A.— Av. Calógeras, 23 (Castelo),
AERO WILLYS 1966, 1965 c 1964— Em ótimo estado, revisado nooficina Cassio Muniz, çtsrantia de60 dias para caixa, diferencial emotor - Ver e tratar Av. Celó-
geras, 23 (Castelo) - Aceitemos
trocas.
AERÒ WILLYréó"- Em estadode novo. c| rádio. 8 milhões -
Tel. 57-6095.

AUTOMÓVEIS A PRAZO - Volks-wagen 1962, 2 000 000 - Volks-wogen 1964, 2 700 000 - ToxlDKW 1962, 3 000 000 - Kombi
1960, 1 500 000 - Dauphine 1963,1300 000 - Dauphine 1960,900 000 - Simca 1960, 1 300 000Vemaguete 1961, 1400 000Dodqer 1949, 800 000 - Skoda
1948, 380 000. O restante o com-
bjnar._Ay._28 de>Sétembrò;í:l 89,
AUSTIN 52, ótimo eslado, meei-
nica 100%. Facilito com 400. -
Aceito troca. - Av. Suburbana,
9942- Cascadura.
AUTO - Vendo - Financio - RuãDom_ Bosco,_ 20-r_op. 101.
AUSTIN À-40 conversível-_: Ano52. Vendo pelo melhor ofefta,máquina 100%. Rua Amalia, 107
;;_Fundos_—jCascadura.
AUSTÍN A 40."Í949~-"Balerio~nT-
vo — Arranco nóvo — 400 mll —
Entr. e 100 p| mes. Somente clSr. Brito - Av. Suburbona. 9 942Cascadura.
AUSTIN A 40 - 1951 - Vendo,troco, facilito —_34-4874.
AÜSTIN~A 70-52 -~VÍndo~óSn~S
estado. Rua Pinto Guede», 36 op.

?4SVlA„ 4Õ"ífÍ^o"sTado"~
oí$ ,',.?00„000„- Av- Fluminense,
28. Vila Rcsalf - Est. do Rio -Versegunda-felra - Walter.
AUSTIN A 40 - 1950S3FO"ÍImõ
estado - NCr$ 1 000,00 (I 000 000amigo). Av. Lusitânie, 323 op.202. - Cir. Penho.

AERO WILLYS 62, vendo toíol-
mente equipado, máq. retificada,
rádio, Praça Barão Drummond, V,
Tel. 3S-4026 -_V._lsabel.
AERO, WÍLLYS 1964 

"cf 
25 rníi

km, equipedo, côr azul [amolatroco e fac. R. C. de Bonfim,

ÃÊRO "1965 
com ló MjK-autêntl

cos superequipado. A visla. es
tuiio troc;, e facilit-. Sí- Fr-n
clacóVXafrler, 400. Tel.: 48-5475,
AERO WÍLLYS" 19Ó4, côr marfim',
pouco rodado e equipedo, vendo
còm npenac 2 500 de entrado,
Rua_Conde Bonfim n. 25.
AcRO 62 — Todo #quÍpado, 

"«7-

iodo espetacular, vendo ou tro-
co por carro nacional de menor
valor. Rua José do Patrocfn!
420 ao. 201 - Grojaú.
AERO WILLYS 2 600 de 66
Vendo equipado em estado de
nóvo - 48-8510- _
AÊRO V/Í LLYS" 62~^~NCr$ 

"7...
3 350, vendo equipado, preto;ótimo estado, troco nacional,
DKW ou Kombi. Rua Vise. Ita-
marati, 77|201. .
AERO 65 - ótimo estado, „,rádio, cõr azul, por NCr$ 7 200,00
a vista. Troco por aD. quarto esala separados. R. Des. Isidro,
135.
AERO WILLYS 61 - Vendequip., 4 pneus! novos, pintura,forracãõ, ótimo e,stado, na RuaTccdnro de Silva, 678 — Telefo-
ne 38-8288.
AUTOMÓVEIS a prozo sem fia-dor: Volkswoaen 66, Simca 65,Gordini 64, 62, Rurol 63. Vema-
quet 62, Kombi 65, Dauphine 63,longo financiamento. Medeiros
Automóveis, no Rua São Francis-co Xavier. 254-B, em frente soColégio Militar.
AUSTIN A-40 - Vendo perfeitoestado, magnífica apresentação. —
Preco único à vista I milhão, naRua Felipe Camarão, 138 — Te c-fone 43-0962.

AERO WILLYS 1961 - úitTTé^- Côr beje, b. branca, rádio otranca-direção. Motor, pneU3, for*ração, ótimo estado. Vendo àvisla: NCrS 3 000 - Rua Ladislau
Neto, 31-A - Andara! - Telefo-
ne 58-3337 - Macedo.
AERO 63 - Ve"ndo"só~T~visto~ã
particular- Tquipado pouco roda-
dn. Rua Vise. Piraiá, 3Ó5. Tel.
27-0260. Thomos.
AERO 66 - Perfeito estado, szulT
c/ 19 000 km, rádio. Neaócio
rápido. Tn!. 48-9700 ou 30-1271.
AERO-WILLYS 62 - Todo rêfSí
mado, particular vende. Rua VIi-
conde de Pirolá, 30, op. 301,
Tel. 27-3856.

AUSTIN A,_40, ono 51, pinturoestofado, novo, ótimo de mecó-nico, or frio e quente. Vendoso «vista. CrS 1 100 mll cruzei-r°s. ver Ruo do Rezende, 113 ca-8 — Monteiro.
AUSTIN 52 - Todo orlqinol -
Motcr estodo de zero. Coixa _direcãp perfeitos. Suspensão no-va c| amortecedore» originoi».Pintura nova. Aparência espeta-cular. Ver e trotor a partir deterce-feira c| Sr. Nelson, goro-Eiem Rio-LIsboo. Ruo Ricardo Ma-
chado, 234. Sr. Crlstováo (trans-
XSrÍlL* Rua Bela) ~ Telefone:2B.6886._A_vista_ou financiado.
AUSTIN 52 A 70. ,.4z porllíp
ç. v. molor 100%, pint., forro
bons. Cr$ 1 150. Rua Sinimbu,417 e 4 ent. S. Luiz Gonzaga,
921 - S. Cristóvão.
AERO WILLYS 65-5 morcho» -
Grena, teto oêlo, rádio motorola,
tranca, pouco rodado fer. couro.
6 950 a vista — Troco - Rua Ve-
nancio Ribeiro, 306 op. 101 —
Tel. J9j0961_-_Eng_ Dentro.
AERO, WÍLLYS 64 - Forracãõ cou-
ro, radio, ótimo estado. Urgen-
te, motivo de ¦ viagem. 4 750 —
Rua Parimá, 47 - P. Lucas.
ÃERO WÍÚYS 65 - ÊstadolTHÍ
tacular 100% de tudo. Vendo Ruo
Conde Bonfim, 42
nacional.

AERO WILLYS 1966 - Aproveite
paro adquirir magnífico automÓ-
vel, praticamente nôvo, todo equi-
pado, azul alvorada, com uma
diferença de CrS 2 750 000. Oni-
co dono. Dr. Décio — Lacerda
Coutinho, 41, Iunto ao túnel Ma-
lor Vaz. Tel. 37-5520._Copocabona.
ÂERO"WILLYS~61 - Vendo,' ts-
todo 100%. NCrS 2 890,00. Rua
General Pedro, 134. 43-1515.

BOA COMPRA, boa troca e bom
negócio o amigo fr.rá adquirin-
do um Vemag nôvo na TEXAS
com todas ü3 corantes. Visite-
non na Av. Atlântica, esq. de Rua
Djalma Ulrich no Posto 5 e na
Rua Conde Bonfim, 40 onde en
centrará milhares de planos adap-
táveis às condições qua V. S.
pode «deseja comprar. Aceita,
mos seu veículo usado,como par-te de pagamento. TEXAS.
BONS E BARATOS só no Rua Con-
de de Bonfim, 40-A — grande va-
riedade de nac. e estrangeiros,
desde 500 mil. Soldo à vontade
do cliente. Rua Conde de Bonfim,
40-A.
BELCAR E VEMAGUET 60 a 67,
desde 1 000 mll; Gordini 64 a 65,
desde 1 200 mil; Dauphine 60 a
63, desde 700 mil; Volks 62 a 64,
desde 1 500 mil; Aero 63 e 64,
desde 1 800 mil. Soldo muito fa-
cilitado. feito pelo cliente. Rua
Conde de Bonfim, 40-A.
BELCAR 65 - Facilitamo». V.r •
Iratar na Rua Filomena Nun.», 162,
Olaria. T.l. 304470, Sr. Fábio ou
Sr. Albino.
BORGWARD ISABELA 55, ótimo
estado geral. Facilito cem 700.
Aceito troco. Av. Suburbana n.°
9 942 - Cascadura.
BELCAR 63, última série, vendo
à vista. Rua Guilhermlna Guinle,
77, ap.. 402.
BEAUTY LITE III, 1:9 - Melhor
oferla. Dios da Cruz, 910, oo.
302;
BUICK RÓÁDMASTER: £6,~ ;Opor-tunidíide. Vende-se um em ex-
celento estado. Trator na. Rua
Visconde de Piraiá, 135, onde
pode ser visto na legunda-feira
a partir de 8,30h.
BUICK CENTURY 56 s| col., 4 p„100%. Vendo 3 000 à visto cu
troco p| Kombi 62 — Posto Ca-
marão, em frente Cemitério São
Goriçslo — Jorginho.
CHRYSLER ¦ - Vende-sãr6"~cííim
dres, ano 42, perfeito estado, è
vista. Facilito. Troco ou financio.
Urgente. Rua Licfnlo Barcelo, 79— Irajá. Esta rua começa na Mon-
senhor Félix.

CHEVROLET cupê, 40. pinluranovo, mecínica 1<»%. Facilito
com 700. Aceito troca. Av. Su-
borbaha>'-9j942 — _Cn*cadun.
CARRO X APARTAMENTO; .-Aca!:
to em troca de ap., 2 qt., arm.
emb., garagem, no melhor pon-to da Vila J. da Penha. Pego ou
reesbo diferença. Tal. 91-2095.
CADILLAC Eldorado, ótimo esta-
do, ar refrigerado. — Vendo
2 800 mil. - TeU. 42-4742
22-7211.
CARRO Chevrolet 58 - Vende-se
lindo, côr pérola, ótimo estado.
Tel. 57-2874.
CITROEN 52, 15, 6 cil. Vendo
só um dono, com 600 mil ent.
Aceito ofertas i vista. Ruo Joo-
quim Távora 78.
CITROEN I. T 19, 19Ó0, excelen-
te estado. Traga mecânico. Faci-
lito com 2 500 mil. Barata Ri-
beiro 197.
CITROEN 11 lig. 48, vendo 2
por 1 300. Urgente. R. B. Mes-
quita n. 174.
CAMIONETA - Vende-se Ford
F-100, 1960 cm perfeito estodo.
Preco NCr$ 3 000,00. Ver a tro-
tar na Av. Mem de Sé 234.
CAMIONETA CHEVROLET -
Station Wagon — Novíssima, toda
equipada, modelo 1961. Ver, Ira-
tar segunda-feira, telefone —
42-5734.
CHEVROLET 1954 - Caminhão
65 000 Ks. Reduzido. Vende-se
ou troca-ie por Kombi. Ver e tre-
lor no Rua Joaquim Palhares, 357,
cl Arlindo. Tcl. 48-3000 a partirde seg.-feira.
COMPRA-SE Gordini II ou III -
Para meu U30, preferência côr ver-
de veludo, de consórcio -e na ga-rantio. Fone 38-5446- Valente.
CHEVROLET 52"- Mec,-.4 por-Ias, preto, novo, 85 000 km -
NCrS 3 800. Ocasião. Rus Cons-
!íí!íl 1?ÍI!5í'_9?' garagista Albino.
CHEVROLET 67"- Caminhai,-Pick-
up,-Perua C-14. Zero km. A visto
e financiado - 34-4920 e 34-6067— Mario.

CHEVROLET 50 - Mecânico, o
mais nôvo do Rio, pintura im-
pecável, rádio de fabrico, boa
forraçãò, bem calçado. Só venha
ver se você sabe apreciar o queé bom. Vendo pela melhor ofer-
ta — Vejo ho|e na Rua do Ro-
sário, 7 — 2o. lo|o, dos 8 is 14
horas — Informações pelo telefo-
ne 31-2886.
CHEVROLET 60 - Mecânico, 6
cil., 4 portas c/ colune, 4a. via,
rário original, estado nôvo —
Rue Carvalho de Sousa, 174 —
Madureira.
CHEVROLET 51, de preça. Vondo
;. Trotar no Rua dos Inválidos

n, í»7.
CHEVROLET 

~Compa:to~ 
Ctievy"!.

vendo ou troco por Volks 67.
Tel. 57-5113. Rus Otaviano Hud-
:on_33.

CHEVROLET mícânic57~4 po7t«equipado, 1963 — Vende-se nelamelhor oferta. Tel. 38-3407 -
Av. Maracanã, 1 318 - (Perto da
Rua Uruguai)."CAMIONETA" 

DKW~5ír2-cil."r"tT.
po Kombi, serve para pequenasentregas, 700 mil _ visto aó -pri-
meiro qu. chegar. R. Corlo» Cor-
valho, 51, Sr. Cordoso. Telefone
42-5400.

CITROEN 11 A-49, perfeito *»1o-
tío. Vendo urgente. — Telefone
52-6933_--_Karoly_ou_Eduardo.
CÁDÍLLAC 60~Fleetwoodr~c|~íí
condicionado, em estado de nô-
vo. Vendo, troco e estudo pe-
quena facilidade. Av. Copaca
bana 314 — 508. Tel. 36-5882.
NCrS 800,00 - Cadillac 1951. Êm
perfeito estado, troco carro me-
nor. Rua Gloziou 91. Pilares, Sr.
Fernando^
CI1ROEN 11 Üg. 49 - Vendo
Cr$ 750 000. Facilito. Urgente.
Eslrada Cabuçu 929, fundos, Cam-
po_Grande — Alberto.
CHRYSLER 56, único dono. Ven"do por NCrí I 600. Av. Copa-
SÍÍJ?- 583' ""• 205- Telefone
37-8019.

rONSÜr'52"-^VÍÍã>^í;~4""^or:
Ias, 4 cil., equipado, em bomestado, CrS 1 400 000 à vista.
Tol. 34-0732.
CITROEN- 49, 11 Ligeir'0, ótimoestodo. NCr$ 750,00 1 viste. R.Petrocochino 59, Vila Isobel. -
Amanhã.
CADD"ÍLAC~5r,'~fíe'twí"odri5dõ
novo, focilito pagamento. Ver noAv. Brig. Lima e Silvo, Posto 25Aaosto. —_ Caxias.
CAMIONETA" Chev; 5Í,-'PÍéÍípp!
Boa de tudo, bom preco à vista,facilito-se. Ver Est. Rio do A,659, Viaduto C. Gronde. - Sr.Nelson; '
CARRO - Teídiõ-27~e" vendo~üm.
Simco e Oldsmobile - Trotor
Rua Gonzaga Basto» 122

AUTO NACIONAL - Compro 62/
63, em bom estado, pagando par-te com vltrolinha auto, rádio
Braupunkt, gravodor Philips, m.
foto Zoss, m. escrever Olimpla,
tudo sem uso, diferença i visto- Tel. 27-7431.
AERO V/ILLYS - Cór verrje oirú.
zonas, ano 1965. Ver Estrado do
Soco, 407, - Só a vista ou pelotel. 31-4080.
AERO WILLYS tipo 1962, rádio,
tranca, licenciado 1967. Pacheco
l_eão,_J94,J4_ii5j8 hs;
AERO 1966 - 

"Equipado, 
forradoa couro, eslado de nôvo. Vende-

sa ou troca-se por corro nacional,
recebendo volto. Rua Jorge Rud-
ge, 29, ap. 302. Tel. 28-0282,
Sr. Carlos.
AERO WILLYS 60, radio, em oti
mo estado de conservação, ven-
do a vista ou financio. Av. Au-'tomóvel Clube 2 125. V. de Car-
valho.

COMPRA-SE um corro Renouit,Rabo quente. Tel. 57-8714.

AERO 62 - Em ótimo estodo.
Vendo 2000 entrodo, restante a
combinor. Rua Lôbo Júnior, n.o
1655.
AERO WILLYS 1952 - Um só
dono, openo» 23 000 ks., como
novo, facilito com 2 500. Rua José
Bonifácio, 266, cosa 1.
AERO-WIltYS 65 - Azul. Exc-
Iant. «stado. Equipado. Rua Ca-tuaru, 405 ap. 101. Qralaú,
AERO WILIYJ 64 - Vend.^"»
vl.t. Var a Rua de» Andrade»,
a»qulna ale Preiid.nt. Varga», no•etor 1 — Vaga» cativa», cem •
guardador.
AERO 64 — Bem conservado eequipsdo. Motor a lôda prova.Vende-se a vista ou troca-se porVolks 60/61, com diferença a/v.,
de particular porá porticular. Av.Bruxelos, 42 — Bonsucesso.
AERO 62 — Vende-se ou troca-
se por carro de menor valor. —
Trator Uranos 1 139. Ramo».
AERO WILLYS 61 - ViiTdíin
visla. Tratar Rua Santa Clara 112.

CHEVROLET 54, Jardineira, 6 cil.,mec, máq. retif. - Urgente. -
Melhor oferta. Tel. 49-3159.
CARRO por terreno em NovaIguaçu, 2 lotes junto» 20x86 m™1™M «t"«l na comp. NCr*^6 000,00, motivo urgente, troco
por carro nacional ou vendo, ba.se NCrS 5 000, este quites. Maio-res detalhes com o proprietário,no Estr. do Portela n. 18, cl 3.Madureira. <
CHEVROLET 1958, hidramático -

i p"., ,em coluna/ superequip»-do. Vendo, lroco ¦ facilito. R.Ana Néri, 770.
CHEVROLET 50 hidramático, cou-
pe, radio CrS 1 700. Rua Vo-luntários da Pátria 374. aparta.mento 801.
CHEVROLET 53 - 4.pts.,
ótimo. Praia do Flamen-
go, 2- Tel. 25-4118.

CAMIONETA FARGO 1952 - vín".do umo, NCr$ 2 000 à visto ou
pelo melhor oferta. Trator cl Dr.Lotário_-_Tcl. 32^3535.
CHEVROLET 52 - PÍwer Glidê;
4 portos. Um só dono. Eslado denovo e emplacado para 07 mo-tor retificado com 4 000 km com
garantia, da Hidromotic Une. Ven-
de-se _ em virtude ; do propçietá-rio nõo poder dirigir" pof mbtivo
de doença. Tratar com o gara-gisto no Av. Atlântica 2 806.
CHEVY II 1964 - 6 èilindTS»
hidramático, carro para uso. —
Vendo. Ruo Gomes _Corneiro 52.
COMPRO automóveis de qualquerono ou marca em quolquer esto-do_-^_Tel. 46-8524 - Hélio.
CADILLAC 47 - Hidr., 4 r^
part-, urgente, 350 mil e 10 le-tras_de 60_mil -^_TeI. 46-8524.
CHEVROLET 51-52 -~RÍrefó~0"óí;
Mec. 4 p. part. em bom estadodou 2 ar conde. USA 2 HP s|novos. Rest. na hora. T.-at. Cie-mente. Merble - Niterói. 9
13 horas. _
CI-i£VROLET""4Í~"-"" íbóno-í
Vende-as. Rua Conde Aiombiiios,835. — Maria ds ôrája.
CHYVROLEf 

"48~- ""Vsndê'á"j~isxi
capelinht. Silveira Martins, 139Sr^_ -losé_— Lavador.
CHEVROLET"49 -"VendVólimc
estado aceito oferto. Mac»l|*!et
Correio,_63_—_Higlenópolis.
CHE/RÒTeT - 1953 - MÕ3"n7c5
Belair, excelente de tudo, urgen-te, 2 900. A vista. R. 3. Fron-
cisco Xavier, 884 — Sr. Alcino.

CADILLAC 56 - Sedsn de Ville
excepcional estado, pneu:, pinturo, estofo 100%, documentos
d* embaixado, vendo, faciliio com
2 000., Tel. 30-8087 - Ari -
Troco.
CHEVROLEí 48 L. - 4 porto» -
Port. - 100% - Vencio ò vista
ou troco por pequano, na'Rua dó
Rocha, 317 - Sr. Castro.
CITROEN-Vende-so 1950, pneus,
pintura, forraçãò mecânica, ótimo
estado, CrS 750 000. Av. Subur-
bano, 5 269.
CRS 750 Mercury 49, Cupê, Cl
troen 51 L., 1 100; Oldsmobile
48 Cupê, 6 c, mec. 950. Vendo,
troco, ¦ fac. Av. Brás de Pina,
1496, esq. Brandura — Vlla da
Penha.
CITROEN ID 19 - V.ndo mod.
63, muito bem tratado. Domingo
ne tel. 27-320» • durante a »e-
!?í"* 32-1M* «/ ___ Ayrton.
CHÊVR0LE"T 52 - Mecânico, bati-
do de frente. Só de um lado. Fà-
cilmente recuperável. Dias úteis
na Rua Bom Pastor, 508 — Tiju.

CHEVROLET 51-6 cilindros, 4
portas, de particular, perfeito
estado de conservação. Vendo à
vista. R. Joaq. Martins, 363, '
15 - Tel. 29-0564. Dna. Idalina.
CHEVROLET 1941 - Táxi, lu*o,
vtndo. Rui Coração da Maria,
44. Ne estado, funcionando.
CARRO X BRILHANTE - Penho-
r*do na Cx. Econômica, por Cr$
3 000 COO, vendo ou troco por
automóvel a cautela. Tel. 42-9701
CHEVROLET 49, camionete, me-
cínica boa. Vendo ou troco por
VW. Estr. Bandeirantes, 11 079- Km. 11.
CARRO X TERRENO - Troca-se
por corro um lote 435 m2 <
Brisa Mor pertinho da estação _
estrada de rodagem. Tratar Rua
Ceribo, 130, P. Miguel.
CHEVROLET 1938 - Vende-se,
bom d* direção, maquina, pin-tura • lanternaçjem. Preço: 1 ml-
Ihao de cruzeiros. Ver ns Rua
Padre Roma, 97 — Eng. Movo.
CALHAMBEQUE - Vendo. Trator
no Rua Condeúba, 24 (Usina).
CHEVROLET "Station Wagon" ano
1961, vende-se em bom estado, c/
rádio e cl 3 bancos — Ver e
tratar na Rua Santa Amélia, 70
Tel.: 28-0462, Sr. Joaquim.
CHEVROLET perua c-' 14 Ano 1964
Eslado impecável. Rádio V 62. Ruo
Dr. Satamini, 123 — Luís Paulo
CHEVROLET 60. Byscaine, 6 cil.
mec, 2 portas, rádio. Preco: NCrS
6 500,00. Ver e trator na Rua
Marechal Biteneourt, 178. Est. do
Riochuelo. Tel. 49-2101, Sr. Fon-
tes.
CHEVROLET 58 - 4 portos, hi-
dramático, pintura nova, mecani-
ca 100%. Particular vende à vis-
ta CrS 5 000. Tel.: 22-5093, ra-
mal 212 (2.»-feira), MncKnight.

CHEVROLET - Rádio. Vendo rá.
dio de Chevrolet 51 original, 120mil. Tel. 23-1088. 1 da RurclWiilys 80 mil
CHEVROLET Picap 51 - Olimo
estado, Comaristo Méier, 572
Tel. 49-0589. NCr»_2 500,00
CHEVROLET~37 - Ve"ndo nZT,
part. maq. retif. bom mec. lat.forr. estudam-se propostas, Sr.
Montes. Domingos após 11 ho-
ros. Atilio Correi» Lima, 112 —
Higlenópol*
CHEVROLET 

"1960 
- Impala Me"

canico 2 portos bom estado lindo
corro. Rua dos Marrecos, 15 até
12 horas.
CHEVROLET 1940 - Rua S. Luiz
Gonzego, 1095 fundo. Sr. Ro
driguec.

CHEVROLET 1950 - Vendo, con-
versível, hidramático, urgente. —
NCr$ 1 650,00. Ver e tratar _
Rua Bambina, 67 op. 304.
CHEVROLET ímp'a"la"60,~4". ^._T,
8 cilindroj, hidramático. Estado
nôvo. Aceito troco. Facilito po-
garnento^Rua Antunes Maciel, 47.
CHEVROLET £6 - Mecônico7~4
portos a todo prova. Bose 3 600
novos. Rua Magalhães Couto, n.°
71-A.
CHEVROLET 41, luxo, 4 p„ ven-
do, sinal: 250 mll, 1 x 100,
2 x 200, 1 x 250. - R. Sousa
Aguiar, 81. Meier, até it 12h„
R. Manuela Barbosa, 24, op. 301.
Meier, depois das 13h.
CHEVROLET 55-6 cilindros,'
Hid. Focilita-se. Rus 24 de Maio,
1251, c| 3.
CAMIONETA - Vendo uma In
ternotionol KB-2, em perfeito es-
tado, ótima para revendedores.
Tratar na Ruo Marechal Rondon
n.o 477, ooso 1 - São Francisco
Xavier, ep. 01. Preço NCr$ 1 500.
CARRO ano 52 a 55 - Compru
sem entrado. Prestações mensois
de Cr$ 150 000 (cento _ cinquen-
ta mil cruzeiros) até CrS 200 000
(duzentos mll cruzeiros). Cartas
para o n.o 326 547, na portariadeste jornal.
CHEVROLET, chassis completo 51,
3 100, próprio para pick-up ou
Furgão. Preço NCrS 1 000,00, c/
Militão, na Ruo Lobo Júnior, 883.
CHEVROLET 39, Plck-Up, corro-
caria de madeira, ótimo estado.
Vendo ou troco. Tr. Av. 28 de
Setembro, 5, ou ^el.i_58-«423.
CHEVROLET 46""-"Com7nhao7~Í!
serviço, bem calçado, qualquerteste. Estrada Rio Gronde, 268.
Taquara, s-

CHEVROLET Stotion Wagon 1958— 6 cilindros, meconico, 4 por-tos, rádio. Meconice 100% - CrS4 500 000 - R. Merques de Pi-nedo, 84 - Teli. 45-9165 e ...25-3443.-
CHEVROLET 58 - Impala. Ven-do, troco e facilito - Rua Fa-bio Luz, 353.

CHEVROLET 52,' mecânico, 4 por-tos,, cj rádio, or quente e frio,forroção original, maquino nãofoi aberta, única ¦ dona desde0 km. Rua do Bispo, 47.
CHEVELLE — Superesporte axulteto vinil preto, hidromatico. 8cil, olovonca em baixo, equipa-mento de luxo. Tel. 26-7818
CITROEN - ID 19, DS-19 de 1958a 1965. Em perfeito estado deconservação. Ver e tratar emAutomóveis Citroen ltda. -.Rua
Bombino n.° 37. Telefone 26-4099.
COMPRO aeu «arre tam aborra-

?• ."*l° no horário de aua
praf.r.ncia • pago he|e em di-
_______ Tel. 31-3891.
CHEVROLET 59 - Do-
cúmentação 100%, equi-
pado, excelente estado,
único dono. Sr. Gabriel
- Tel. 38-1559.

BORGWARD Hanna 2 400, 4 oor-
tas, máquina perfeita Cr$ 1 

'200
à visto. 26-8212.
BARATA esporte conversível, 4
cil. Morgon 53, pode trazer mec.
Vendo barato. Sto. Amoro, 145.
Tel. 42-2396.

CAMIONETA CHEVROLET - Ven-
de-se, ano 59. R. Clarimundo

_ oe Maio çprn AsfÍs Carneiro.
BLAUPUNKT - Para VW curtas CHEVROLET 51 - KT^G. Vendo* H;5, !" - Vende-re NCrS 2ÍO;ou troco carro menor. Rua São"" '"- -¦->>'¦¦¦¦ IMauricic, 98 - Penha. Entrar Es-

CHEVROLET 51 - Pronto parotrabalhar. Todo nóvo. Vendo ho-
ie. A visto. Rua Cadete Polônia,
542 — Sampaio.
CHEVROLET 55, Bel-Air, 4 portoshidramático, vidros ray-ban, uni.
co dono. FacHito ou troco. RuoHaddock lobo, 335.

Aceito troca BERLINETA 64, azul, exccbnte trsda do Seco, primeira rua à di-
estado. 37-4522. 'falta.

COMPRANDO, trocondo ou ven
vendo na Texas você sempre faz
o melhor negócio da Guanabara— Todas as marcas. e anos na-
cionais com <»ritradns e financia-
mentos de acordo com sua con-
veniôncia — R. São Francisco Xa-
vier, 342 — Maracanã. . Ruo
Conde Bonfim, 40 — Tiiuca,

CHEVROLET 51, de praça - Ven
de-se todo 100%, ò visto, trator
sábado è tarde p domingo o dia
todo, no Rl-b Ferriira Câmara n
57, Maria dõ Grrça.

CHEVROLET -65 '-impala;

2 portas, 8 hidra. Ven-
do, Av. Atlântica 1 588

JP
CHEVROLET Basculante 59-54-51
— Vende-te no «(Tada, precisa
reforma. Rus Apia 466. V. da
Penhe.
CHEVROLET 37 -
em ótimo estado
251 — Olaria.

Vende-se um
— Rua Bariri,

CADILLAC Presldenciol com ar
condiclon., vidro separação, ca*
deirlnhas. Novíssimo. Docum.
Embaixada. Estudo troca. — Ver
Gen. -Artigo»,. 340 — leblon.
CHEVROLET BELAIR 53 - Cupê
com niotor de 54 na garantia,
superequipada, a mais nova do
Rio — Ver para crer — Posto Te-
xoco — lorgo de Vicente de
Carvalho,
CAMIONETA - Chevrolet 51, c|
toldo nôvo, pintura de fábrica,
nunca bateu, pode trazer. mecâ-
nico. Posto Texaco — largo de
Vicente de Carvalho.
CADILLAC 51 - 1 500 000, ven-
do uma lôda original, rádio,
pneus, band» branca, troco por
caminhão. Rua Adoil, 128 —
Bonsucesso.
CHEVROLET 54, Ulilite, mecani-

6, cil., carro para pessoa de
fino gosto. Posto Texaco — Lar-
00 de Vicente de Carvalho.
CHEVROLET 1938 - Vende-se -
Ver e trotar no_ Posto Beira-Mar
com o Sr. José — Av. Brasil,
esquina de Gerson Ferreira — Ra-
mos.
CÔNSUL 53 - Vende-se pela me-
lhor oferta. Mecânica e pintura
em estado impecável. Ver e ira-
tar diariamente. Rua São Brás, 130
c| 3 — Todos os Santos.
CHEVROLET 38 Coupê - Vendo
automóvel por NCr$ 750,00. Ver
ò Ruo Padre lldefonso Penalba,
90 — Todos os Santos.
CHEVROLET 56 tipo Bel-Air, 4
portas, cj coluna radio original,
8 cil. hidr. troco, focilito. R.
Cardoso Morais, 436. Ramos.
CHEVROLET 39 de prece, vende-
se. Rua Cardoso Júnior, 183 —
Laranjeiras.
CHEVROLET Convcrsivel - Ven-
de-se V-8, hidromatico, 66/67 -
amaretajtopo preta, Chevelle SS,
equipodissimo. Trotor tel. 27-0189
- Ext. 702. Ver R. Visconde Pi-
roja, 254, loja.
CHEVROLET BRASIL 62 - Estado
novo. Tratar Av. Duque de Ca-
xlas, 641 — Duque de Caxias —
E. RJ.
CHEVROLET 51 - Vende-se equi-
pado, mecânico, 4 portas, único
dono, 3 000 perfeito. — Praia de
Botofogo, 49, op. 34, com por-
teiro.
CHRYSLER Windsor 1956, 4 p.,
rádio, freio a ar, direção hi-
dráulica, «r quente e frio, 2 000
i\ vista eo primeiro que chegar.
N. B.: Nõo tem defeito. R. Ane
Néri, 770.

CITROEN 48, Jeep 57 Oldsmobile
47, Douphine 60 e muitos outros;
à vista desde 400 mil ou pouco
mais. Trocom-se. Rua Conde de
Bonfim, 40-A.
CADILLAC 55-4 portas, o móis
nova e comervado do Brasil, es-
tado de 0 km. Vendo, troco
financio, na Av. Moroconã 640,
Sr. Joaquim.
CHEVROLET 51 - Hidramático.
Peq. ret. pintura, mec. e est,
geral bom — Aceito oferta — R.
5. Francisco Xavier, 884-F.
CHEVROLET - 53 - Mecínlco
Pintura, estofamento, motor, tudo
nóvo. Vende-se i vista, cl Ma-
noel Filho — 2,a-feira.
CÔNSUL 54 - el rádio orig., tu-
do nôvo. Só à vista. Rua Br.
de Mesquila,777, am frente ao
b anco.
CITROEN 54 - Vende-se, rádio
3, faixas, pneu» todos novos. R.
BarSo_de Mesquita, 821. 
CONVERSÍVEL - Barato, Pontiac
50, mec. 100%, 1 vista ou ;
praio - Tel. 48-6808 a 58-9104
só hoje.
CHEVROLET 55 Utility, 6 cil.,

:. Ac. oferta — Vareio, tel.
49-6895.
CHEVROLET 1952 - mecínlco,
em extraordinário, estado, abso-
lulamente nôvo, máquina nova —
Vendo ou troco. Rua General Ur-
5uhft,_2-12, _op._416, Leblon.
CHEVROTET" 50 praca êstodo~ge-
rol bom. Ruo General Pedra, 139.
CHEVROLET 56 me"c. 6 cil. s. co-
iuna fedo original. Vendo ou
troco menor valor. Av. 58 ds
Setembro, n.° 5.
CHEVROLET 58

DKW 65 BELCAR RIO, últ. sírie,
c| 18 mll km, único dono, equ'^
pado, rádio, prot, pára-choque, 5
pneus novos etc. cafro nôvo, mui.
to bem tratado. Av. Pasteur, ló8,
ap. 203. Tel.i 46-5775.
DODGE 1951 - Utility, estado ge-
rol 100%, ent. 1 000, saldo com-
binar. Troco. Rua Uruguai, 226-B
- 58-6765.

DKW VEMAGUET 63, 64, 65
Diversas cure:. Cerros revisados
e em bom estado. À visla
finimciaoiento a combinar. — Ruo
Bambina, 37. Telefone 26-4099.
DODGE 52 - Todo reformado,
conv., ó c, pneu3 b. b., ridio,
estof. de napa, melhor oferta. R
Conde Bonfim, 422, ap. £07 -
D.a Wilmn.
DKW BELCAR 19Ó5, nôvo. Tele-
fone 26-2031 - Sr. Miguel.
DAUPHINE 

'62 
- Vendo por2 300 à vlsta ou e/ 1 200 de

entrada. Ver Rua José Veríssimo,
13, ep. 302, sábodo e domingo
pela manhã com Sr. Wilson.
DKW Vemaguet., 1961, última
sirie, vende-se. Tratar na Rua
Miior Fonseca, 34 — Jár«on.
DKW 59-4 portos, particuloi,
rádio, banda branca — Rua João
Lira, 148 — Leblon, Sr. Francisco
DAUPHINE 62 - Ultimo série
Equipado, em estado excepcional

Vendo 2 500 - Av. Paris, 79Heitor.
DKW VEMAGUETE - Ano 62-63
sejn batidas sem . podres, côr
gelo, pneus novos, com radio,
corro para pessoa de fino gôsio,Vendo na Rua Barão de Mes-
quita n. 459 - Bloco 1, ap. 103— Sr. Rodrigues.
DKW Belcar 1963 - Estado dc
novo, 27 000 km somente a vis-
ía. Particular. Azu!. Ótimo CBrro.
Tratar Rua Marquês de Abrantes" 158 — fundos. Sr. MarqUtff,
DKW VEMAGUET 1964 1001, lu-
xo, novo. Tel. 26-2031 — Sr.
Jacques. -
DKW Vemaguet 66, vende-íe
uma côr õiul escura com rádio.
Ruo Rociio Miranda, 330 op. 201
— Tijuca — Usina.
DKW 59 Vemaguet toda equipada
para 62 Vendo, troco, facilito.
Cerqueira Daltro, 62, posto em
Cascadura.
DKW 62 Vemaguet auperequipa-
do toda nova. Vendo, troco, fa-
cilito. Cerqueira Daltro 82. -
PÔ3ío em Cascadura.
DKW 63, Sedon, único dono, rá-
dío, em estado de nôvo. Neg.
urg. Est. facilidades. R. Bom Pas-
tor, 393 — Tiiuca.
DKW 62 - Praça vende-se óti-
mo estado. Rua Souto, 70
Cascadura.
DKW 62164 - Sedan, v.rd.-
marfim, 5 pneus novos, capas
napa, calctas, ridio, máq. é m.
uso etc. - 38-1535, N.wtcn. R.
Seis n. 381 — Coelha Nete
IAPC - Km 50 Av. Brasil.
DKW VEMAGUET 62 - 100%,
rádio duas faixas, NCr$ 3 000 â
vista — Aceito oferta — Combi-
nar telefone 25-2418 - Rua To-
blas Amaral, 30 — Coime Valho.

DKW VEMAGUET BELCAR 63 -
Vende-se - Tel.t 26-3067. Rua
Marques, 7, c/ 6, op. 101 —
Botafogo.
DAUPHINE 60, último série, -
equipado, pode trazer mecânico.
Posto Texfico — Largo Vicente de
Carvalho.
DKW BELCAR 62 - Vendo lm-
pecável, u vista, ou facilito. Rue
Dona Mariana, 131 — Soiafogc.
DKW Vemaguet 59 ótimo citado
Rua General Bdlenard 94 cosa 4.
Engenho Novoi
DODGE.1951, ,4 portos, particular,
rádio, tudo original. Prejo Cr$
2 100. Rua Licinio Cordoto, 229/
101 - S. F. Xavier.
DKW-VEMAG 64 - Equipado, ci
fino gôito. Único dono. Rua
Btiráo de Mesquita, 174-A.
DKW VEMAGUETE 1960 U de
luxo, motor rec, rádio e várias
melhorias. Ent. NCr$ 2 300, rest.
financ. Ver sábado t domingo
e de 3«çiur.da a sexta, após às
17hs. Rua Jobitocá, 83 - Vilo
Valqueire, começa Rua Jambeiro
Canal.
DODGE 43-6 cilindros, me-
canica, 7 lugares, toda reforma,
da, particular. Tratar no ponto
de táxi de Parada de Lucas —
800 mil.
DAUPHINE 63 c] radio CrS
1 100,00. Saldo CrS 150,00 men-
sois. Tel. 34-1479. Excelente
conservação.

DKW Vemag. Vendemos peças
genuinns e acessórios. Serviços
de mecânica, lanternagem e pin-
tura. Especialidade: reforma de
caixas de cambio. Serrana Auto-
moveis. Concessionários Vemag
em Petrópolis. Rua General Ron-

on, 1240/48. (Quitandinho). Sá-
bados até ló horas.
DAUPHINE 62 - ótimo estodo,
equip., c] rádio, CrS 2 200 ou
1 500 entrada a saldo a combi-
nar. R. Dois Dezembro, 35/1 002.
Des .10 ia 18 hs.. -
DKW Belcar fCOlTlege' - Radio
Blaukpount, conversor ondas cur-
tas. Vende-se. Tel.: 42-7229, c/
Manual Sá, dins úteis.
DKW Vemaguet 1960, motor thll
em ótimo «stado de conserva-
Ção, 2 300, aceito oferta, troco
e facilito. Rua Ana Néri, 770.
DKW BELCAR 63 - 100% de
maquina e lataria. Perfeito esta-
do de conservação. Pequena en-
trada e o saldo a longo prazo.
Auto-Praso — Conde de Bonfim,
645-B - 33-1135 e 38-2291.

DAUPHINE 61 ótimo est. o qual-
quer prova a vista troco e fac.
c| 900 ent. s. 18 m. R. 24 de
Moio 316. 48-2701.
DAUPHINE 1963, ótimo estodo.
Vendo melhor oferta à vista. Av.
Copacabana, 44 ap. 801.
DAUPHINE 62, excelente. 1 650
nill a visto. R. 24 de Moio, 19
fundos. Tel. 28-7512.
DAUPHINE 1962 e 1963 - No-
vos, vale o pena ver .Faço qual*
quer prova. Garantia mecânica

Facilito. Sousa Lima, 363.

DAUPHINE 60 Vende-se
I 400 000 a vista - 25-7538.
DKW BELCAR - 64,-65 e 66. Di-
versas côrea. Carros revisados e
ím perfeito os tudo, à vista ou
financiamento a combinar. — Rua
Bambina, 37. Telefone: 26-4099.
DKW VEMAG na Tijuca, no Te-
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
melhor lhes convier. Venha co-
nhecer os recentes modelos 67
com novas lindas cores. — Rua
Conde Bonfim, 40 e Rua São
Francisco Xavier, 342.
DKW VEMAO 67 sem dinsmo.
com altornador . 12 volts, novas
Unhas aerodinâmicas. Ver na Av.
Atlântica esquina de R. Djalma
Ulrich e Rua Conde Bonfim, 40— Texas.
DAUPHINE - Compro sam abor-
recê-lo. Vejo no horário de sua
pr.f.rincla a pago hei. em di-
nh.iro. T.l. 38.3691.
DKW VEMAG na Zona Sul, Te
xas, com o seu trodicionol pl»no de trocas e com esquemas de
financiamento inéditos na Guann-
baro, onde os clientes escolhem
a modalidade de pagamento quemelhor lhes convier. Venha co-
nhecer os recentes modelos 67
com novas lindas cores. — Av.
Atlântica, esquina d« R. Djalma
Ulrich no Fòito 5.
DKW — Compro s«m abarrecâ-lo
Vejo ne horário de sua prtfer&n-
cia • pago hoje em dinheiro. -
T.I.: 380891.
DKW — Compro. Pagamento à
vista. Ssdan ou camioneta. Tel.:
22-422? ou 32-5397. (Compro dí
particular).

DKW- VEMAG -NOVOS
OU USADOS - Antes de
comprar ou trocar é de
seu interesse visitar a
GÁVEA S.A. - Rua
São Clemente, 91. Tele-
fone 46-1414 - QUE
TROCA E FINANCIA. (B
DKW VEMAG 60, 61, 62, 63, 64
e 65 — Não compre o seu DKW
em qualquer lugar. A Texas con-
cessionária, DKW tem o Belcar
ou Vemaguet usado que você
procura rovisado por pessoal trei-
nado na própria fábrica — En-
tradas e formas de parjto. de
acordo com sua conveniência
Na troca seu carro (nacional ou
estrangeiro), sempre vale mais —
R. SSo Francisco Xavier, 342 —
Maracanã e Rua Conde Bonfim,
40 — Tijuco.
DKW VEMAG 67 0 km. Em Bel
car, Vemaguet ou Fissore só a
Texas lhe oferece o melhor ne-
gócio da Cidade. Planos de fi-
nunciatiicrito de acordo com tuô
conveniência, na troca sempre r
maior avaliação. R. São Francis-
co Xavier; 342 — Maracanã c
Rus Conde Bonfim, 4 — Tijuca.
DAUPHINE 60, 61, 62 . 63 -
690 000 quase novo?, várias cò-

, Saldo a comb. Troco R. SSo
Francisco Xavier, 342 — Mera-
cana.
0AUPHINE 60 o 63, 7CO mil; Gor-
dini 64 e 66, 1 500 mil; Volks
62 o 64, 1 500 mil; Vemog 60 .a
67, 1 000 mil; Vemaauel 59 a 67,
980 mil; Simco óó, 2 600 mil. Sal.
do muito facilitado. Troca-ie. R.
Conde de Bonfim, 40-A.

DAUPHINE 63 - Rádio
magnífico. Preço 1 950.
R. Dionísio 154, Penha.

(P
DAUPHINE — Compro mesmo
precisando do reparos, pago •
vista. T.l. 29-1738 i* di. .
34-0468 i noit..
DODGE 53 Utility, ò visto cu
a prazo — Troco. Rua Conde de
Boníim, 795.
DAUPHINE 1962/61 ombos em óti
mo estado de conservação, ven
de, troca ou financia. Rua Dr.
Satamini, 156. 
DODGE 1959 - Kingswoy, su-
perequipada, novíssima, aceito
troca ou facilito com Cr$ 2 500

Soldo «tó 20 meses — R. Con-
de Bonfim óó-A. Tcl. 34-9909.
DODGE 1954 - Mecónico. - 6
cil., 4 p., maquina retificada, -
tudo original, particular, vendo
ao primeiro que chegar . com
oferta à vista acima de NCr$ ,,
2 200. Ruo Constante Ramos n.
43 - Tel. 57-9559.
DKW Camionelo 65 - 5 OCO km,
estado de 0 km, equipada. En-
trado CrS 3 000 500,00, o restonte
em 30 meses. Tel.: 27-3279.
DAUPHINE 1962, em bom esto-
do. Vtnde-se NCr$ 1 850,00. Ruo
Albono, 282, coso 2 — Jocore-
poguA.

DKW — Vemsguete, 63, novlssi.
mo, _ qualquer prova. 2 000 ent.reslo finonc. Av. Atlântica, n.
3880. __
DKW - Vemoouet»' —; 1965~Vende-s. 5 500 000. Focilila-s. —
Homero,_52-1192.
DODGE £1 Utility, troco-se porcaminhão, diferença a combinar.
Estrada do Otoviano, 155 — Tu-riaju.
DE SOTTO 53, mec, nSvo, únicodono, eceilo troco, 4 p., rayban.Domingos Ferreira, 219, on. 605~ Tél.; 36-7549.
DAUPHINE óf, últ. sériiTl 800,aourado, frisos 66, painel napa.
Av._Heitor_Behrõo, 98 - 34-9355.
DAUPHINE 61 - Ver p. crer 

"Z
600. Ruo Luís Guimoraos, 98 —

Nanei.

pKW.VEMAGUET~~óÕ~'"ÃSribranco, molor nóvo, rádio, is^
queiro etc, todo nova. CrS .
?^00-?.vi5,a- R- d» Abolição, n.139. Tel.: 29-3461.
DAUPHINE~6r- NCrS 1 ÍÒÕTcTÒ.motor 100% - Hoie, das 13 àa16. Amanhã, até 9h30h. Rua Mox.wcll, 36B, ap. 101.
DAUPHINE 63,~ótim;rVs7Ido~7:

100, somente à visto. Ruo Con.selheiro Poulino,_36, Ramos.
DAUPHINE 61, mecânicarnõva",
pintura 100%. Aceilo troca Ci-troen. Facilito saldo. Av. Subur.bana, 9_942_-_Ca_s£adura.
DAUPHINE 60 - PneusToTOs^
la.tario, pintura metálica, capo,ladio, tudo 100%. Vendo 1 480ou troco Morris, Austin. Estr.Vicente.Carvalho. 995-K.
DKW 60 Belcar/- boa-.de 1ud3",
para pessoa de tino gosto. Ven-do urgente. R. Tupinambás, 150.Romos.jel. 30-7154.__Sr. Oldemar"
DAUPHINE 63. exceleTdêT Vende,se na Rua Padre Elias Goreieb, 21(Proça Saen_:_ Peno).
DAUPHINE 1961""¦¦-. Vendo-, erabom estado. Ver segunda-feira naRuo Joaquim Palhares, 395.
DAUPHINE 63 - "BenTconservS
do, 100% mecânica, ótimo esta.do. Cr$ 2 150 000. Rua Leopol.
38.9345' 

SP- 301' A"di'"'i- !el'

DE. SOTO .1957 - Vendo, 4 poStas, recém-referrrodo — NCrJ2 500 à visto cu «lUdc-i» p.-i-
í°i 

-»Jor?!?r c' Dr- Lo,á^ -
Tel.i 32-3535.
DKW 1964, Belcar, Cr$ 2 000," c"|radio ele. Mecânica a toda pro.va, sem balida. Saldo ató 15 me-ses. Barata_Ribeiro, 147.
DAUPHINE 1963 

~De~sõ~s6

proprietário, censervadíasimo —tudo original. Focilito-se. Ruo doRussel,_32_-1 tgo. da Glória.

28 000 km rodados. Av. Subur-bana, 4 546 c/15.
DAUPHINE 62 

"e~63715üií^i:
vendo, troco, facilito. 1870 00R. Haddock Lôbo, 33. Telefone.34-6001 _- 58-4735.
DAUPHINE.'1942 - ÜitiSTiéTEúnica dons, mecânica à lôda
prova, pintura novo, estodo ge-rol 100%. Crí 1 900 000. RuaBotucatu, 231 ap. 102 - Tel.;

DAÚPHINE"í|~r- "Cr*~Tl5CT'Í
vista. Ridio etc. 2o.-feira Ivan.o. Benlo, 14 soi^._- Centro.
DAÜPHInT 42-- 6,hm'i_t_xl_Z
Vendo financiado oló 1 ano —
Aceito oferto. Ver domingo .2n.-íeiro. Rus Jardim Botânico,
301'ap. 302.
DAUPHINE 1963, único donõTix".cepcionai estado de conservação,
mecânica a qualquer prova —
Rua Cond» de Bonfim, 577-A —5^3822.
DKW 

"Vemaguet 
1963 - Carro

para pessoa exigente, vale a pe-na ser vista, equipado, ótima damecânica - Rua Conde de Bon.fim, 577-A - Tel.: 5B-3822.
DKW 61 _ Vendo c/~SíicT7^
garantia (5 meses) sujeito a qual-quer prova. Troco por Volks 61cu 62, dando a diferença. R.Desembargador liidro, 172 ap.502. Tijuca.
DKW Praca 1965 - Vendo pourarododo, facilito o pagamento em20 meses. Também aceito carro
particular em troca. Rua Cond»Bonfim n.o 25.
DKW: VEMAGUET .1964 ' — MÚltobom estado geral e equipado.
Entrada 1 800 000, saldo facilita-
do. Rua Conde Bonfim n." 25.
DKW BELCAR I 001 64 - £"stídònôvo, vendo ou troco R. Alm.Baltazar, 124.
DODGE 1937 - com 2-maquinai
400 000 - Vendo Chevrolet 1937
e um motor de Chevrolet 1939comploto. - Tel.i 23-1183.

DODGE 52 - CORONET . Bom
estado, só de particular, finan<
cio — Rua Uberaba n. 76. —
Telefone 58-4765.
DAUPHINE 60, base 1 500. Rua
Belmiro, 279, c| 5. Ver domin-
go e seg.»feira. ^^
DAUPHINE 60 - Vendo a vista
I 600 000 ou a prazo com 700 000
de entrada, saldo a combinar.
Tratar na Rua Gustavo de An-
drede, 233 — Iraii, hoie, com
o St. Edivaldo.

DAUPHINE 62 - Ótimo «stado
Vendo de particular para parti-
cular — 1 000 entroda 100 por
mês - B. Ribeiro, 418, ap- 913
DODGE UfitiTY 1953 •'- Ólimo
estado, vendo à vista ou a pra-

Vendo, também, escritório
novo, na Preço Saenz Pena
Tel. 54-0115.

DKW SEDAN 1964 - Vendo, fa-
cilito, todo equipado, no esta-
do de nôvo. Ver 2.a-faira. — R.
Jooquim, Palhares, 395. 
DKW BaCAlFÍ962 —"última lê
rie, porticular vende. Crí 3 300.
Tel.t 38-4613.
DKV/ 59 - Enxuto, transforma-
do p| 63, motor, pneus novos,
rédio etc. Conde Bonfim, 535,
ap. 301. 
DKW VEMAGUETE 60 - Motor
64, transformado 63, pneus b. b.,
rédio, 2 alto-falantes. — Travessa
Juraci, 44 — Penha Circular.
DKW 1967 - NCr$ .
196,00. Melhor plano
Maior garantia. R. Pas-
seio, 90 - 8,30/20 h. (B
DE SOTO 52 - Estado geral lm-
pecával, mecânico, 6 cilindros,
vende-se ou troca-se por carro
menor valor. Negócio só a vista.
Estrada Vicente Carvalho, 1 216.
Procurar Arlindo ou AAarlnho.
DODGE 52-6 cilindros, mace-
nico, em ótimo estado. Vendo porum milhão e novecentos k vis-
ta. Tretar tel. 49-9345.
DAUPHINE 62, ótimo estado ge-
ral, mecânica 100%. .Aceito tro-
ca Citroen ou Austin. Facilito
saldo. Av. Suburbana, 9 942 —
Cascadura.
DKW VEMAGUETE 1963, raro es-
lado, 1 500 mil enlrada. Av. Su-
fcurbano, 9 942 — Cescsdura.
DAUPHINE 62, ótimo estado -
Vendo, troco « financio com
9C0,C0 de entrada, resto t com-
binar, na Av. 26 dt Setembro
n. 279, cosa 5 - Tei. 38-5346,

DKV/ olemáo 1964 — tipo espor-
te — equipado c] rádio — mecS-
nica a toda prova — revisado
Acelía-se troca « facilita-se. Tel.i
25-8651_-_Ruo_Bento Lisboa, 116.
DAUPHINE 62, rádio, friioa de
Gordini, todo 100%. Vendo ba-
rato ou troco. Sto. Amaro, 145.
42-2396.
DKW Vemaguet 62, 1 dono,
equip. novo 2 000 e 10 de 250.
Av. Copacabana 245 ap. 605.
57-2746.
DODGE 41 — Sujeito o qualquer
prova. Aceito troca, facil. rest
R. S. Frco. Xovier, 628.
DODGE 51 - KINGSWAY, ven-
do em ótimo est. conservação.
Estrodo Rio Grande, 268 - Ta-
quara.
DAUPHINE 62 - Vendo boroto,
necessitando pequena lanterna-
gem máquina retificada. Rua Frei
Pinto, 26 — Riachuelo.
DKW VEMAGUET 1960 - Ven-
da-sa, motor 1 000, estado 100%
— Preco 2 800 novos. Tratar Rub
Enéas Campeio, 238. Tal. 29-2723.
DAUPHINE 60, am perfeito esta-
do, radio. Tel.: 23-2574, ou re-
sidência: Praia do Flamengo, 402,
op. 203.
DKW VEMAG RIO 65 - Estado
de nova — Preço è vista: NCr$
5 500 — Posso financiar peque-
na parte. Rua Pernambuco, 1019,
ap. 310 — Encantado.
DAUPHINE 63 - Vendo ótimo
de particular. Ver domingo. Rua
Silva Rabelo, 10. sl 202 - Vitor.
Preco: NCrS 250,00.
DAUPHINE 61, últ. série, verde,
p. novos, carro bonito, particular
vende 1 700 — R. Humaitá, 240'casa).

DAUPHINE 52 - Conser-
vado, rádio, c a p a s ,
pneus novos. Vendo à
vista ou estudo financ.
NCr$ 1 800,00. R. Ma-
jor Vaz, 330 — Telefone
27-4128.
DAUPHINE ano 60 míquina am

Eerfeito 
estado, à vista. Preso

om, Simca Chambord, ano 42 em

Perfeito 
estado de conservarão —

reco de oportunidade à vista
Ver i Rui Odorlco Mendes, 20 -
Alvinho — Todo* ot Santos.
DKW 1958 - Ótimo estado -
Rua Senador Vergueiro, 106. Tel.
45-6951 - Jr._yaher;
DKW PRACINHA - Equipado, c|
rédio. 3 000 (NCrí 33 x 138. -
Passa-se o contrato. Tel. 29-4171.
DAUPHINE 60 - Raro estodo.
Vendo c| 800 ent. e 120 mensais.
- José Higino, 254, op. 301 -
Tiiuca.  
DKV/ - Sedon 1963. Vendo,.lroco
e financio — R. Moura Brito, 172,
casa -5 — Tijuca.
DAUPHINE 62 - Com radio -
verde — conserv. 100% — fl
nancio <| 600. Ver em frente

n. 156 da Rua Santana —
Tratar ap. C-02 — Augusto.
DKW VEMAGUET 1963 - Azul
e . pérola, ótimo estado, vende*
se. — Domingos Ferreira, 11, ap.
602 — Copa.
DKW VEMAGUET 1963, motor
1964, última série, rádio 3 tal-
xas, 1 800 mil, saldo t prazo. -
Barata Ribeiro, 197.
DKW 63 VEMAGUET, Impecivel
estado de conservação, 36 mit
km, ' todo equipado. Carro su-
per novo. Bom preto. Av. Pasteur,
1B4 (bar).'Tel.t 26-6172 - Sr.
Orlando.
DAUPHINE 63 - Azul cloro, mec,

lotaria 100% - Tel. CETEL....
06Í99-0441 - Sr. Ricardo.
DKW VEMAGUET 62, ultima se-
rie, equipada, com radio, toda
nova. Aceito Kombi. Carlos. Te-
lefone 42-2730.
DODGE camioneta 1952, tóde re.
formada, vehdo. Rus Real Gran-
deza, 358, c. 3. Tel. 46-5849.
DKV Vemaguete, 1001, ólimo es-
tado, carro de trato, particular
vende urgente, melhor oferta. R.
Constante Ramos, 73, ap. 303

DKW BELCAR 66 - Pos'sa-«"co'n- Copac. Costa.
trato. Vtr e tratar Av. Mal. Co-

DKW 62 Belcar, 4 porlas, único
dono, estado impecável, supere-
quipado. p. b. branca, troco p/Volks 63-65. R. Maranhão Í20/
101 - Boca do Mato.
DKW BELCAR 59-62, est. oeral'impecável, vendo hoje urg. nu-
lhor oferta. Rua Padre Manso,
122, Madureira. Bar Saci.
DODGE 1938 - Todo 100% -
300 mil entr. . 80 p/mês - Av.
Suburbona, 9 942 — Cascadura,
somente c/Sr. Brito.
DKW BELCAR 67 - Cinza se^
reno equipado, na garantia —
8 500 à vista ou 4 500 com 10*
600. - Tel.: 32-9613, das 9 àt
13 horas.
DKW VEMAGUET 02 - Mctor
nôvo --financio. Fcnei 54-4585.
DKW BELCAR 59-0 mais hã-
vo do Rio. Vendo — Conda de
Bonfim, 593/104.
DKW BELCAR 1964 - Vendo, óti-
mo estado. Tratar com Henrique
Americano na Rua Dias Ferreira,
455 ap. 103. Tel. 27-2559, pelamanha.
DODGE Jardineira — Corone»
1952, 4 portas, em impecável es-
fado. Rua Alberto Nepomuceno,
307, fds. Ramos.
DKW — Vemaquete — 1964 —
1000 - 29000 Km. Carroceria
Intacta. Toda equipada. Vende-
se pela melhor oferta. Procurar
porteiro. Ruo Poulo César de An-
drade, -222 - Porque Guinle,
DKW 64 — Bom estado, pouco ro»
dado. Vende-3e. Ver partir 2.a-
feira. Rua Uruguai, 536, oot. 101.
DKW-VEMAGUE1E 62 - Vendo
tâda original, motor na garantia,no Ruo General Canabarro 35-C.
DAUPHINE 1960, ótimo estado,
com radio, na Ruâ Lopes Trovão
n. 51 - Tel: 34-1474 - Sr. Luio-_Preco 1530^)00;
DKW VEMAGUETE 1962 - C_Y-
cara, um $6 dono. equipada cl
rádio Blaupunkt e vitrola, car-
ro novinho mesmo, motor, lata*
ria, tudo nôvo, NCr$ 2 850 só à
vista. Rua Conde de Bsependi.
54, ap. 104 ¦ Tel.: 45-868K_
DE SOTO 52 - Diplomai, m«S-
nico, 6 cil., c| rádio, p. novos,
tudo 100%. Base 1 850. R. Ge.
neral_Belegard_156;L_Eng._N4vo^
DKW - Camioneta 1965, finan.
ciada pela Caixa Econômica, pas-so o contrato. Aceito oferla. —
Tratar Av. Antenor Navarro n.°
1007. Brit de Pina.
DAUPHINE 63 - Rara conserva,
ção, lindo carro. Mecânica per-feita. Cr$ 800 mil entroda. Ru»
Maria Amálla, 67, Tiiuca — Ató
às 13 horas.

4 p., 6 dl.,
mec, rádio, b;b., ótimo estado. DODGE 51, •Utility; vende.3e em
V. melhor oforta. Ruo Belarmino bom estodo. Estrada do Cta-*d« Matos, 66. viono, 155, Turiacu.

mara, 350, térr*o, após 2B.-T3Íra,
C/J>. Maria_Jos4.
DÃUPHINÍ 1963" com adaptação
para Gordini, com radio, cor
clnxa grafite, vende-se na Rua
Aires Saldanha n.° óó ep. 502.
Ver na oaragem do edifício com
o porteiro e tratar pelo telefone

J52-10I9 - Sr. Luís.

DAUPHINE 61 - Duvido hover
melhor ou maii bonito. Raríssima
conservação, todo original de fá*
brica e pouco rodado. Facilito
com CrS 1 milhão entrada. Rua
Maria Amalia, 67, Tiiuca — Ató
às 13 horas. ;
DKV Vemaguet 61, 2-a l. parti-
cular vende-se com motor na ga«
rantia, por motivo de viagem _.
Rua Prefeito Olimpio de Melo.
1234. São Cristóvão.
DAUPHINE 1961 - Equipado, má-
quina, pintura e estofamentot
lOO^Ô. Aceito oferta. Tratar até
às 12 horas. Rua Auréíío Carcin-
do, 293 -^Ç2*'''a.._
DODGE 51 — Utility* mecânica, 6
cilindros, estado impecável. 1 800
mil só à viste. Rua Bento Cardo*
so, 1-41 — Penha Circular.

DKW 65 Belcar-Rio. Está como
nôvo, azul copac, 16 mll km.
Particular vende melhor oferta ou
troce. Tel.: 30-3738. Rua Felipe
deJDUveira, 4J04.
DAUPHINE 62 — Rara conservo-
Ção. Mec. qualquer prova. Pin-i
tura 100%. Rádio. Fac. com ..DKW - Medico vende carro, tra-
1 1C0 de ent. 130 p. m. Rua Be- tado o pSo de ló por NCrS 4 500
livar, 116, op. 104, Copsc. J- Tel. 26-5601.

íPfcÜÉl ssffifisSsaiB «*v
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DODGE 1953 de luxo, hidramíli-IFORD 48-0 mais bonito da |

cilíndrcs, direção hidráulica. Guanabara 700 mil da entrada.
Av. Suburbana 9 v-íü - Ces- \

co.
Ótimo eslado de coniervacão, im-
da côr. Vende-.- melhor oter.a à
visla. Trotar à Estrada do Qui-
fungo, 50 — Cordovil, com o Sr.
Luís.
DKW — 1964 — Sem batidas, mo-
ter nôvo lubrimat, freio a disco,
rádio, gravador, à vista ou fi-
nanciado com NCrt 3 000 de en-
trada. Combinar tel. 47-147B,

DAUPHINE 1962 - Gelo, perfeito
ds pintura e forr.Ç-O. Pneus no-
vos, rádio etc. CrS 2 100 à vis-
Ia. R. Henrique Mori.e. 239 --

Graiaú F. 36-1635 - Hum-
berto.
DODGE - Corcnet 1958 - mecá-
nica 8 cilindros, s| coluna, esper-
te, metor e pintura noves, pneu_
bl branca novos. Vende-s» à vis-
Ia CrS 4 800. Telefonei 47-S__

DKW 62 — Est.-.clo cie nôvo -

Vende-se. Rua Intendente Cunha
Menezes, 116 - Móier - Tr.tar
no local com Sr. Jo.-é Henrique.

DAUPHINE 1961 - Cüpa3 Vuleron,
pneus noves, etc, Impecável, -fa-

ciiito com 900 000, Rua José Bo-
nifácio, 266, casa 1.  

DKW-VEMAeUET 60 - Perfeito
estado, mecânica 100%, pneus
novos, rádio etc. Aceito oferta
preço ocasião. R. Dias da Cruz
595, e| 6.

cadura. ___ .._ 
¦

FÕRD 33 
"~~ 

_"* porta:, bolcria,!
pneus, direção, tudo novo. base; (
520 - Nisia Floresta 95 cj 7.
Andarai.
PORD 41, de praça, vendo todo'
ou só pinça e taxi. Tratar na i
Rua Castro Alves, 172, ap. 101 I
— Méier. ,
FORD 37 - Cri 650 Ó00 - Tra-:
tar seaunda-felra, na Rua Edmun- j
do_n-_15. !
FIAT 1967 — Vende-se modelo ;
1 500 — 0 km. Facilita-ie paga- !
mento. Av. At.ulfo de Paiva, n.
983 _. rr. _ j
FIAT 1100 — Vando pela me-i
lhor -fètt. 

•'.- 44-5001' '-Ari.'1;'

FORD 49 -- Proça vendo, E:t. In- .
téndento |'Manalh5feg, 

'855.  ¦

FÕab 929 — Vencio o mais bem ;
conservado, püseio, 4 portas,;
freio a óleo, para desocupar lu-;

oar - Cr$ 1 000 000 - Con-;
dessa Belmont, 261 - Engenho,
Novo.  l

í:ORD 39 — Vende-se ou troca-1
se. Praia do Flamengo, 374, ap.
B02..—. ..Eduardo, ________

DAUPHINE 61-62 estado ótimo
equipado ccm rádio e frisos Gor-
d;ni, sábado dia todo e domin-

_______ h°'"- Tel- 260013.

EMPLACAMENTO na praçat visite
« Nov* T_x___. em Copa_-b..n_, na
Av. Atlântica, esq. da Rua Dial-
ma Ulrich, cu na Tiiuca, na Rua
Ccnde cie Bonfim, 40, n adquira
o seu Belcar nôvo, -omDletanvjn*
to empiflesdo e corn taximetro,
pronto para .r_biilh„r, pagando
até em 24 meses ou no plano
de financiamento que lhe convier.
Aceita-se também troca.

EMPLACAMENTO na" p"r.ça7 Ve-

FIAT 1 100/48 - Vendo urgen-
te. 700 OCO à vista. Rua das
Margaridas, 724, Vila Valqueire.

FRAZER 49 - Vendo ou lroco

por Prefnct. Tratar na Rua Ja-
carel. 322 - Terra Nova.

FORD TAUNUS 51 - Vendo à
visla. 1 250, 100%. Motivo via-
gem. Vale a pena ver. Rua Aba-
tiiá, 36, sob. 
FORD 1939 - Freio i oleo, mu-
dançi ni direção, pneu* novos.
850 mil m. oferta. R. Silva Xa-
vier W. — L. Abolição.

FORD 46, 4 portas todo novi-
nho, toda prova geral. Vendo,
iroco, facilito. Cerqueira Daltro
82. Pomo em." Cascadura;
FORD 

' PREFECT- 48; -.,Todo co-
mag 67. Visile a Nova" Texas,!mo nôvo, 4 pneus novos, mec.
em Copacabana, na Av. Atlànti- 100%. Melhor oíerta a vista. -

da Rua Dialma Ulrich, Baiano. R. Leopoldo, 593, Andarai.ca, esq.
ou na Tijuca, na Ru3 Conde de
Bonfim, 40, c adquira o seu Bel-
car nôvo, completamente empla-
cado e .ccni taximetro, prcnto
pára trabalhar, pagando até em
24 meses, ou no plr.no de finan-
ciamento que lhe convier. Acei-
ta-se lambem troc... Texas.

ESPETACULARES UNHAS AERO.
DINÂMICAS APRESENTA O VE-
MAG 67. V. S. pode ver e ad*
tjuirir na Av. Atlantic* esquina
de R. Dialma Ulrich, no Posto 5
t»m Ccpacaban.., aíó às 10 horas
da nalto. Tel. 47-7203. TEXAS.

FORDSON — Tino comsrclal, em
bom estado geral, econômico. Po-
d* financiar. Rua André A__vedc,
136-A - Olaria.' ¦_
FORD P.REFEC1 48 - Ford" vedete
52, 350 mil de entrada c 10
letras do 60 mil - Tel. _37-0629.
FISSORE - 1966, í_ul, 34 000
km, ém excepcionais condkõos.
Vendo pela melhor ofertí. Ver
domingo pela manhã _ Rua Ame-
ricana, 125 — Cachambi.
FORD~ÍINCÕLN 51 - Vende-se.
Ver e combinar a qualquer ho*
ra, _ Rua Miguel Pereira, 41,
íundos.

FOROCÓ~M-T~™~Me"cânico7~seTs
cilindros, doe. perfeita. R. Perei-
ra ds Siqueira, 57, ap. 401. Tet,
28-2635. Facilito.

FORD FALCON - 60, ótimo es-
tado de conservação. Troco em
carro nacional, dando ou rece-
bendo volta, facilito, na Rua
Maria Amália, 382 - 58-9887 -
Sr. Inácio.
FORD - Analia 49 — Vende-se
por NCrS 600. Ver e tratar, sá-
bado e segunda-feira. Rua Irituía,
28 - Brás de Pina.
FORD PREFECT 52 - Vende,
ólima aparência) mecânica, pin-
tura, forr-.cão, pneuB b. b., na
Rua Garihüldi, 248 — Tiiuca -
N. Tel.

comprar
carro?

Examine apenas
as condições

mecânicas.
Feche o negócio e

repinte o carro com

'lp!
TINTAS

YP1RANGA

2 450 - Vendo JEEP DKW CANDANGO 61 -IKOMBI 59
Sua Vi.c. jTrçcffó nai 2 rodas, _cíipotai Jon_,;rl_ imp.c.

.OP.DINI 63
conaervadoi e.... ¦.¦,,.¦
Iramarsti 

'/7 — ¦',. Y motor nove, pneus bons. Vendo
!_ORDINf66-_„, apanás 6 tf PPf-jíJÇ* ?\I80 

- T.l. 20-3191

[equipado, radio ctc. vi 5 100 - ~^,' 
,?¦—— r~-

|Ver hoje na Av. Magistério 104iJEiP 62 - Completamente novo.
Ilha do Governador. segunda-!2 240 - Facililo porte. Rua Dio-

feira. Rua Alfândega 294 - 1.»
andar. H_jeno. _
11IUMÃN 527 converiivel, 

"450

I e 10 letras de 80 mil, óti-
mo estodo gerei - Tel. 46-8524.

HUDSON 52 -Mecânico, riidiojJK 60

KARMANN-GHIA 64. Azul Atl3n>l>- -01, tel. 36-3108 — Copo-
tico, 28 CCO km reais, único pro- abono.
prietário. Vendo í> vista ou tro^
co por sedün. R. RC*_o Lopes, 30
coin 15. Tijuco.
KAIZER 51 radio ótimo estado
geral a mal. nova do Rio 450
mll. Snldo _ prazo. Av. SubuMKQMBI
bana 10 033-F. Cascadura. \&dé\

JK 2 000 — Vende-se impecável,
mermelho Ketchüp, rádio Ít_ti_no.
NCrí. 6 000 — Ruo Visconde de
0,_.c>__í.'<,! __, I*_ 26-0764,

Lindo carro. Vendo, tro-
bom estado. Melhor oferla. Diosíco, facilito. Ruo Haddock Lobo,
da Cru^.910;;.éii,-3M.'. _J33 ~ T<1, 34"6001 ~ s8'4735-

HENRY JÚNIOR-52 - Ce$ .T. .[JK de médico e o mfi.i bem equi-
1420000, radio, band.-. branca, padtt.do-Rlo--45-4198:
capas novas, motor 1C0%. Rui) JEEP;DKW — Candango 2 — Ver
Barão de São Boria, 71, fundos'j, Rue Bor.lo da Torre, 48Ü204.
!__________._i___ií^
HUDSON 52, cupê, 6 clllndro8,Unt|0| facilits-ée o pagamento,
mecânico bam e.t.icta, SSO, Ru„'Ver e tratar Av. A'j"j_to Save-
55o!¦¦Francisco Xavier, S84-F_._ íro> 532 np.. 104 - Tel. 22-4536.
HUDSONfi-1949 -6 cll.j-.-_ pol- JEEP 196U— DKW,—. Preelaánclò,,,-, ,... .
tas, estado de nova -^Preço 

pintura. Mecânico 100%. Ent. KCMBI - Vendo 2 1961 e.,mo-KARMANN GHIA 63 - Vermelho S? 
ba,'fu'. W'"'?^^'^'^ 

-{KARMANN-GHIA 
64

NCrí 1 600,03 - Rua Goiás,. 030.'Saldo combinar. Troco Rua «'•Io ** --Standard - S6 »_ Forração em napa - Máçulna «"='< .Maranhão, 520101 - Beco
I 206 - Quintino. lUrüoual, 226-5. ;?}!'\. na,„,Rua J?n5r"*,. ,^\\0l}% - Vendo ou Ireio por S«- __-____.

Tel, c/-0;49 - Dr. Ed:on..^OMBI 62 - Uitima série

GORDINI 64, côr vermelha, esta-
do do novo, cquipadíssimo. -
49-8218.
GORDINI 1965 - Estado, novo.
Vendé._a urejente. Tel. 45-5749.

GORDINI 65, verde claro, últ.
série, particular, único dono. —
Aceilo troca. Barão de Mesqui'
ts, 125.
GORDINI 66 - Possa-se contra
to, Enlrada 1.500.000. Saldo a
combinar. Tel. 42-1064.

GORDINI 62, azul claro,
rádio, calota especia
sobre aro Cr$ 2 300. Te-
nente Lins - 48-7239.
GORDINI 63, supernovo, forra
çao a couro, vermelho, vendo,
troco, feciliio. Cerqueira Daltro,
82, pósíc em Caicadura.

risio, 154 - Penha.

no, só um dono. Poó-

lata.lKARMAM GHIA 64, ar.ul.atlànli.-KOMBIS' 
T.= ¦'•' ¦•¦"' "¦-¦¦:¦-• ¦. ¦ J-->C.:o 1:„„ «:,.:-,-,.. C - Standard e^o^cco fe. % .^'^LY^ltl: ^5^"lKAmM:'>'CH<A

írccia do Epoenho Neve, 350
Anchieta. Sr. OÍya_fn,
KOMBI'. — Motor;65-.- Vende-u
5 200,00, aceito oferta — Rut
Pereira Ssndln, 101, c/ 2 — Ra-
mos - Tel. 30-5374 - Cezar.

;d« rraster ridlo, copo etc, em perfeito es-Aususte Barbosa, 171 - Jun
rtblnar. Es-!t_do, uni só dono, vende-ae so-! ponte Todos os Santos —

io aiNiiscime

mente á visto, por NCrS 6 200,49-8132.
Ver Rua Dona Delfins, 24

Tijuca.
KARMAN-GHIA 64—Novo 30 000
km, equipadleslmò. 5 900,00 -
Troco-re Volks — Sto. Ciar::, 85,

KARMAN GUIA 1966 e 1 
'963

Superequlpados completamante
novo». S_o Francisco Xavier, 400

Tel. 48-5476.
KARMAN GHIA' 63 amarelo todo
euipodo 5 200 ou troco. Rua Vi

KCMBI 60
dü-sõ, éstadi
ü OCO COO.
- Olaria.

5incroni_6_.fi,

Vende-se'
um modelo 64 — 2a. uérie, sm
perfeito estado de conservação e

o excepcional. Prcçcir;K'i0
Rua Dr. Nunes 862|Tel. 4.-8142" 

245.

ícdoi nre^iórias, inclusivt
— Trotar com Augusto —

R. da Alfondco»,

KARMANN-GHIA 66 - Vermelho, KOMBI 67 - 52 Hp av. 7 700,
equipado, 7 000 km. reais, de:° I"" »c, troca. R. B.-.b-.cú, 11.
particular a particular. Só « pra-|501. I!h& Praia da Bici. Füc,

; , -;;lo. Aceito W. Sedan como en-í4 5C0, ent. msis 15 de 400, tel.conde Santa Ijaoel,_a03 - Grajaú. trada. —28-5368.
KOMBI — Vendo 60, 62 e 611;
iunlas ou separada.. Ac-lto nro-ikAR,VANN"GHIA *4, 3.n serie,!,... , „- . - r
Ut_„ noi 3 - Tratar K.oC.m.l'5 000 km, novo, urgente o_ijnd°' v."d„ »'=«• Av- R"' Barbos.,

po: da P_z, 114 - Ria Coin.l,rt,co csrro menor valer. Av. Su. .-._

prido. [burbana, 2422. Tel. 30-7063. jKARMANN CUIA 65-66 - Vtn-
VWaadi'"*'»' 'cTr_"_'_* •'"¦ "*(' 1^° ou t^co per Voiks 64 ou óJKCMBI 63 STD uh. Mito. 

_macj.lKOMBI-FP.IGORtFICO - Ano com düeren;,-, . visto Pre"
óiiino e-.tado de -funcio-|NCr$ 7 ICO. Voluntários da i_.

KARMAN GHIA 62/63, mogni-
(ico estado, rídio Blaupunkt, b.b.,
pneus novec, büia 4 ÓC0, troco
Volks — Av. Copccfibana, 152,
ap. 2_.._

ól — Standard 3Ín;r.,
PÍ 65. £..:<ii. lalaria, mc*ir,ovs» espetacular estado Berat,h958

96-1156.(06). _
jKAf.MÃNN"."gHIÃ~i964, étimo es-

i<Ã...^N^HÍ^64"-"v;n^'e;v;!i,.otor nt stwntla/ qu.lôúer pro. I»t. e pintura novas, moe. 1.0%' \Z„eiZ _ viídí S' ,„S tóa' 283 Lrt7-!-",:'f'0! 
' M"

eslado excepcional, equipado. Ava, 2 750 a viüa cu finarie p;,'1"'^3 ™«c. Alla" Kerdéèi 50 c| \ÀÍ „rn_ 10 _o ™, íí nm YY, IvYYr f, -¦'•""
vists; ou financio oti 10 msse-V parte. Rua Néri Pinheiro 31. 36 - Eng. Nove, 3 750. IÍ _c.. u. ,??.."„¦, r ¦ „cor"!"0'"ál 

- Alusa-se ccm motorlst.
Ruo Dona H.,I.„., 131 - Bcj- falido - Seound, horário ... KOMbl..'- Luxo~e„od„ d." ní 

*i|„,0 ~mo"^'Y 
^! ^^ ÍÍ^Y^wY^ 

"""
1.3.FVÍ_T£--- EJ2ÍS1Í1: ^.vo, único dona, motor novo, nun. de Pina n_ Pen.-:. <Y'..Y '"-iua„.

HUDSON 52 - Vendo Cr$ 800 OSOjJipr: _ candango - Bote 2 200
à viítc. R. Sentes Titara, 126,!— Citado de nôvo. Ccolfi lona.
ap. 101 - Méier. Só hoie das 8:Run Enti. Gomo lúbo. 347 -
.ls 17 hs. 1101. Tel. 58.2502 -_Sidney_.

HH.MÃN'51 - 750 mll - Todo JK - O. mais lindo, est. 0"Km,

Cunho, 103
poli

Bcirro Higiene- Ct,

reformado, ótimo eitado geral
Facilito. Rua Gut.tsm.-ie, 360
Penha.

HILLMAN - Vendo 2 barato», 49 c
50 — Miqulna nova, cutra está
precisando terminar — Paisiandu,
272 - Tel. 25-8621.
HILLMAN 49 - Vendo - Ver e
tratar com Sr. Freitas. Rua Mea-
rim, 40 — Esquina Grajaú — Ap.
501 — Grojnú.

novo. Bordou* metálico. — Tel.
42.8369. NCrt 5 200. Trov. Chi-
quita, 17. Impecável, vale > pe-
nn ver, troco.
JK 62 - Estado excepcional. Un-
do carro, com todes os equipa-
mentos, Crí 6 600. Rua Hilário
Gouveia, 74, ep. Í03.
JK — Vendo modelo 63, f.renaT,
todo equipado e Impecável. Tra-
lar hoje depoi. de 15 horas na
Rua CoStánte Reinos, 85, durante
a semana 22-4582 - Dr. Milton.

KOMBI 60 mec. e lot. ótimo es-
todo, pneu. neves, 1roco~ f«_ll-T_6',tt,v»do, 95
to. Rus CarJcío Moreis, 42b. -.40-0192.

KOMBI

KOMBI - Luxo 65 - Único dor"0 ói;"'° es'"do' equipada. Acei
nz, noylnlma 5 600 à vist. !).••.:'-? 1rc:«' ."_'." eurr.peu. Ru.

Re nit-:
KCMBI 60 de luxo Vendes

iKOMBI - Vendo. Trolor dos 15
íreco meu |,0,as tm diante; Praia de Bctslo-

;JK 62 estooo de novo, por,Kar- -c, lç6, ap. 301. 26-25=8._—mann-Ghia ti. H_:e teletcne:;,..^-•—-,7—,- _ 
Ven-;42-8/ó_. LOV DD - Vendo carro aiernào,

¦-superequipado, , 340 km, 20 I.,
KARMANN-GHIA 1966. ozul c.m 2 cilindro.:. Ruo Canavieira*, 183,
6 000 km rodados. Trolor ne «P. 301. Tel.: 38-9402.
Rua Sousa Limo n. Víi - 1 001 IlINCOLN 1950 - Retificado. Rui~ ¦Ju"°- ;Oile d. Doz.mlire n. 414,

301.
•P._.'KOMBI - Slondard 1963 - Esta-

Venda tudo 100% -kb excelente. A móis nova fM KOMBI ano 02 — Vendo b
notor novo, dou naronlia Av. j,'í_0 OM-VeT RvoAlcin., 55- 2 200 ^%w'LnM'Íua K^V;^ h? ' 

YYv? ^-IlAND «OOVER 1952 - P,„'.i.'¦' " ' Ruo V/asmnaton;i0 _ v.ndo Cr? 1000 000 -
Ver Rua Itapiru, 484. Cütumbi,

28 de Setembro 3B7, sábado ou p] s|,eM 
¦_ .Mn'durelr. c| proprie-

?«8"n°-_ t-rlo - Dos 8 ès 14 hora. -
XOMBI Std. 65 - Único don.lAcaito oferla.
com 26 000 km. 100% de '.-do.l 

KOMBi' 65 - 3,9¦ sáVls. 27 míl
Vendo urgente - Ruo Prudente ;;m redodo. ^endo ou troco. -
Moral», 564, com o xelodnr. Tralar Rod. Presidente
KOMBI," 1966"- Zero 

" 
.iuilòmeti.'.';" 0 - R__| Ess-,

Vende-se flindh não emplacada! KOMBI 66

Ver e tratar
Luis, 79-202
KOMBI frigorífico com

Vende-ee ou aceita-se àocio mo'
torista. Tratnr com Sr. Oracio,

HILLiWAN 52 - Máquina retifico-
da, 4 pneus noves, todo original,,. • . ¦
impecável de lotaria. - Cr$ JARDINEIRA Chevrolet 1964 -

1000 000 ou aceito cft-rta. Ruo Estado de 0 km. D.c. de Embai-
Montevid.p, 391 ap. 301 — Penha ixadn. Rua Gomes Carneiro 52.

Sr. Adriono. ...IJtEP WII.IYS 
~40, 

pim.de, semi-
novo. Qcm proro. Capota d* lo-
na > Ru. PiraquS n. 250 - Ma-

HUDSON 52 - Coupe luxo -
Mecânico — 450 mil entr. 100
p] mes. Acslto mercadorias como
entr. Av. Suburbana, 9 942 —
Caicodura_—JSr^Brilo.
HENRY JÚNIOR 52 - Otlmo es-
tado. Bojo 1 000 e 10x100 mil.
Aceito troca. Ver na Av. Demo-
cr.ticos, 533 - Tel. 30-3575.

INTERLAGOS BERLINETA 63 -

Supernova, côr grenú metálico,
equipado, mecânica a toda pro-
va, preco 3 450 mil ou melhor
oferta — Ri Silveira Martins, 132,
ap. 503 — Sr. João.

IMPALA .1960 - Vende-ee pouco
rodado, radio oripinal antena
elétrica. 9 milhões. Trator Av.
Rui Barbosa, 5CO-1C02.

GORDINI 64 - Roro ostado. Ven- ITAMARATI 66 - Excelente esto-
dp c| I 200 ent. e 180 mensais — tlc. Vsndo ou troco por enrro

financiado ou troco pct"~~~t=_u]jc,.é Hi.?ino, 254, ap. 201 — Ti- d* menor valor. Av. Pau!o Fron-
Tratir c.m Sr. Jcsselihol ;u_rr—~1^_

FORD F-íiOO ANO 66._^- Vendo

DKW
Ru. Soares Neiva, 313 - Nil
polis, ió no domingo.
FIAT 58-9 N.S.U. 1 100 - Ven-

dureira.
JK 61 — Tudo original, molor
novo. Vèndé*sa ou frrca-.'e. Te-
lefones 28-7358 e 31-C945.
JEEP 60 — Pintura, forração e
pneus novos. Mecânica em olimo
estado. Pequena entrada e o sal-
do a lonçio praio. Auto-Prazo?
Condo de Bo-nfim, 645-B — Tele-
fones: 38-1135 e 38-2291.
JK — 60 — Vendo ou troco, pin*
tura metálica, 5 pneus novo.,
rodac «ornadas, radio • capas.
Tratar Paula Fr.itus, 44/1201. Tel.
36.328.
JEEP 63 — Vendo urggnte um
ccm cap. lona ba-ja 2 500 mil.
Praia de Botafogo 154, poi Ia ria.

543

do «stado, açoito telefonei ap. 101 -- Tijuca,

JAGUAR 51 - 3 1/2, todo refor-
mado. Venda-se cu troca por

 d\rro bf-tido ou por carro preci-
GORDINI 63^~fií!Si-_utõdo, yen- iMTppiAGíy; bfpun^tA é^ _!rondo de reforma — Rua Erne.to

chuelo, 33 -_T.I._22-7036. 
__

KARMAN GMIA 65 -Vendo bem
equipado, trjco Volks 63|ó7 ou
Slncr. 65J66. Rua Almirante Ta-
mandato, 47 ap. 503 — Telefo-

putri,[ne.;25-1878.;' ;j, L . d_. ,- ,,._ Ru_ Dom-„-;
KARMANN GHIA 62 - 3 950. co, 58. Jacoié.

, Estado de 0, cj 1 Vendo trr:co facilito. R. Haddock PrÜÂi_i __.Tfii.inii.ri i:-_,"- Trotar com Sr. José na Ruo milhão de equip. Ent. 3 000 sol-! Lobo, 33 - Tel. 34-5001 -'Í>___ - ,A_.._T^\ -A.? „,."_.>Mxko, 31 - 12.0 andar. do financ. Aceita-se troca. Aveni- 58-4735. ^ende somem, .. '.sto. Ver loco
—..„__,, Attftrtttríi . .fin i - - — "ua Alexandre Calaza, 271, eiqui- c/ Sr. Moacyr,

equipada us «'lentico, doou. XOMBI 63 - Ac dentada - n, de To-dcro do Silva Zé _aj!iÂ?B'Fnc; non <;
estofamento Vuleron, único d>KARMAMN BHIA 65 - (Dei.) -Vendem-se várias - Peças - R. ''-'.. : a"v!' " "" .ME«-'¦¦ y >M-*
... ....... ... . 

par|i;uler. Ver _,iíi.k> est. superequipado ci ar. Cirilo Silveira, 83 — Começa-:..
Cor pérola — Rua1, na Intendente Magalhães, 504.

-,¦¦:, .-.-,„-, - ,-  20,201. | KARMANN-GHIA 66, còr cereja,
KARMANN-GHIA 66 - Vendo a KOMBI luxo 64 - Vende-se em estofamento preto, bonda branco, .c

cloro, /capas b.m estodo - Grenat s cinza -.faróis de milha, tranca, etc, etc,''

KOMBI LUXO 66 -
arhéritò Vl
Vondo có

Av. Ataulfo de Paiva, 80 — Tgl.ic-r.dlcionatío.
47-4720. v . Plrala, £

-'Vendo à KOMB
7 8C0. Azul

"— '- O."-- -'^WSrloSlr^n^t
geni- — Rua Prudente Morali,
56A, ccm Sr. Marques.

MORRIS OXFORD 50 - Vendo *
vista - NCrí 1 400 — Tratar
Rua des Avencaj, 180 — Bançiu,

Peças ou Palmlari.
58 — Novo,

[Troca por carro nacicnal. Tel.

KARMANN-GHIA vermelho rubi, :3,1'637e-
gosto de 1965, vendo sur>ere-!MOP.RI5 MINOR, 52 - MeeSnlca,
qulpado, perí_iío estado, 13 5001 lat,.ri-j e pintura 100^0 — CrS

Tel. 25-6132. j 1 000 000 - Rua Teixeira Soí
pretas em Courvin, rádio Bl»ult'-I Tel. 28-0707 ou amanhã 54-1449 vendo oü trocò'po'r Voll-.s 63, 66 XOMBI 43. - 

'VêhSõj 
e.tado de?* 

_ aP- ' ,02 - pf- Ban°»™
nunt. banda branca etc. Estado — C\*\iA\r_ ... __•,  . _.._,__. i _..._. _-  ,- _..,.....,._... ..-_. *t-..i._. i Uraente.punt. banda branca etc. Eatado
geral excepcional. — 49-1 i93
.10-0241.

Cláudio
I VenaO OU irOtO por V01,._ UJ, OU i*v.i.iui vo — iOH.W| c.ir.uu MO|||
ou 67, ver e tratar à Ruo Gene-nove, equipada, uso porticulor, i ,"'»*'

KARMANN-GHIA 65/66 - Vendo
Impecável, radio, tala larga,

b.b. novos. 7 600 & xista. B.
Ribeiro, 418, ep. 913.

•KÕMBl 62 - Vende a visi. por rsl Gsliene n. 121 — Bonsucesso! vista 3 8C0 mil. Tel. 46-0475 -[MERCEDES BENZ 230-S - Azul,
_!Cr$ 3 500 OCO - 32-6468. '- GB, c! sr. Artur. IUrgente.  |0 km, tropieslizodo. Tel. 45-3542,

KARMANN-GHIA, 64. Amarelo _
preto, equipado. 5 900. Ver Ba-
rão de Ipanema, 124.
KOMBI 63 - 2a. série. 6 portas,
excepcional. Vendo — Real Gran-
dc7a 164.
KOMBI 66 - Furnõo 7 000 km
rodados. Tratar Rua Pedro Al-
ves, 194.

37-57 como parte po. Av. Cn- GORDINI 64.63 - Volks 65, 64,
pacabana, 75-1002. Esq. Pr.-d..|63 , ti Am,, 6S| M „ M. ,-.,)„
Júnior. , ,, I revisados, «qulpadcs, facilito sal-
FORD 38, conversível —"-Vendo- do atí 18 meror;, troco per tar-
=c cm bcm estado, preco à vista,'ro americano. R. 2* d* Maio n
NCr$ 1500,00. Ver e trotar até 1254 - 48-0987,
às 13 horos na Rus Pedro de Cor-
valho. 496 — Fundos, ap. 101.

FORD TAUNUS 12M64 (D. Em-
baixad.) NCrS 8 000. F. 37-8056.
Av. Atlantic», 2388^

FORD 1942 - 4 portas,. Só dois
cisnes. Radio, pisca-pisca, bujão
elétrico, ótimo estado, na Rua
BarSo de Cotenlpc, 83, casa 12
"T_--a_i't?J- 

_.
FORD TAUNUS 58 - 17 m. é-Ya"
do impecável c um Fcrd Cônsul
52, baratísslmo 1 300. - Luis
Gama, 18, Maracanã — Djalma.
FrssÕÍFTv.i-'-"20 000 a-llôme-
Iros rodados. Tratar com p_riei-
ro à Avenida Jcão Luiz Alves,
136, Urca. _
FIAT-PULGA 52 - Mud.'na dire-
ção. 400 Km cont 20 ls. Vendo
950 mil. Rua Cosia Rica. 86 -
Penha. Tol. 30-loi'.

FORD 1926, lodo original, car-
ro de «oelcíonador. NCr$ 2 500.
Tralor fone 37-4775. 

FORD TAUNUS 51 - Vendo, bom
estedo. Rua Coita Lobo, 293,
casa 4. .

GORDINI TEIMOSO 66 - (Parti-
cular), passo urgente, rádio 4
teclas, lanternas etc. Tratar Sr.
Jnnir. Tcl.: 43-5365 — Armazém.
3 - Cais.
GORDINI 63 — Bordo, vende-se
bcm de .udo, por motivo de
viagem. Somente à vista, pode
trazer mecânico. Rua Marechal
Jofre, 134, op. 101 - Graiaú.
GORDINI 64- Único""dono, en-
xuto, tcdT nôvo, 3 080 à vista.
R. Vital _205. Tel. 29-9128.
GORDINI 1 093, ano' 64, motor

s 48-9076. JK 66 vermelho modelo 1 OWTii^rX^P^rhr^^rm^-^-'..,
V.ARATY 

"66 
-"última 

"série, 

Jm*. 
10M0 0C0 bom 

^M]^^^^^^^[ crepúsculo, equipado, na ga- conservação, radio B.aupunr.t, ., «-ç^
ia. Psiticular vende ou troca,! 18 000 km rodado!, açelta-se VW--^- -_—-— —-—¦

to. Trntar de 9 ai 12. Telefone
47-3220. Rua Sa Ferreira 88. Sr.
Wagner

sião. Vendo ou troco
Ione 48-9076
ítâm
azul
rani._  .
de preferencia por Rural 64 em
diante — Rua Camarista Méier,
494-Tel, 29-4598 - Dr. Caries.

IMPALA 62 — 6 cilindros moca-
nico, 2 portns, carro novo. Ver
Rua Gomes Carneiro _52.
INTERLAGOS berllnela 66,"ím ma-
ravilhoso «stado do conservação,
equipada ci rádio, etc. Ac. troca.
Financio pagto^Tei. 26-3113.

IMPALA 1964 — Super.qulp.do!
Nôvo. Doe. diplomata. Telefone  _ 
37-5066 JK 62, absinto metálico, motoi

IMPAI A 1963 - Hidr.rn.ti.o, _ c/.,2.mil 
,knl' 

'edr,«em geral 23

cil., super.quip.do, nôvo. Doc.í"1'1 íl.:.. '°.do e?u.podo, estado

diplomata. Tol. 36-2914.

KAR_1ANN-CHIA 64 - Azuli
atlântico, om só dono, perfeito!
•stado, nunci bateu. Acoítc Vollc;
62-63 - NCr? 6.000,00. Tel.:
46-6115.

KARMANN-GHIA 62.. rádio,
farolata, volante «íporte

66>7 como porte de pagamen- KOMBI 6.. Maquina nova, 100%
" ~ ' ' de lataria. Enlrada desde Cr$ ..

1 500 000 - o saldo em 10, 15,
20, 25 e 30 meses. Av. Almi-
rante Barroso, 91-A. Tel. 42-6138JK 61/62 - Olimo estado —

Equipado, cor gê!o, NCrS ....
6 000,00. Rua Capelão Alvares
da Silva, 11, ap. 203 — Copaca-
bana - Tel. 57-1309.
JK 62 — Vendo em bom estado.
Ver Av. N. S. Copacabana, 605
— Garagem.

KOViBI 59 - Slncr., particular,
ótimo «stado. Rua Taylor, 100,
ap. 201.
KOMBI — Compro uma, somente
de particular, pref. 62/4. Favor
dispenso intermediários. Durante
a sêmen» 27-9090.
KOMBI — Cempre 1 ele parti-
cular p' uso da firma. Paço
vist.. Tel. 40-7132 - Urn.nl..

FIAT 1 100 51 - Estad» geral
100%, vendo aó a vista, Êstra-
da de Vicente Carvalho 1 216 —
Procurar Arlindo oü Ma*rlnho.'fÕRD"_9 

- Cupê7""f"re!o a 6leo
ótimo estado. Rua Joaquim Ta-
vora 78, a vista ou financiado
com 500.
FlAT j"4Ò"Ó 1952 

"¦—' 
Vendoi.com

radio, 5 pneua novos, _ 4 reser-
vas tapetes, etc. R. * Francisco I
6acuri_ 151. Guadalupe.
FORD 1950 - Vende-se 4 portas [Ãv".'"C-loo_'ras, 23 (Castelo) 

" 
ou

CrS 1 400,00. Ver e tratar na i Rua B.rata Ribeiro 200 loia C
Kua Henrique de Melo 1259 — I (Còbácabaná).
Osvaldo Crur.

it te
impe.sbilísr.imo. V.r na Av. Pre- KOMBI 1964 - Neva - Toda

- ., -,.i,.,T..,.r^.- ...,,.,.., ,, ..-ide-te Varejas, 3 149, ou pelo equipada, 30 000 quilômetros rc
novo, dkeçSo rípida, carter 4,5 INTERLAGOS ( 

BERLINETA 65 -telefen» 52-1641. Tr.-Ur cem o Sr. dados, com ridio, vendo i visla,
I, equipadíisimo, impecável. Sr. c-<" 22 mil Vm - Olimo .sltdo, Arrisdeü, na Rua Sobra-.ii, 177 - Ilha do
Renato. Av. Atoulfé do Palvo - 27-31..S. ...... _y w;-; „ 

• 
>. , y-7 rrj~ Governador - Ônibus. 326 - Te

950 - 802. Tel.t 27-8836,1 ISABELLA Dú LUXE 5? - Como JlN 6_ e ÜOdge O/, m_.C.||efon(, 9[-,.|79l - Sousa.
[-8050. I novo. Estofamento original,

&! feitas concliçõei mscánicas •
:8.ú210 - 2a.-f.ra.

FORD 36, llm; pl táxi, lot. Ma
dureir .-Marechal, yende-te 1 300.
Ru.i Pacheco da Rocha, 31.

FABRICAÇÃO'VEMAG 67 p:,ra >

pr_.:ò, a Icnno prazo, sem fia-
cior, cotiipletamente emplacados e

AtBnHcí1™*^ yt^^YYYY^Y-tY1 ffl"1 revisados. TrOCO, faCÍlÍ-|KARMANN-GHIA63- 5400.
lU irh. Posto 5, e na Rua Conde GORDINI 64, mod. 1093, íY-Yvn YfYY ~ \tn P *.»r, F y-.,;-r V™lo som-nle ã vista. Rua Ge-

do Bonfim 40 Vendas por in-HP, eü.irio excepcional. Rídio' .a'-'2'_.-. ___.'r"-.-_.___ |iO. K. 580 I". Xavier, tu|io „. _0i _ Tel.: 49-6367
fermédio cia Nov, T„._. 

Un.erseal 
etc. NC,$ 3 200,00 a IMPALA 65 - Mecinlc, 6 cilin.; tqj

- " "'i,33 — _)02| dro., 2 portas, branco interiorl^-"—;.
prelo,- nivo 4 000 Irm autênticos,!JK 62 - Pérola, forrado napa
sòmeni» i vlsfí. Ver » Av. AtISn.i-reta, ,j,ú\0 tje teclas, toca-fits

Você procurava
um carro com~~^sêas-qualidáides»,.

FORD Falcon 1960, 6 cil., mecâ-
nico, em estado de nôvo. Pouco
uso, còr grená, 4 portas, equip.,
r<ídio Blaupunckt. Vendo ou tro-
co menor valor. Barão de Mes-
quii,l._129.
GORDINI — Compro «em «borre-
cé-lo. Vejo no horário d* sua pro*
ferència ••pago hoJ» em dinhei-
ro. -T.l, 38 .891.
GÕRDINT lll - Zero quiloine-IT?!- .57-5201.
tres, cer a. escolher, sem entra

— Copacabana.
GORDINI 63 

"'- 
Motor 100°..

Pintura, pneus novos, com rádio.
Capas de napa. novas. Entrada
2 000 e 5.130. Ru» Josí Quei-
rós, 145, Bento Ribeiro. Urtjente.
GORDINl"63 - Excepcional es-
tado, motor nôvo, 2.o dono. —
Rua Pcmpcu Loureiro, 9, ap. 704.

da, sem juros.- NCrí' 120,00 mer.
sais, consórcio Cássio Muniz, O
pioneiro no Brasil. Jnformaçõe:

FORD 1952 - Cupê,
zero, entr. 1 500 sclclo a comb
nar. Troco. Uruauai 226-B -
58-6765.

GORDINI 64 — Pouco rodada -
Carro fino trato, único dono.
Tel. 26-8214 - Facilito - Tratar
2a.-feíra.
GORDINI 1093 - 64 -"Vendõ
p/ melhor oferta — Tel. 38-3785
— Gr„i_u.
GORDINI 63 - Máquina nova,' ur'-
5e_níe, _pintur£t_pf retoque. NCr$

ITAMARATY 66 - Nô-
vo, linda côr, equip. na
garantia. Troco, facilito.
R. São Fco. Xavier, 102.

FORD 41 (Cupê) maquina refor-
mada, estofamento, e pneus no-
vos, base NCrí 1 100 - Ara-
xè 521-201 - Graiaú. Tel.
58-7186.

FORD _H — Enxuto pneus novos,
lataria, pintura e estofamento em
ótimo estado, maquina excelente
— Rua Jacarei 100 — Pilares.
FÕRD THUND.RBIRD 1960"-"Ven"
do bem facilitado ou troco por
carro nacional, estado de novo,
ver para acreditar. Rua Conde de
Bonfim^ 25_.
FORD tipo jardineira tolla equi-

Êada 
com pneus novos. A mais

onita do Rio. Motivo de viagem
pode trazer mecânico, na R. Re-
púbiica_ do Peru_250,_ ap. ¦ 503.
FORD 41 conversível radio placa
n-.Ühar um só dono. Melhor ofer-
.a — Rua Aquidaban 74B —
Lins. __
FORD PREFECT 52 - Vende-se
em ótimo estado, Rua Ai.unçâo
87, casa 20. Bot. Tel. 46-7475
durante a semana Rua Moura
Brasil 61.
FORD 1953 mecânico -lado' equi-
pado; está novo, à qualquer ex-
periencia, facilito. Rus do Rus-
Sl! 32, largo | da Gloria.
FORD 57 - 4" porta., meísni.
eo, radio, ótimo estado geral, R.
Aires Saldanha 136—504 ou aeg.
feira. Tel. 42-9904. _____
FISSORE dez 64, série jí 65^
superequipado enxutís.imo, ven-
do ou troco menpr valor, nego-
cio somente A vista, aceito ofer-
Ia urgente — Ver das 8 às 13
domingo, na Rua Barata Ribeiro
80, ap. 603. Copac.
FÕRD - ZODIAC"-" Em 6'íinio
«stado, econômico, para senhoras
de bom gosto. Ver Rua Cario
Góis, 366 — leblon —¦ Porteiro.
FÒRD ANGLIA 4. - Pintura no-
va, maquina retifíscada. Facilito
Ci 400. Aceito treca. Av. Subur-
bana 9 942 - Cascadura.
FÕRD TAUNUS 51 - Pintureíno-
ve todo 100%. Aceito troca e
facilito c] 400 - Av. Suburbana
9 942 - Cascadura.

.1 GORDINI 65 - Facilitamos. Ver a

eslado de trítsr na Rue Filomena Nunes,_._ ^ ,. _.  ,_ (
162, Olaria. Tol; 30-6470, 5r. Fa-|2250 00. Av. Brás de Fina, 313
bio eu Sr. Albino._ !0p. 301 — Penha — Domingo até

Enxuto- 32 0001 _________GORDINI 63 depois 2h.
n. Vendo à visla. Tel. 52-5647,|gõRDTNIS 1966, 

~1965~ 
c 1964 --

34-3561 e 26-4902 - Sr. Isaac. Em 6timo estado, revisado nRS
890 000] oficinas Cássio Muniz' — Garan-i-

GORDINI 62, 63 e 64  „
várias cores, equips. novíssimos.jtia de 60 dias para_ caixa, dite-
Saldo a comb. Troco. Rua S3o
Francisco Xavier, 342 - Maraca-

GORDINI 64 a 66; Dauphine 60
a 63; Volks 62 a 64; Vemag e
Vemaguet 59 a 67; Aero 63 a 64
e muitos outros, desde 500 mil e
o saldo muito facilitado. Troca-
se. Rua Conde de Bonfim, 40-A.

GORDINI lll 67
Todas as cores,
aceitamos trocas.
Otaviano 4]
Willys. N

— Zero km.
Facilitamos e

Rua Francisco
Delsul. Revendedor
compre sem nos

consultar. Tel. 27-8656. 
GORDINI 1965 - Em ótimo es-
tado, equipado, vendo, troco,
facilito, na Rua Haddock Lobo
n. 320-B.
GORDINI Teimoso 65 - Etiuipa-
do. Pérféltõ; 11 000 _m. Enlradai

GORDINl35 -"30 mll Km -
azul. Pneus novos, som rádio,
2 G50 à vista. Rua Antônio Msn-
dos de Campos, 57:804 - Gló-
ria.

FORD 33-2 portas, bat. pneus
direção, tudo novo, base 520 —
Nisia Floresta 95 c| 7 — Andarai.
FORD - Caminhão 60, com
maquina novo. Ver na Rua Be-
zerra da Meneses, 219, Vaz Lobo

-se
Carro nacional

modelo 61
novinho em folha

porque foi
repintado com

« ~-''{j> }

ftüTpÇK

TINTAS
YPIRANGA

lv

GORDINI ii -.-: 66 (,- Vendo à
vista ou troco, financio peq. par-
te. Rua Haddock Lobo, 295 -
(Sr._ ArisHdes).
GORDINI 1964 - 19 000 km, úni-
co dono. Excelente estado Cr$ ..
3 100 000 (s6 ò vista]. Praia do
Flamengo, 332 — Procurar Sr. Er-
nesto.
GORDINI 63 e 64 tenho 2 oti-
mo estado geral. Vendo, troco,
facilito. Av. Suburbana 10 033,
fundos. Cascadura.
GORDINI 63, unlco dono, ven-
de todo original de fabrica. 20

I km reais. Ver na garagem.
R. Bambina, 42, cl encarregado

rencial *e motor — Ver o tratai
Av. Calógeras, 23 (Castelo) -
Aceitamoi .rocas.
GÕRbÍNrrrcom"~8 OCO km7"v'en"
do NCrS 3 800, entrada rest. em
prest. NCrS 125 000. Tratar tel.
48-7818, seg.-feire das 7|16 hs,
—•'-'Jorge.

GORDINI_63~^."Ca"r7o nôvo,"'su-
perequipado, radio 4 faixas com
pneus novos, nunca bateu fac!
lito até 15 meses. Rua Otávio
Correia 23S - Urca - 26-9035
GORDINI 1966 - II. Nora, ven-
do barato, urgente. Rua do Rus-
seij32 —J.argo da Gloria.
GORDINI' - Ultima" serie 1965

15 000 km estado de novo,
radio Underses!, etc. 1 800 en-
trada 1 ECO 34 meses, pela Caixa
saldo, melhor oferta, base 1 000
s combinar — Rua BarSo de Ma>
caúbas 138-301. parte da tarde

Botafogo.

GORDINI 1963 - Azul ótimo;
nunca bateu NCr$ 2 650,00, fecil
Rua Sousa Franco 107. — Tel.
58-1298 até_às 12h.
GORDINI 62 -'Equipado,'' com
radio, tranca e 5 pneus novos,
vende-se por NCrS 2 150,00 à vis-
tn — Rua Francisco Otaviano 55
com porteiro. 

'..

GORDINÍ 1962 - Otlmo: estado
grená, NCr$ 1 190,00. Rua São
Francisco Xavier 2, com o por-
teiro. _
GORDÍNÍ 1964 -"Vendo iodo"
equipado no estado de novo —
Ver no Rua Uruguai 45.

GORDINI 63 - 100% de rnaqul
lataria; Perfsito eitado de

tica, 2 006 g_r_g«m eu Senhor dos
Pátios, 168 — Movséi. Tel
43-4781, ou 36-331)5.

ITAMARATY 66 - Único_ dono,
còr prata, estofamento preto,- ci
10 000 km rodados. NCrS 700,00
de equipamento, úteis alem des
de fabrica. Preço NCrS 11 000,00.
Rua. Paulino Fernandes, 77 — Bo-
t&ícgo.

-téreo, pnous novor. bateria no-
vissíma, trance da direção. NCrí
6 500. Troco zl dif. i vista. Rua
Sousa Lima, 279.
JEEP WILLYS 60 a 62 - 960000
mecânica, pint. etc. novos. Saldo
a comb. Troco, Rua 53o Fran-
cisco Xavier, 342 — Ma raça hí.
JEEP WILLYS 62, em otime. esta-
do de conservação. Vendo» Cr$
NCr$ 2 800,00. R. Var de Tole-
do, 715 — Eng. Novo.

/p:(W«nderley;
'KÓMBI 67 - 52 HP, 0 km à vis-
ta 7 700, ou 3 800 ent. mais
10 de 600 ou. 12 de 500 - R.
Babaçu, 11/201. - Ilha, Praia -d.

Bica - Tel. 96-1156 (06) - Ac.
I,
KÕMBl STAND? 66"- Bom estado
- NCr» 6 650,00 - Rua Prefeito
Olimplo de Melo, 1735 — Ser-
vauto — Ver • partir de 2a..

!_"•__
KOMBI 6"Ó"
pneus

MTERLAC-05 - Vendo mslhor
oferte — 19Ô2 — Rub Aood! n.
61 - B. Ribeiro.

STD - Máq., pint.,
1CC%. Vendo urgente —

Ver n. R. Allan Kardec, 35 201
¦~ Tel, 49-9403.

KOMBI 61 — Luxo, sincr., vendo
hoje, urgente' ou troco iadan, paa-
so financiar — Rus Alfredo Pinto,

Tijuca.

ITAMARATI 1966, vinho, 4 m.s.s
de u.o, ünlco dono, vend» ur-, ,*¦,,.R.
g.nU per motivo d» viagem. — IKOMBI

JEEP-DKW-61, molor nôvo, capota
de aço, vende-se 2 200 cruzeiro..
Rua Hn_. Cortes Síciaud, 220, ap.
304, Leblcn, entrada pela TImjó-1 £0 .''jàpV:-TÕl
le.:_''"..£PJlí._2_í~: —-'kARMANN.GHIA 64 -"Sup.7.
KOMBI — Cempro s.m aborr.co-; quipado, rádio, tran:s, capas etc,
lo._V»|o no horário d. su. .nr.- Vendo, troco, facilito'Av. Subur-
f.r.nci. . p.go hoi. em dinh.i-l ban5 |0 438 -;'segunda-feira.
*-______S_____ __  

KÒMBI- DE LUXO - Vendo." Su-
Compro pagamento «|h,„mii_,..,,, E..sdo de nova.

Prece NC,$ » 000, »,.l,, diiri.-j«_¦• i?^US! 
,'»"• í»1;' „_ «• l Clemente, 176 c/13.

mente na Eslr.d. Intendente M.- 22"..25? °,U 32'5397 (comPrtndo de|i

_¦____ 712 ccm Sr. OETULIO. I particular)

IMPALA — 59 — mecânico, seis
cil., 4 portai. CrS 7 200. Tr.l.r
Air, Getúlio Moura, 304 — Nov.
Iguaçu.
ITAMARATI 66 - Vendo pouco
rodado, côr beije duna, ou tro-
co por carro menor valor, na
Ruo Andrade Neve. n. 381,
ap. 102.
IMPALA 63-4 portas, rrec3-
nico, 6, s. equipado, documento
de Èmbaixad-, saída h_ 10 dias,
pode trazer mecânico. Posto Te-
xaco

KOMBI 66 . - última serie, c|
7 CCO km originais. Facilito ou
aceito troca. R. do Bispo, 47 —
Garagem,
KAWÃÃNN GHIA - Vende-se dõ
ano de 196o» equipado. Rua
Conde de Bonfim, 240 — Proçs
Saens Pena.
KOMBI 62-6 portai. Vendo
ou troco por sedan de 60 em di-
ante. Guare 43. Jacarepaguá.
KARMANN-GHIA c.~c"om~rádio
Blaupunlí, pouco uso, faturado

Largo Vicenle de Car- pelo Rio. única dona. Troco e
'facilito. R. Haddock Lobo 335-B.valho,

INTERLAGOS — Vonde-se Verme-I KOMBI — Compro m.smo preci-
lho, conversível, 63, equipado, sandu de reparos. P.30 . dinhei- KARMANN-GHÍÀ esporte 1962
100%. Ver Rua Visconde de Pi-|ro. Te!. 29-1738 de dia, 34-04í8!Rádio, em ótimo estedo. 3 550,
raia, 511 porleiro. Tratar no 52514 ncile. :ou )roco. R. Dionísio, 154. Dr.

KOMBI 59, 60 e 65. Vendem-):
só a vÍstü, urgente. Rub SSo
Francisco Xavier, 391, de 9 _i
12 horas,-2a.-feira^.
KÕMBl 57, bom estado, motor
excelente. Vendo à vista ou fi-
nancio com BCO mil, saldo i
prazo. Barata Ribeiro 197.

KÃRMTnN-'g'hTa"'i'960, eiêmSo,
excelente estado, rádio, tranca,
2 milhões, saldo > prazo. Bara-
la_Ribeiro,_197.__

KARMANN-GHIA - Ultima serie
Equipado, ótimo estado. Vendo
ou troco por Volks. Ver Av. Co-
pacabana, 300 com garagista -
57-1614.

apto. 707.
ITAMARATY 67-0 km, prata vo, ICO
metálico, tod^s as garanties. NCri '
13 800. Ver e tratar na Rua
D_tjmar da Fonseca, n.° 150. —
Madureira.__
ITAMARATY 66 

'-' 
Linda 

"cor. "Es-

.KOMBI-1961162;-- Esf_._'"de no-Heleno.

tado 0. 5.000 ent. re3lo fácil.
Aceito troca. Avda. Atlântica,
3_8S0. _
INÍERLAGOS - .Conv; 

"jan 
."'65",

equipado, 3 000 reito financ. -
Aceito troca. Avda. Atlântica,
_ 880^
INTERNATIONAL, .Plck-Up; 1962 -
Vendo a vista ou posso financiar
em estndo de 0 km. americana.
Rua _Conde_ de Bonfim, 42.
ITAMARATY" 1966"""vermelho

tudo, pi ¦ compra-
der, exigente, Entraria a partir
de 1 oOO e prestações a partir
de 190 - Praça On:c, 179-A,
dia todo.

KARMANN-GHIA 64 - Vend.
ou troco por sedan — Ver 6 Rub
Lopes Quint. _, 68 casa 4 —
Jardim Botânico, até ss 16 horas.

„„, ., ,--- —.KARMANN-GÍfiA . - Vendo,."n»
KARMANN 65 (29 set. 64) de co- «embro 62 - Capas de Courvin,
merciante, único prop., equipa-
diisimo, irjual a novo. Vendo,
eventualmente aceito VV/ ou
Kombi como pte. ds pgto. (de
5a. a dom. Av. Alberto Torres
481 - Teres6polis), de 2o. a 5a.
- Rio - 27-9090.

KAfifAANN-GHIA 1963 e 1964
Superequipado, «xceisnte, pouco

r-^rr.,,,. ,. . . .. '.Vendo oú froço -pelo me.mo:1964 rodado, novíssimo, trcco ou fu-
GORDINI 64 - Azul, fino trato,48-2095 até 12 heras. Depois clllto até 20 me:es. R. Cinde de

28-972£._ [Bonfim 66-A - Tel-, 34-990-;.
ÍMPÁLÀ 

"64," 
4 

" 
porta;." >,id,

26 mll km entr. 1 700 mais 12
ases para pagar, Duquesa de
agonça 85, ap. 309. Teietone:

38-2922.
GORDINI 1964 Vendo a vi.ta

conservação. Entrada desde CrS P- 2 eco c°"' jrjldlo, carro mui
1 500 e o saldo em 10, 15, 20, "<"_ co_'lscrv',do,', R'T f"1'?',í,a"
25 e 30 meses. Av. Almirante ma',,° *'. .'P. 10'• Tel. 28-6217
Barroso, 91-A - 42-6138. 7.

GORDINI 64 - Todo 100%, úni-
co dono. Aceito troca Dauphine.
Facilito aaldo. — Av. Suburbana,
9 942 - Cascadura.

GORDINI 1964 - Vende-se me-
lhor oferta. Tratar Rubens, Av.
Atlântica, 2 266.
GORDINI 1965 e 1966 - Excelen.
tes, superequlpados, troco ou fa-
ciiito, até 20 meses. R. Conde
de Bonfim _66-A._Tel. 34-9909.
GORDINÍ 

"Teimoso 
66;) c/v-5000

km. Passa-se contrato Caixa Eco^
nômica, Cr$ 78,00 por mês. Mo-
tivo viagem urgente. Ver na Rua
Washington lui_, 111, ap. 102.
GORDINI 62. Bordeaux. - Todo
revirado. Vendo .. vista ou fi-
nancio c| 1 000 mil, prestações
de 140 mil. R. José Higino, 254
ap. 301.
GORDINI 63. Bordeaux. Conser
vidísíin.o, único dono. Vendo •
vista ou financio c' 13C0 mi

GORDINI 65, ridio, pintura 100
por cento. Aceito troca Dauphine
ou Simca. Facilito saldo. — Av.
Suburbano. 9 942 — Cascadur«._
GORDINI 63, ótimo estado, me-
canica 100%. Aceito troca Ci-
troen ou Dauphine. Facilito ncl-
do. Av. Subur_ona,_ 9 942.
GORDINÍ 1963 

' 
~"~ Verde nietalN

co, ótimo est.do, c\ rádio, tudo
ótimo, máquina 100%. Ver e tra-
lar Rva Redentor 39. Telefene
47.10:0. _

Crí

cil. dir. hip. iupersquipsdo
Aceito troca ._47-l 981. _
IMPALA'.47 4~portas"s| col. 

"B

cil. hid. quese 0 km superequi-
pado. Vendo aceito troca. Rua
Anita Garibaldi_9_apto. 402.

IMPALA;63,''4 portasTi]' co!.'"""

tala larga — tudo ótimo — 
_NCr$

4 700,00 — Av. Prado Júnior,
120_-_ap. 305
KOMBI 1961, 

"modelo 
luxo, tudo

perfeito, preco ló i vlsta, 3 190
— na garagem. Rua Pereiri da
Siqueira, 79 —_Tiiuca.

KOMBI aberta. Bom estado
Mec. 100%. Vendo, troco, faci-
lito. Rua Vise. Sta. Isabel,*.;46

KAISER" 52"" 100% 
" 
- Vendo ur-

nente. Base Cr$ 900 000 ou mt
lhor oferla. Rua Piauí, 14 — T
Santci._

6, KOMBI - Cc.-npra Urs.nl. de 57lKC..'._l 58 — Lataria boa, fun-

KOMBI 1965 de luxo, em estado
de nâvo, vende, troc. ou finan-
cia-se. Rua Dr. Satamini, 156.

> .7 qualquer «'.lado paga i vis.I,J0 pjdre, motor incompleto
Ia Tsl. 49-8132 - _. Santos, ni! 1 _0O; motor complelo ret. 500
hora d» sua piefriríneia. I Rua Vilela Tavares, 140,. ap
KO/v.BI 62 — Sl.nd-.rd, ótimo
e:t_do geral. Vendo urgente. R,
Dona Mariana, 127 — Sr. Durval.
KOMOI 66 — Luxo, verde, equi

cü, hid. supernovo, vendo, aceito]pada, 5OCO quilômetros, vende-se
troca. R. Anita Garibaldi 9 apto. Ci$ 7 OCO 000 à vista. Rua A.aloso,

GORDINI 63 - Equipcdo
2 800 000 à vista ou aceito CrS

,1 500 000, resto a combinar —
de entrada, e pagamento, de 150 Tel.: 30-5908.
mil. Rua José Higino, 234, BP_r*fcA^Aihi. -iv?'—T7—_—~~—T~T
tamento 301.  _ 

 
fc°!>.PINm ?3 

~n^B 
cY,TYo ^

GORDINI ól- Táxi - 4_0Ò. - NC,$'2.C0' -°É°'t. Vic.nle° ce
I___.___Z.C_ ICarvslho.J 585 - Brito.
GORDINI 64 excelente est.^ aJGORDINI 64"-" Simca Janüsda,
qualquer prova equip. a vist» 65, Particular vende urgento, ba-
lrocov« fac. _cl_1600 ent. s. 16 rato e B visi,, Rua Embaixador
m. R. 24 Maio, 316. 48-2701
GORDINI 63 bordeaux 

"excelente

est. a qualquer prova a vista,
troco e -fac. cl 1100 ent. t. 18
m. R. 24 Maio 316. 48-2701.
GORDINI 65 - Vendo, perfei-
to, 14 000 km. À vista Cr$ 3 700.
Tel.i 37-7625.
GORDINI - Consórcio Willys, pas-
sa-se centrato c/ sete (7) prest3-
Ções paqr.s. Informações teíeío-
ne 58-56.5.
GORDINI Í965 - Vendo, equipa-
do, 19 050 km - Único proprie-

i?_ric, perfeito e.tdo — Av. Del-
jíiiii Moreira, 1130.

Morgsn 31. Botafo'
G"ÕRDiNÍ'll - 10"600 krnrVen.
àa. Motivo de viaoem exterior.
à vista NCrS 4 500,00. Gustava
Sampaio, 260, Bloco B, ap. 801.
GORDINI 

"2 " 
1966 

""-"" 
t.t.linenle

equipado, rádio, original. Rua
Republica do Peru, 362 — Copa-
cabana. Tel. 32-0120, aegunda-
feira.
-0RÒÍ'n'Í~64 -T~Mec."~"e""latarra
100% equipado com radio. Me-
lhor oferta a vista. Tel.: 25-9577
GORDINI' 64 

"-" 
Ult. série 

"-

402. _
IMPALA 64," -l portas" hid.8 cii.
dlr. hid. superequipado, doe. de
embaixada. Acsito troco. Rua
Belfort Roxo, 231 apto. 804,
ÍNTÉRLAGOS' 1963, radio, õtime
conierv_Ç-c, 3 700. Aceito troca
urgente. Rua Barata Ribeiro, 207*
302.  l

IMPALA 58. DuiV porías,' l-:co-
luna, 8 cilindro, mecânico. Tra-
tar 37.8226. _
ÍNTÈRÍAGÓS" .5" - Coiiversiveí,
vermelho, estado de zero, um
:_ dene, fatura em meu neme.
Tratar 37-8226.
iSÀBEÍA 54-55 carro revisado,
vendo e troco por carro naciona!,
trator na secunda-feir.. Augusto
Severo _292-A. Tel. 52-84e4.
IMPALA ó2-h'_r:mcti„, 8ciiin-
dros, chapj, 3 números o mair
novo da Guanrbcra, verds-sa cu
troca-;* por carro de m_ncr va-
lor, negscic só a vlitá. Estra-
d.t Vicente Csrvalho, 1 216. Pro-
curar Ariindn cu Marinhe.

246 - Dr. Hilton.
KAISER 60 -Vendo com 400 cru-
zeiros novoi de antrada e óOirnês,
R. Maria Amalla, 382. 58-9887 -
Sr. Tirso.

IZABEIA-CUPt - Vendo o me-
lhor è maiii iindo cope do Rio
de Jar.tiro, estado de '0', de
procedência alemi, faz 200-5. com
20-L, carro para pessoa de fino
gosto, rádio pegando o mundo
inteiro a qualquer hora, banda
branca, mecanico. Ver e tralar nB
Rua Inhangá, 45 com o garaglr-
*______?_ mühões. Tel. 37-6003,
JEEP CANDANGO-4 - Excepcio"-!
nal eitado. Vendo somente a vh-i
tá Cr$ 2 400. Tr.it.-ir 2.» feira tel.
57-0172 - Sr. Hiltcn.

lEquiaVdõ, eitado ex<er.-:i:nal -\JK 62 - Olimo estado. Venrfr
[Vendo uruenle 2 730, facilito, ou troco p-.r Votkr.vasen 66. Veri GORDINI 64 olimo estada, equi-;p-rle - Rua Dicnisio 154 - Pe-;nr, Rua Benlemlni ConMont, C4

í pado radio, frisos etc. Vendo ur-inlia, i.-t- 704 Gloria
¦%Èi.iÍ-^—-l-r~?~t-:,?OrÓINI 

'62.- 
Vendo pela n>e-ijEEp'WILLYS"6'l 

"- 
Est=do"ex:'ep.

jOUKUIM 63 — G-elc, único do-,!nor cicrta a vista; ótimo eits-jcional. Pneus, capota, caixas eír.o, muito bem conser/ado. —.do, b^rde.sux, Rua l.idro Finuei-;motor tudo nôvo. Troco ou ven--NCrS 2 550,00. Tel. 3-1-2433. .rado 32-104 Martcana. Üo, Av. Suburbana 4 414. Ad-
'GORDINI 1964 e 1945. novos,!HILIMAN 51 - Vendo ou troco ;n-.inhtra;ão. !
vila a pene w. F.ro qualquer jp; carro ou Vespa. Rue São Mau-ijcpp V/ILLYS 63 — Vendo estado 

:
íprova. Garantia, mecânica. Fcsi- ricio, 98 - Penha. Entrar EstridtlOK - Financio Cr? 1 500 e 15x!
tfito. troco. Sousa lime, 363. ido Saco,. Primeira rua à direita. 1200. Rua Conde de Bonfim, 42.1

Vai vender
seu carro?
Venda-o mais

valorizado,
repintando

com

^5S£_22_?
TINTAS

YPÍRANGA

305-A. Míier.
©íRMÀNN-GliiA 6Í"~- Supere-
quipado, côr rubi, nôvo mesmo,
troco sedan Crí 5100. Av. dos
Italianos 723_-_R. 'A''Í.n._a-:

KOMBI1967 - Zero""quilômetro.
Vendo, lroco, financio. Av. Su-
burbana, 9942 _• CeiaÜútt,K

rfARMANN-GHIA 63, tala lãraa,
rádio, pneui cinturadoa, capas de
napa, Uma ióla. Aceito troca p/
Sedan. Facilito. Av. Suburbana,
9 942' — Cascuduro.

KOMBI -.-63 
"STD.""pari.", 

mecânica
e lataria em muito bom estado.

|Rua Aracati, 23 —_ Ramos.

[KCMBI 58'"- Vendoj,por.'1,920;
Ant6nio_ R£uo, 541. Faci lito.

KÒMBt" STANDARD i-i' — 
" 

Ven-
|rle-ts com 12 000 km — Preço
Íubs:i 6 200,00 - Eslr. Vicsnte

de Carvalho, 910, ap. 209. Tel
CETEL: 91-2095.

KOMBI 65 - Nova - Vende-se
OU treca-se em DKW pcrticultr

'ou Táxi. Rus Cons. Meireles n.°
;13B, ap. 101 - Jardim America,
|laércio._Tol. 36-4745. ;_
ÍKOMBI 65,' com 27 000 km, azui
- ótimo eslado - Vendo bara-

Ho. Eitr. Vicente de Carvalho n.°
1 129.
I.OMBI 65, Std., otlmo eslado,
c' radio. Vendo, troco e facilito,
ver Rua Goniage Bastos, 119,

203.
KOMBI, i»lda 62, Standard part.
4 porlas, lataria, pint.. pneus,
ludo 100%. N. B. mS<r.t nova,
urgente, preciso de dinheiro
2 750 à vista. R. Dr. Padilha,
218. Tel. 29-4997.
KOMBI 

" 
ALEMã""59 - Máquina

zero, lataria bca. Facilite-se. Tel
49-9592. __'
KOMBI 

"62," 
de Iuüo. 10Ó=_ de

tudo, pintura nova. A vista ou
financ. c 1 BCO de ent. R. 24 de
Maio, 125. Ver 2a. feira.

KOMBI 60 - Luxo - NCrí 2 580
- Sincronizada, 6 portai — Rua
Ipuera, 611 — Acari.
KOMBI 64 

"-"Nova 
0 km com

oaranti. de 10 000 km, 36 HP
(úitlme dí série). Ru. dai Li-
ranieiraa 519 fundos - Augusto.
Dominas • aegundt.

%f POTÊNCIA (132 HP)

lijrf AR CONDICIONADO

f / DIREÇÃO MACIA
______£'%/ CONFORTO 

E LUXO
Sp Y_

%/ BELEZA E DISTINÇÃO

#/ COMPLETAMENTE EQUIPADO

GARANTIA DE 1 ANO OU 20.000 KM
'SS 
,f

\/ QUALIDADE WILLYS

...#m#/# GASTAL* encontrou
o eurro: iTAMA!R$ry67

com tôdas aquelas qualidades e mais estas vantagens:
planos de pagamento que atendem às suas
conveniências
avaliação criteriosa do seu carro usado
assistência técnica de alto gabarito

i

Pois bem,!
Vai dirigir agora ou

quet9 que leve etn easa
Estamos preparados para ambos os
casos. Afinal, algum dos nossos clientes
pode desejar fazer uma surpresa em
casa. E, por isso mesmo, pedir para
mandar levar. Mas até agora isso nunca
aconteceu. Ao contrário. A maioria deles
vê o carro, entra, liga o motor "só 

para
experimentar" e... já sai dirigindo.
Daí concluirmos que o ITAMARATY
é quase tão irresistível quanto os
nossos planos de financiamento.

GAST/IL

Voluntários da Pátria, 48-Tel. 46-8123
Av. Brasil, 2298 - Tel. 34-8014
Evaristo da Veiga, 45 - Tel. 42-6542

Brecemenf.: Av. Rio Branco, esq, R. São José

_k.*9i_MÍS8____M^^
•_-¦ ¦*cp>*!i_m*rf

¦ 
> -íT-.f.- ty#&&&&Q&^£^r*^*?m --_ -¦¦%_



© VEÍCULOS
MERCEDES 51 - Vendo S-17CI ao; MERCURY 59 - Ver hoie,. ama-IPEUGEOT - Vendo barato, boiMÍROVER £3 - Vendo en, perfei-'SIMCA JANGADA 66 - E.tedciSKODA 56 Ulililv ven-io __ r_primeiro que cheBar. Rua_ Bon-;,™. Rua Fernandes da Fonseca, estado. Av. Suburbana, 5644 -to .slado de conservação, pintu-neva, equipada com radlo,"nI» o-°m-lhor __X?t. F?.fui., 39/ — S. Cristóvão, a par- 210. Ribeira. Ilha do Govarna-iplla.as. Sr. Hennoue. jra, eitofamenío, mecânica
tir de 2a.-feira. - ] _or. ,NCr$.3.700 i viila, ¦- IpiYMOO.H 

55." coniervac3o"im,
MERCURY 194S - 4 pen:,: -jMERCURY 5/ lindo 2 830 mil,|pac«v'el, nunca batou, vendo ió
ótimo de mecânica — 700 000.1 trcco, fa:. ent. 1 500, hid. 4 p, 

'

4.» Cad., CIAITIFIC. COS, Jornal do Brasi!, _r.n.n„o, 17, _ ?.".'¦•,_, 13-.,7 _ -s

Rua Orestes, 13
Cristo.

ip. SantoiAv. Princesa Isabel
|Sob. 57-7039.

386 cl 22.
particular. Tel, 26-0277 -

liter.
PEUGEOT 203 - Vende-se 1953,

OJ frio e quente. Pode trazer me- ton;.-. 22-iECO c
cãnfco. Rua Justiniano da Rocha
191. Tel.: 34-5430, Sr. Jo:é Au

RURAL 63 - Vende-se. R'

An- redo Pimentel,
! lelcne 49-3269

94. Abolirão. Te-ova, cano NCr$ 7 OCO, .faci
48.0593

SIMCA 'CHAMBORD 63 - • 1«"""iò^SIMCÃ-CHÃÍÃBÕRD 60, 61 e 621
ria impecável, est.-. o, roclio etc.!- 980 000, quase novas, equip.,.'
Iralar com

Or. carro.
Mota dono dolSaldo a comi). Tro;

1952.- La- máquina retifiçada Cr$ I 350. T.;FS™i______J__iL__._.__;_I_-._-iB.a'.So
Rua São Paissandu, 93/401 RURAL 64 - Vende-se - OHmoJsiMCA TUFÍO -1964--

_un. u .ii. ..._.._ nona aoiOQIQO a «.ml). I.OCO, K. 5_t<
c do Po.-to Lr.nda - R. Francisco Xsvier, 342 - Moro

de Mesrju.la 1091. Graisú.ícanã

--IPAKTICULAR vende Volks 64,"es";!K--i;o_~ .Rua, v;?c; 
,S|B- '«bel, jnova do ono, superequipada,¦¦•"•-¦- -"- 14 hs. Tel.ions ludo t,Tcl. 3S-/9Í-

":_, depoii
.'3-7699.

da:

MORRIS 52 - F.ic. até 20 meses MORRIS OXFORD -
e' peq. ent. ólimo Carro. Torres taria, pintura, 100.Í,.
de Oliveira, 291 ap. 201 - p|e-______________ 602
dado. AlORRIS OXFORD.1951--Vende-liado cio zero k,
A',ERCURY 49-4 porlas, otlmo" '•um mil cruzeiros .novos, TíJ.jSt, A-.-Slo',

NCrí ___!__ PLYMOUfH 1951 mecânico 
" 

caí' 
'< RUI;AL ól

Pa-,NCrS 7 400 (facilitados). Saldo H'cülar 4 mortas' cm" radta -ff.° ?e ""«'«'ca, P>«SO 2 200,00.:-_ MCA 1963 - Ctimo e:tado
T. C, Econômica. NCrS ISCO 132 p.e{o 1 850. Kua Pereira t. 

"'¦ 
.l: X" 

"¦"¦¦JJ<** Vi«nfV_-93. Grálaú.
Iprestacosi de NCrS 99,29 Iqclu. queira. 79 - Tijuca. RAILYE ESPECIAL íó - Lindo'"-¦ -

MERCURY >,9 -""Vende-se -NCrí._._. "''L"'?5. Pfuf,2",»'--Mof<lHilpiC_-Ü" Õ_v7ol . 61 ven"deV„ !r,v,">d° ~ c°r «™elho i:ciano|_l .CA -Troque o ssu m-tor,li, ° ¦' -"¦'

estada mfiq. retificada
1 230. Aceito oferta. Rua
t!ra Ildefonso Penalba 173 -
Sinto:.

roca e ifciiito. Rl.„ 
Francisco Xavier 400. Te!.fona: —

rajâo nos 4 • rodai, r''
jcãníca, preço 2 . .

,V.-r Rua_Jo:é Vicente. 93, Grá|a_. Avi Heitor BeltrSo n. 91 seo.'RAUYE-ESPECIAL 
66 

"- 'findo "- '..'.--r P.- -Araújo Leitão 344.

A mj£SIAÁCÃ,TUFÃO T.6 4 -
S3uÍEm bom estado, à vista

ou financiado. Telefone
48-4787.
SIMCA Chambord

i c
Do.

Entrada 3 -
Marlene - Dei

9C0.DÔ. R
a;:. 201
Cv.lii:..
MERCURY 53 - 

"MecSnica 
nova'

Ver R. 24 de Maio, 1 501, Mélér !

1441, 102, 47-1033.
icu trcca-_e, Ri

4 portas, s| Nelson, 2.r.-f_ir
cal., lupercquípadc, Vendo; eca 'OLDSMOBILE 62

Apia. 466, Sr.

61 maquina
suspensão re-

í formada particular. Rua Antcni.
Varpãa, 153-F. Piedade.

to.
402.

OPEL RECORD 1960, 2 cros, 4

— moter Tufõo - Aceita-ss treca 'zom saranjia de 6 OCO
o fsclllla-M - R..,i Bem.-- Lisboa;!4 IM,n ~ Rus Ar«'Jio Leitão 344——?-'¦
116 - Tel.t 238651 - HEDI SA I- Pecllilaniei o-paramento. .SIMCA JANGADA líó:

~JSS5Z 
S,MCA ¦•- «ecSnd'Í_ôn'e_"o~_J7|l.,!SÍ.rao asl/.do, lir.d. côr, vende,

equipa-|.,„„_.-. ._ .,.,,, ;lrcco ou . nancia.e1 £. ... I ll il- | . . ^ ,

_,lo. 1216, procura; Arlindo OU.|pôifn ,m £,JMarinho,

•sra
RURAl 62 1 dlfarsnciítroco. Ri Anita Gerlbaídiy9, POWT1/.Ç 49, hldramatlèi'do norai 100':, Cr$ 600 OCO. S6|»j;-",»j -~ ' -¦¦--¦-•" -.i-.|.-_- >.,.;_,„,".

'- vista kílrada Vicent» C.v ! c .' '-da nova. Vendo, troco, f»; suspensão - Pagam«pti' ¦ ' Ul"'úb, Cèrqüelro Dulrro 82 - or- R,JS Araú o Le lão 344

Em be-
v

Rur, Dl

- 31-1303,
«TKnViic V-vcAon -i i, i 

'Porlas. Documento embaixada -|Krt„h_"r! " "„'Í__£L__" ^««CtBUI-'. i»i-.«iiMiaiii, laiinbH - compro s.m .oerrece--
mmS OXFORD *| _.Vendo _ 4i30oco _ 4g.64o4. ! r™' 

-.---,-..- 
<__ ;RUR"À"LT9-í;'""düas""c5re7~cr"_. 

'S""CA TUFA0 « _.Xc7~SZ °-.V.° «' !""."'•. •>• IU». ?'.!
-.,-v "r --J\0>_ 

'KARÍTAN 
57 - Vendo", T1a^L_Í°_'L . 

'vi 
Üí" 1?' f!" dl0'' P"eus ""«s Fac.' c I 200.íí5.'_m«'Jl»' »ril rádio. 6 pn.ui 

"enc"'T„. 
?!%,^ ? ,m dml"'-

MERCURY 48 - Excelente,- rfio- ,roc0 í,-,cilito. 34-4874. :'acl° lT,Pfr'_ 
.- ' t ,'r 

e" l!u" Visconde Piraiá, 106, nor íb;-"d;l b'6nM< ™P«» vdo. faciii-W: r. J°'•,.'«.389';
quina, forr-.tão, pneus tudo 100% npCl^FrrPn/,„?n 

-. 
;.f . :^'o?c oAbel 

Cun"a' '5> Tel-fone teiro. ' 
P °.. 

1? "u troeo oor VoiV.s. Avenida! SIMCA - Compro pagamento 8
Ou_quer teste. Vendo financia-P' ,L 

«ECORDE. 1960 -4 cil., 4 30-0689. .l-__i-_ 'rios Damocrotlcòs 232. visto 1964 cu 1953 lei. 22-4529
do c/700 « 10 de 100 ou 800 e fon^M Rua Srlu-a F«S_.' 

'n" 
PICK-UP Dodge 

""53;""" 
com ISÍéte. v>e) retificada -"/i-i-TO f°vf-_L* S|MCA. 60-61 pert. -còm ra-ío °u, 3,2"S397 (comprando de parti:

10 de-SO. Rua Joaquim Méler, 
\$ft&£$3?°%,i^n'l3^V.-.^ Çtimo 

estado 1 SSO.j^u \róío po. 
' 

Voll • oi'c-ord ni !ê"íu5 b-b- vaíTü. 
" 

troc"i e",c. fW: - ..n_ 531. jj" _ "_ «re as i^ no 
|jé a VÍ5t8_ R> Parimáj „ _ pl fl ^J v(|_f» Rua Piaui 278 Rua- S=,0::5.ba 125' Botaíogo. ISTANDARD VANGUARD 1950 -
Lu"s-_. .... icasa 4. Todos os Santos. ISIMCÂ 64" _"~Em" 

'"estada"""
^.OLDSMOBILE -

0!d-mobile
Tenho 1, Slrtica

Vendo uni.
Bastes, _122.

OLDSMOBILE 53 - Coupê, úni

MERCEDES - Vendo a transmi
eS_ traseira. Es!r. Henrique d
Melo 1 185 (Mecânica Lfdér); es-|Tratar Ru, Gcn,a
pcclallzada da me.ina e eixos -•—
LP e LPO. !c „ ,
,,._^,,„,, .„-—.; . , ",00 dono — Vendo ou trcco porMERCURY 49 - Equipada, só 1 Joop> Av, Copacabana, 5B3 apV,.. . ,dono; tctio original, venaevse 205 — Tel. 37-B019. I°° or'9inal, vende-se
1200, 5.0 de ent. 100 per m^s; A".nci,r.i.i'i c 

"inX- "r'«,'™;« "ob ':í! 
Por car'° de menor

R. 24 de Maio, 411; fundos... J?1^^,. ^ ...'pX-, S 
T'L! Z"™' S'' C"^'

M,=?.CU2Y 57 — Monterrey —'pneus novos etc. Ver hoje —
Vendo a visís pcln mnicr oferta. Tcir. Tre? Rio., 505 — Jacarepa-
Rua S. FratíCÍ-Co Xavier, 874. 'r?uá cu 2a,-f_ira nn Av. Franklin
MKCURY 1946 - Vendo parti'.j ?°|Ci!_eJít>2Í S;,1'; j-'1 

201 ~ c!

PLYMOUTH 1939, mecânica oil- RURAL 1905 ¦ luxo 4 M-2, ¦ ÍM^i'%^^' "$'¦* 3Tec0-«0' T»>-'lSl d-S|,.._ a lunarmo, sem podres a batido, bom tranca, capas napa, esl, de ól._.:__?-___.___!_____]_____. f,! o 
",m_,' 

vaz
pre.o a vlsta. Rua Zizi. 60 -km, duas lindos cores. Vendo R. SKODA 50 - Otlmo - estado - 425°-^ -Cachamb! -
Ll".!-   !Sí'.:_'' "ó 'LinR'- '"•5880 ou!750000 ou 350 CCO, restante - /^Ar^a 

~c»^._Xf

PONTIAC 4 portas, ano 54, ,o.;29-7/01. leomblnar. Avenida Santa Cruz.iy' ,,t' -„ „?C

Q""ÍWáquina e e:tòfo novos sen. (J_
- - ''dres, pequena batida — Vendo'680 

mil, va-
de Caminha,

O

íá|ÍpO-f vV
"^^nj^ "";::;v"

cular cr:m 650. reslo er.: prc
ções de 100. Rua Pereira de Si- O. El

PONTIAC Catalina 1956, meca.
nica 100%, vendo ou troco cor
ro nacional dou n dif_renr;a. Ver
Rua Dr. _Leaj, 508,__op. C-01. _
PEUGEOT 56/57',"tipo" 203, equi.
pado, radio, copas etc», otimo
est-do geral, base I 850 mil, *-
Tel. 46-.524.__

PACKARD- 51,"'motor 100%. 
'.dó

_, mil. Ac. ofertas. Financio com
Eercrclo. I OLDSMOBILE 61, 88 Dinamic ein|350 mil. Rua Chavos Faria, 220,

MORRIS OXFORD 52 - Vende-se P?''.ej%es'ad0, vepdo pela maior fujdoa. ap. 301 - S. Cristóvão.
A_c?.nica 100%, bom estado SK.. Fiua S' Fra"c"« _»y'er. PREFECT 1949, unlco dono, 2£0

o-ral. Rus leopoldina Rêrio h.°l o^v_,,„„„- mil entrada e 1C0 p/ rr.Ss. Vsr
2í8 - Olaria. |O,LD5M0BILE 1953 - Vende-se|hoje até 12 h., amanhã dia todo.
MCtlPIS"0.=O.D 51 - Evcel-n-:p.or 

3 ° °" »re™_« B?' «"o Sr. Brito. Av. Suburbano, 9942MUHKia u,,._.<_ pi exceran _e pre.0 menor- Trnt3r Ru0 Con. _ Cascadura.te ettado. Rua Lobo Júnior. I 655 3ò|helro Galvão, 822 - luriasu JK.~_~i 
' •• • '

_,irienrtn.i_-"_J—_,_> J,_i——/PcUGEOT 51, ardlnelra, estudo— IOL0SM0B.E 61, _8, hidr., 4 iiera 100%, vende-se ou troca.

queira, 79 — TljUi
MORRlS 

"OXFOIID 
51 - Em bem

ertado. 1 250 à vista - R. Má-
ria Amé'ia, 394 - Tel. 38-5912

1951 - Kòpil.in - Mo-
lor retificado. _s!_do geral bom
- Enlr. 70Ü, Saldo combinar. Tro-
co — Rua Uruauai, 226-3 - Tel.
52-6765.

- NCrS __32_>.
MERCEDES 61 

'
Ridi .220 S

Oecker, bancos secaradi
azul, km. renl. d. particular
particular. - Tel._2B.536

MOÍRTs OXFORD 51 . 
máq., susironrão modificado, duos NCr$ 1 30~0

|con._)in_
¦272 - Re

a„.„-j, c , - iSlMCA 61 CHAMBORD - EqOlpsAvenida Santa Cru!,!d. _.,_d8 impecávi|. 2 5(>_ fa
- jsó à vists. Rua Dento Cardoso,RURAL 62-65. Inip-cCveí -íi-^[-___________.«___-•

seral. Vendo, troco, financio. — SIMCA TUFÃO 64 — Otlmo equt-l 141 _ Punha Cir-uli„
Pãlrn. Pamplona, 700 - Jacaré. _ oedo. mes. est; -ero km. sem1 ~~~TX" 

,'^mÍ,-fd*.Tel. 49-7852. | batida, próprio p/pessoa e^o=n-!SK0DA Ui|l|TY 19o2
te. Trcco c/ móis barato. B'-,ró._' ..
Ipanema 22-P01. — l/.-7-.nn Irnil

P.URAL - Cemora-se, até 2 300
Telefonar 57-1597, Dr. Fernando,
am_nhfi.
RURAL" 4x2.v.l964 desearbonlzáda
unlco dono, pneu;, bateria 1o-
díi nova. com tranca, pisca-pisca.
-oniènté â vista. Vendo — tei.
54-0420.
RURAl - V.ndo 4x2, ano 44,
nova. Rua São luíi Comaaa,
n.» 150-A.
RURAL" 1965' 

'r-. 
Vendemoi - conf

2 000 OCO entrada, restante em 15
meses. An. Viana. Rue Mariz e
Barres; 724 - Tels.: 48-1403 e
28.7791..
..ÒVÉR Í953 - todo originai;
1 3C0 .. visja, h;je e amanhã.
Rue Pereira de Siqueira, 79
Tijuca.

3.T> d.:
BarSt i,ue'°* Pode .razer niecfinico- 800

36-7300 -- in1'' cr,U2e'ro5' ao primeiro qus j
,-,„.., ',,'•• . —, —'—-icheqsr. Ver e tratar hoje, no Pôs-
_L w„. J,.V?Í."' S"",.8 

"-10 Texaco, em frenie ao Discodo vendo ou neco. Run Moreira o*,-,.-406 - Abolição. r,.°en.a"¦-¦ 
SlMCA.-',Tonho''¦ 2;-vando --m !K?iA ,íó„_ T,|Í0 ' 2C0' Sim'
Simca e Oldsmobll-, tratar Ru.l". !Por,«..52' v€ndo 

\ 
p?z%7,"dou, o Simca sem entrada. Tel.

46-8524.

- - ,„ ?? .i*l' 
e':c-'l.enle 

.;<^- Vír„ Av.;5. por carro de menor valor. Ne-couro Guilherme Maxwell, 95 - Bons.Loclo só à vista Estrada de VI-o Sr. Lnuro ou Althair - 2_. feira, cente de Carvalho: I216 pro-'íiURAL WILLYS:,- Vende-se me
— OLDSMOBILE 52 - 88 -'2 cé-curar Arlindo ou Marinho, i'h:>r ofírl;1- Tôda equipada. Pou.íSTANDÃRD VAIÍGÜÃR- 50" -'"'">¦•¦¦ Vtndo baralo, ótimo estadoIpiUGEÕT 404 

"19Ó1 
- Vend-'--' T° i 

"' °_ 
i/ric0 

d°n°' '"'" "Z". 
j 
Vende-se barato, tudo bom, pode

Rua Jü.o Bárilficio, -,•,),--,..„ „.'. v,,n 
¦- — '¦ ¦•¦ •¦ -

Gomai... Bastos 122
SIMCA-TUFAO 64: -.' Gelòi/equf
pado, mecinica a ioda prova —
Facilito et aceilo troce. Sr. VáU
ter. Rua Roquete Pinto 88, ap.
S-102. Ur-__ - 

Jel.__26.0277.
SIMCA. PrA.LYE.UFÃÒ 66~-
Contep/adíjsimo, equipado, Tel.
?.4.5____! Aceito troca.
SÍMCÃ ód-2 ótimo eslado, rã~-
dio, pneus b.b. a visla 2 500 ou iV-ina—,e<r „ ,• -
troca por carro monor valor _ ..K°D„A , 

",",.,- 
^.Dr,oe;SrV,-'ip°

Rua Antônio Portela 92, ap. |02l-,n"?-.-,« iJ"l:,.y- bm ' °°° ~
— Eno, Novo.

SIMCA TUFÃO 1965 - Vendo
excelente e.tado, equipado. Mc-
vinho. Ver na Rua General Ve-
nancio Piores 475-101. — Ur-
gente._
SlMCA'.7LTFÃ0.1965 - Rádio ca-
pa;, 1] direção, reforço de pc-
rn-choque — 4 250. R. Dionísio
154 - Penha.

!e?j, ip. 101 Ac. oíerlíi ou troca-so por Volks 66/67. Cri V

ná Machado, 2 2,8 - Marechal 
^^^^.^5^^^^^ 

2°' *"¦
H_rm_.. —ibom de ludo, lindo cario, vendo' r,.,,,-.,.,, ....,,. A ése-„ ,-,-••
MERCEDES 300 1954/55, preta, troco e financio, na Ruo Dep--I_"M0U|H belv,cDEB,ê & - Ven-
em ótimo estado, reformada notado Sc«ro. Filho n. 97 - Sr.idM| ^p' .''--l-^- Ver a-tratar

Joaquim. !na Ro''' nouetra ae Mele, 390 -
Tel. 26-9645 - São Cri.tovào.
PONTIAC- Ver.do 1951, 2a. sé-
rie, perfeito em tudo ou trcco
kombi - Tel. 37-8418 - Ronaldo
ou Paulo,

Tol.: 56-1035. trazer mecânico. Moti. vin-

Rua Miranda Vale _J 13.
SAAB DKW, sueco 15'km litr!
facilito, troco carro americano —
eli. 34-2944.

pegas
OLDSMOBILE 54/55, vende-se 1
motor Roquete retificado, 1 hl-
dramatic revisado, 1 diferencial,
1 carburador, 1 bomba de gaso-
1 ina, í dinamo, 1 bateria 12 volt-.
NCri 1500,00. Tejefone_31-0891.
OLDSMOBILE" Í960 -4, 

portas. s|,
coluna maq. nova hidramático^
revisionado diregão e íreio hl-

c_..ce_-i_:nario cem
nalí. Ver _ trí.t_r de 7a.-feira
em diante; com o Sr. Renato,
oarsnem da Rua do Matoso,
Í;_.A - Tel. 43-3435.

MG-TD. -,'.Enxüt.. 2 500. Acel-
f2-ie troca. Av. Rui Barbosa, 560,
np. 70-^. Sr. Antônio Lui;.'MERCURY 

COUGAR 1967 -Azul,
lefÕ Vinyi M'v'^. !.'_!:., 9^lIfi_-d-U

ar cond. Vendo NCrS 32 mil -
47-2522. 
MORRIS 52- Em ólimo estado
— Vendo sá _ vista — Rua Mal.
Jofre, 134, ta. 202 - Grajaú.

MORRIS OXFORD 5lT em estado
nôvo, qualquer prov-i. Rua Pai.
de Andrade, '32 — - Sampaio.
MERCêDES. 53/220 

"- 
Vendo mo

lhor oferta. Sua São Franciscol-i coo
Xavier, 39/602. . °°°

MORP.IS OXFORD 1952,
cl'. Rua S:n:<dcr Nofauí
MORRIS OXFORD 31, ótimo es-!90'
1a-Jo, vendo por 800,CO de entra- T.
da, re.io a combinar, n.i Av. j OLDSMOBILE 48, tue!

arnunco., rcaio e lorraçao onrji-
nal; pneus novos, nunca bateu
verdadeira jói.. I Ver c trotar na
Av. Vieira Souto, 212, apart,-..
mento 101.

OLDSMOBILE 67, Xut-
lass'

nUSAL WIILYS 1962 - 4x4. -
reduzidas. Vendo pela melhor [Tralar ns Rua São Francisco Xa
oferla. Ver - trstar o Rua 15 de ."'**"' !- c:m ° peteiro.
Novembro, 98, loja - Centro —SIMCA JUFAO 965 - Vèndo.es"-
Niterói.  - itado dê nova, equipada. Ba:?:
SÜRÀL 

"WILLYS 
-¦" Unia trajSo, iNCr$ 7 500 - Tr'"Br Telefone:

63, realmente nova, 1 700 ,l.f'__ 128-9744.
resio financ. Acsito troca. Av. SXÓDÁ 56

primeiro que chagar; TAXI E PLACA — Compro e ven-(

PLYMOUTH 36 - Vende-so ....
450 000 - Ford 36 - 280 000 -
Aveidn Mons. Félix n. 1 000.

Atlantic», 3 880.
RURAL WILLYS 62 Otimo esta-
do 4x2. Aceito troca nacional. —
Rua Conde Bonfim, J2.

4 portas, bom
estado, vendo, traio e financio

F.ico permuta, transfiro de
propriedade, licenciamentos dei
veículos novc_ e usado*, ón:bv.,
C3mlnhSú etc. Av. Suburbane,!
10 033. sl. 219, Csscsduro, ao|
Ifl^o do Pôsío Aimirante.
TAXI VOLKSV/AGEN MOD. 1967

7.(.ro km. Pronta entrega, com
, com 600,00 de entrada, na Áv. [.Capelinha e cinte;, de Corce__Ío

PLACA GB part., 4 números.
vende-se. mv. /.lons.
— Irajá.
PSÊFECT 1950 - V.ndo NcTS
650, urg.nu. V.r 2a. feira, R.
Nogueira da Gama, 1-A.

28 de Setembro
Tel. 38-5346.

279, cisa 5

RURAL-em'ótimo- estado de h. 1'iíS* W&JS. , , ,-,d_. _.,_.r- r._ ia_-__,.,__ [Estado de nuvo. tudo 100
Outubro ó5 —

dp, preço Crí 1 600,000. Ver
lobo J_únior_,_ 1 655, com Lemos.
RURAL _______ _"(______:
ótimo estado, único dono, equi-
poda, ó vista NCrS 4 000. Ver
2.a.feir,-,, à Run Lino Teixeira,
401, fundos. Jacaré. Tel. 29-5446
— Maria Teresa, também 2.a.
feira.
..URAL 62
- Te!__29-7943
RURAL WÍLLYS 65

26 000 km. - Tel. 25-9412.
SIMCA _ESPLANADA_ Í7 - 2e'-
^*—qililÃmftrn ——Tnr!.» i. tora_

Pronta entrega
48-2003.

Tcltfon*

Vendo NCrS 2 700,00

PICK-UP WILLYS 1961 - (4x4).
".li-ir. m. . riuii. -I'0"'"0 estado, com roda livre, ca-^upieme, equip C; jpota de lona, 5 pneus novos. R.

-ar cond. Av. Atlântica _-__-__-J_i____L%_ ..__:_._ i rural willys ts - i^„ _ v«n .. - - -
(Pi«oOc.Tlp3C55',J-40.r$ 

85° - GC"- d-» ou ''"«¦" P=r Voís^o '- ""'' '" '"'

 ^ . Ro«. 835 çp, 403,  vo 0„ u,ado- Trj;jr |,0,e .___ .
,,-,. | CI.D:;..C:PILE- 1953, 4 poru.-., 7i0|l'EU&õor 203, ano 53, estef. e|Sr- Clpriano. Rua Condes:» da

63-A.imil _ viila ao primeiro que
Av. Atlântica, 923, ap.

Leme.
I Único deno, venci'

SlMCA 65—0 mais conserva-
do do Rio — Um só dono — Tro-
co e facilito — Rua Alm. Co-
dirana n. 173 — Saoni Pana."'^ISIMCA "ARONDE 

52' - Min. ret'.|??> N_:s 
,5 

Ac0 à vista. -
.-._-!_ Rua Alvares de Azevedo, 561 io.^í. ' J''c3repasnJÍ- ~ Tel"

nário GB, c| direito a todas g_
rantías e revisões da fábrica. Cn
Irada a partir de 3 500 e pres-
tações a partir dc 390, c| Res.
Domínio em nome do comprador
aem mais despesas. Praça Onze,
179-A, dia todo.

h vista NCrS 6 500,00. - Aceito
Volks particular --¦ Av. Ã.em
de Sá, 253, ap. 308.

a juventude dá côr e
alegria às ruas do rio,

com o nôvo e possante
^^^^^ É fi •

.«u_úL_»v
;r.:¦•¦'....xxx ¦ x-.

X-_iX>y':'Xy. ":'i'-':í-X "' ''¦'*'¦¦'-,., ¦'¦:¦¦'"¦

wi__f__m^'.x máWÊ^mtÊÊÊÊS^^m^^
mVÊMi_^ÊÊÊ^\ ff lÍNiP^'^^^^^í^Sm_%^-"n *^--j
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_m^Ê____m_____\_____W^f 5____J-_H^__s___r^

1 ^^^^^

proio"
• Maravilhosas combinações do

cores lisas e listradas,
lembrando uma alegre

e versátil barraca de
praia rolante.

• Todas as famosas
características do

"JEEP" WÍLLYS, com
todas as FACILIDADES

DE PAGAMENTO
e PRONTA ENTREGA.

ve/a de perto esta novidade
da linha willys 67

AGÊNCIA CAMPO GRANDE
DE AUTOMÓVEIS LTDA.
REVENDEDOR AUTORIZADO DA WILLYS OVERLAND DO BRASIL

Av. Cesário de MeJio, 953 - Campo Grande-Tels.: 10-10 e CETEL 94XL171—
Praia do Fjamengo/j^_^j3-___^li.-25-3. 76

i£y|M

TAXI VOLKS 62 - Perfeito
lado,
dê'

TAXI
eciuipado, mec. Auto Mo-

5 400 
'

Vende-se Volks 6..

29-4115.
Toda reform5dü,|TAXI Vo!'<s 63 — Vendo J vis-

preto. Faci-[ta — Rüa Ministro Moreira de 
'

2'6 df» Setembro, 279, casa 5 — 
j cilindro-, vendo bararo, motivo

Tal, 38-5346;  doenfa. Rua General Pedra, 200
MG — Acabando do troa.r da In.]— Manflua'. __
_nlerra, particular vend. MG $•-1 OLDSMOBÍLE — 58 x 98, luxo,
dan, 4 portas, motor lüp-ir •spor«ivendo ou troco. Miquina' hidr.!
!#. Tel.: 27-3658. Ipneus, «.tofani.iito novoi. V»r""" 

;2j..fi>ir.t) na Ru,

SIMCA 60 -

ano 53, estef. ejSr. Clpriano. Ruá Ccnde.a cf-ípôr clnsa-pralá, . 
pneus novos, 4 p, radio. Base Bejnonte, 211, ap. 1)3 - Erige- ",0 "" Troco' R- Cardoso de Mo-1 Ahrs__ 155 - Ol-.rh.
1 350. Av. Monsenhor Felix, 730. nho Novo. ir=is- 

436 — Ramos. \TÃX. V0LÍ<SWAGEN~64 à vl-tImi.i. Sr. Ser.iio. _ RURAL 62~ 4x4 macSnlca tà-'sl^CA 65 - Eqülp;,' nfivó . -|ou fin. Trator Ponto dé Táxi
100%, olPICK-UP CHEVROLET - FORD -|dí novs. Vendo NCrS 3 mil ou!Vn,C0 dono. vende a r..-.rlic. Ver

Equipado. Otimo est.do. A
U NCrí 6 300,00. Tcl. 27-9202

MERCEDES BENZ óó
230 "S", 0 km, equipa- oids.moiuli
da. Inf. tel. 37-7666-
segunda-feira. ' (P

Vende-s© pats, desocupar lugar.Mfoea Jangada 65, voltando D-.;-í',0'e "• Píüla Frt_ltg.., 95 c/ port.
Av. Suburbans, 2691. _lcelas. Siiva Rtljolo, 154-5, M-Jier.!'»1- 52-2034 -_D. L-jisa.

PLIMOUTH.-50 do prata G.B. - - Portltular; SÍMCA PULGA conv. 52"- Ven
Vendo. Rua Manoel Reis 210,í RURAL 64 — Vende-se em bomíde-s. ou troco pof Vespa -
Centenário. D. Coxias. j estít-io. Ver e tratar Kua Siin-.'*,ó--í;í31_ — ^r!*
PONTIAC 1950 - Vando.-am.otl. _-!-.'_-___-_. ISIMCA
mo «lado, pintura neva, ninqui-JRURAL„ , ,,. ., ¦¦ -. ....... .-.nur,™ 1967  IM. r'ílmc,,t,r 100?:-. Rua Alberto Src|ueiRancho Nov» - Nova Iguaçu. |„„ e ...iof.m.nlo perfeitos. Ver|,_,,"„ .T ,, ! * "•• 69 - Tijuco.

Haiti, 53
çu* Ina e .»_io.am_n.o perreiic >. vsru-y. -.-. .,

67, í.ro, Cutlass Av. Melo Mr.tos, 53, esq. .1 Sa- ' /0,UÜ. Melhor plano.Suprem» viil,os ray-ban .létricos. tamine, c/ Dr. Heitor. Tel:fon-Uaa;nr nn.,-,ntin D D_<-
NCrS 30000,00 . viu. - fona. .8-H2Q, |/v\aior garcinua. x. pas-

^L-}^ 
-_«-«'19. | PEUGEOT 

' 
53, enxuto,

fie, i vi-ts 1 300 cu fac

TUFÃO 64 - Eriulpôdo',

SlMCA _5 — Raro *-._,do d* con*
E«rvscáo. Só vondo para crtr. Tro*

',._!„ nr-v n r,n I r_n l /- '"' '«cilil»- ""» G.n.ral Roca n.
.:,..'«.-|??i0'- 9 ~ 8,30/20 h. (B 4.0, a». 31» - «an.'Pana.

Com rs-
200 COO ou t.-o-

OLDSMOBILE 60 - Dir. ^ ^fVi... 
"e-o'!'r_- GORDINI 1967 - NCr$! =,!«._ ^;'ds m

i •_! • i- i-i „ mj , i._ p ,5 ,,', ¦ a _n nr\ >, ti T dio. vendo Cri 1 20. ul. ou r,-o-hidráulica, f. nr( hidra- £_S Nfr,'.,-**-, c- i^. ap..ioi. 70.00. /Vtelhor plano. —Ico Daupisins s° ou 60. Rua vn-
m-iicoiD^condicionadoJ^^lil^^^jMaior garanlia. R. Pai, ®^gf 

;
Aceilo Iroca. Praia do!'»'p"<v«l - Tel.v.25-8651 ¦-¦; iseio, 90 — 8,30/20 h, (B otimo ostado.
Flamengo 2 — T_i_f«_«iPÈü_Eõf 203^__T-Tlõ__ õr_.iRtÍD_.i-*_ 0-0 _•'_ __..!.t..._-'lC-iro; 55. t5

MORRIS OXFORD 52 - V.ndo «m
6tímo estado gerol c| pintura, ícr-
ração, pntu1, tu:lo návo me imo,
Dias úlf:;., n» Rus Bom Pasíor,
508— Tjjuco.
MERCEDES-EH- 230 S-- 1965 -
V«nde-«« .ra «stado d. novo. P|am__r__ 9 — Tpl. fnn. I PEUGEOT 203 «no 55 todo ori-!RURAL'64 I- ' : - -,  _,¦¦¦¦«rine.,. .?tof,m.nl. v.rrn.lh. .!|"lanien90' lelet0"e 

jln„, e ,, r,.,;li_. vè„de.„ porPrifllnal.-UnV^four.. 
°Ry 

Edua" de ISTANDARD VANGUABD. ,l7V-_.rad.o Rock.r. Docum enlaça. di-,_Ò-4ll8. , motivo c.» viaosm. Rua S3o Js-i Ratoeira, 57 c 1 - Eno. Movo r<" l._ 350, tcdo original de f.i'o

i visconde dt
4.05-12.

leis.: 37-3173 «

Sujeito

p!.. mática
41-95S4."MORRIS ""OXFORD'

qtlfllquef preva, pneus ncvoi in
cluslyo 'máquina, caixa de mu-
danf,.., diferenci .1 e pintura —
Errada do Olavieno. 137 — Ro-
cha Miranda.

Mar

.,¦ -¦ . Eng'. Nove.
'iÕUnSMOBIt.TÍ0.w.Dlnamrcr8S:,|s"YiO^;S*vi; _ _ ~ tSOVES 53 - Vende. B-" - i^'a..V,re.-.rlor Jantem Multar .82
-Inovo, tudo ci-.ti por cento, vi-!1EUG,:0T x<-'r'— l952 ~ Vendofólimõ estado.
ajdro r.v/-b_i, tipo Impala, dir.-ycr.. PrfS.. de 

Vende-.e ursenfelP. - 
^J-

dom, preço,
original

MORRIS OXFORD ono 51, . por-
tas, tase 1 800 000. Praça do
Carmo. Rua Pedro Taques esqui-
n,. com Vicente de Carvalho. —
Ver no preximo domingo dos 8
ás _J3_r.or.is.
MOTI VO viagem vendo Voikswa-
o.n alemão ano 57, r«cenícrnen-
ta pintado, otÍm;,s condições me-
canies-, radio 3 faixas d_ onelôs.
Bulhões dc Carvalho, 77, ap. 303
— Copíicíibana.

MUSTANG 1967, "GT",
equipado. Vendo. Tra-
tar telefone 37-7666.

.  .-  ludo original i-T"'. .. f'??J

. :""X- í"í0 «?¦ funcionando, inci. rádio - rei. SIMCA'63, 2 000 cruia.x/ .
Vit Av. doi Damoc.t-|S8-6323. 10 mil km,, único dono, o

|?rn 10 métci >/ iures
ç,áo hioraiJíic..
podendo facilitar parte do paga-í!""' 

iy>- ...... |RURAL 6., 4 \ 2, CrS 2 (,.>"'
monto. Proço 7 500. Telefcnosi! PLYMOUTH 1959 - Estado dei Seminovo, mecânica tinindo _!»«¦ ?2-í =P- 810
22-5700 ou ^2-4724. Rua Senador nivo/.- decumantasão 100%, van- Equipado. Saldo alé 15 meses - SIMCA TUFÃO 6.Danit.-, 19, ...ia 2C5. Cinelandia.\°pit ).rf?.c9 -.«, taci!it°t na "uaLBarata ""

I Haddoclc Lôi:ÔNIBUS MERCEDES BENZ ÍPO -! I- n-cí_____£_
Cormava 64. Urbano. Rodado «m1 PEUGEOT 1952
65. Vendtm-s* com bom fin
cÍam«nto. FiUr com o Sr. Pes-
tana. Tels.: 52 .934, 52-4935 .
22-S747.
OLDSMOBILE 5Í - Hidramático,
4 portas precisando rep_ros, Ven-
do 700 mil 45-7505.
OLDSMOBILE 59, modelo 98, tu-
do 100%. Ver - tratar na Av.
M. S. Cop. 252, Sr. Francisco.
37-3768.
PONTIAC 61 -~Hidramática, 8 

"ci-

Ündroí, documentação 100%, es.
tado psral impecável. Ver.d_-2e

Pne0sf^u íroC6*ie P°r cafro de menor
valor. Negócio só à vist... Estra-

320-B.
Maquina reti-

ficada, todo revisado. Rua Silva
Go ma 5, J72_ 

— 
^C a sea dura.

PEÜGEÒT 52"- Todo orig., pneus,
máq., estof. 100% - Crí 1 250
ou facll. ci Cr$ ÍCO. Rua Tabo-
tarI/610, jundoi, teo,. pj amerte.
PLYMOUTH 56 - Vendo." 6 ci"
Ündroc, mecânico, em perfeito es-
tado. Av. Automóvel Clube, 643,
Inhaúma, Sr. Saraiva.

dio,
rest.

Av. Allen.
íefeiinfia.
42'OOO" km

nuiL>nticc3, único deno, pneuj no-

MORRIS OXFORD 52
novos, ótimo estado, máquina - , ... ,,_...
lataria CrS 1 550,000 à vista, da v,«nte cle Carvalho, 1216.
estudo financiamento. -Rua 2,' __>cur_r_Arlindo_ou ,Ma_inllo.
Quadra U n.o_2 - GüãdálupaV PEUGEOT 203-52 o mais .'enxuta
MORRIS 52 -Tljxi,Capelinha.. o!cl° Ric- 4 Pneu! novos, rádio,
ruis bonito do Rio, com radio. 'ar refrinerado ò vista 1500. Fi-
Rua Pinheiro Guimarães 72 __ nancia-te 50%. Estr. do Ofavlí.
Botafogo.

MERCEDES BENZ 66 -
230 "S", 0 km, equipa-
da. Inf. tel. 37-7666 -
2a.-ieira.

PLYMOUTH 60 - "Va-
lianí" — Documentação
100%, equip. Espeta-
cular estado. — Telefone
38-1559 - Sr. Quinam.
PEUGEOT 

" 
203Í1952""- Bom'"'de

tudo. ma ci. nova, pneui, rádic,
etc. Troco tererno GQ etc. Ver
Rua Annmâ, 84 {v'.iduto P. Lu-

__ 3-15-B. turíãwú. . wi]a Hoje e amanho,
PLYMOUTH 60 - Sup7rnõvT"pTiPICf;-LlP International 

"~ 
.8-K2~ -

rr. quem gosta de carro jt>ia — lí?*0«faj Pedra, 204, oj Estrcd.
Atenção nv

rnfiies
ibeiro, 147.

ROVER" 52, bom «atadõT 1 6"Ò0 :*°«< equipado, prejo CrS 4 400
i vlstu ou facilito parta 25-2350 !„ "na.?°. « domingo ns Rua

lar Vinte - Tião ou Silva
TAXI Chevrolet 51
motivo de viagem urgente,
ponto d _ t _xi da Siqueira Cam-
po», .143, Ouarto.
TAXI PLYMOÜTlf 1952 - Vendo
Rua Silveira Martins, 139, Esmael.
TAXI _ ford 49 a 51, pronto
Dar« trabalhar. Av. Suburbana, |\r
8 760. Posto Edson.

(iç.jg pVeihor ofertavendo por

TAXI Volks 62, em óíimo -e'_ta-
d_, molor novo cí tjar_ntia, fi-
nancio com 3 Í00 mil. Rua Ge-
n o r í, U rei t__i_^r__^2«. a p 3 0 j .
TAXI Volks 62/63 - Bom esta-
do — Preco 4 8CO — 5 200 -
Av. Brasil, 6 026.
TAXI Gcrdini Teimoso — Ven-

Rua Gon-
r_<;a ¦ Du-íuí, 4óó — Ramoi.
TAXI FORO 51.-.Vendo em bom
e-.lado. Tel. 28-3432. - Ru,-, São
luir Gonjaga, 891, ap. 202 -
Benjamln.
TAXI SIMCA .42, ílimo •.•«!. -
Vendo, facilito * «ntrada, aceito

tc. rtt.tant* 250 p/ mè3 --
 lei.: 46-.821.

TAXI Volkswagan,- Capelinha -|TAX| _;-Compr"õ tamlm.tro» Ca.
pronto para irab-lhar Vendo sóL.iini,, . ). fr,i„«. pago 0
L.'V*'iíí. 

fí 
V°í'We 

~ 
,Rua maior p,.S<, à vista, n. hora -

Ipuera, 5_j - Acari, St. -lares ;H„,IÍ<11I#_ Ru, Cuporllno DorSo,
____!_£__ J36/401 - l.blon. Tel. 47-9270.
TAXI CKVV 1964, 1C01. troto «r TAX|. r-ORDIN("t3rvinhorótimo'

no parlicular^Bas- do|„tado, mecSnica 100%, facilito
Vo eu
25*

r_l_\_. T .____. d.TTl ,, «hoo, mecânica iuu-/0, 1

:h__i<-._1_____y_íí-___Í.l__L-.!nacion.l. D. 24 d. Maio, I
TAXI DKV/ - Vendt-re, ent. 3|48-0987.

t.õ'cW' rS. .-i_I -cco'"bi7r ou!TAXIHTfROS 1=.lÃCAS.: (onspri.Troca-_f n_r unove s n. Guana* 1 • . ?
barav V,r Ru, Montevidéu, n.» í f%0"?%.b_.rYr.*_.,...Il. 

T_f
1 3?7 í. 101. Penha tir i Rua Rodolfo Galvão n. 60,
.-.v. , .,...._ - - - ap. 101 f. 1." and. e Run Ida
-S"1 PODGE 51 - Capelinha, Uni J.„„, 49. fo,..: 34-1995 -

'n..5n?,.i_9__¦'..' 8;2;Aliir . qualquer hora.ótimo
á vista, V.r P.va Hlpocrate»*
sp. 202 - IAPC de Irai/

60U
TAXI CADILLAC 47 - Todo ori

,í... , -¦ , ¦¦-7-7 sinal c Chevrclet 51, Ver naTAXI ou basculante x borraehel- Ru, S5o Francisco Xavier, 185ro e eletricista, boa lola e| óxS.ipj,,- Estrele.
maciuiniria nov», contraio de S y>Vi „ n. Ti—^ü- '¦ ¦
anos. Av. Suburbana. 3 S27. Tre- TAX.' - Volkt. 64, ultima serie,

das 14 àr 18 Barata Ribeiro, 294, ci porteiro
- 2a.-feira 23-7171 ramal .955 -
Aron.RURAL 6ó, Standard azul, novo,

9 000 km. Aceito oferta?. Ver do-
mingo h Rua Americano, 125 -SKODA 61 — Otávio,
Cachambi na parte da n._nh_,
RURAL"'iSÍ - 1 diferencial". 

"Ve"r.

de-ae ou troca-!e por carro de
menor valor. Negócio só à vista.
Estrada Vicente de Carvalho, 1216.
Procurar Arlindo_ou Marinho.
SlMCA 1961"- Vende-se. ..preco
do ocasião. Av. 28 de Setembro,
148-A.

único dono, ótimo. Praia
Flamengo, 2 — Telefone
25-4118.
SIMCA 1964 - Em .slado lm-
pecsvèl — Vend «.-so por motivo
da viag.ni só * particular, Rua
Visc. d_ Pirajá n. 203, ap. ..
Ml, com__ODOlFO_
SIMCA 63 — Equip., tôda nova,
há poucas como esta. Troco VW, .
59 - Financio. Trav. Dr. Arau- rA. ' DAUPHINE ó3 - Olimo es
io, 201 - P. dn Bandeira. Ila°..!. Pronto p/rodar. Troco

tnr à Av. Automóvel Clube, 2 35],
sp. 302 - Vicente Carvalho.
TAXI ..Gordini 63 - Cr$ 2 400
de entrada, 16x200. Tratar ponto
da taxi Av, Guilherme Maxwell
— Bcnsuces-O.
TAXI Volk-waçjcn 62, vendo, ta.
do equipado, pouco rodado. Rua
Bambina, 65 — Botafogo.
TAX 

"
Vende-se Mrrcury 4B, a

melhor do Rio. Rua Bambina, 65
— Botafogo.
TAXI Volks 64 côr verde todo
equipado, mecânica a tôda prc-
va, só o vista, Rua 24 de Maio
915 casa 21 - Salvador.

SKODA - 1956 - Venda _e"teL
49-4756, falar cem Sr. Finuei-
redo, nos dias úteis das 7 as 11
e das 12 a_ 16 horas,
SIÃICA 8-49 

JTt.léfone -9-49l'~'^V' :,"am_ 
."na-""i'õz"_ 

"¦ 
v. .- Ifacllito" - tv, Cir-t.. rio Mo-ou vendo 100% lat. pint. for-lSIMCA JANGADA 19o4 - Oti-|r-:; jo6 _ R-mo!

ração. Run Ari.lides Caire 324-iino estado. Vendo ou troco Por T>VI. ,,..-. ,„—X-,—",- r
Volk.-. Rua Sa"o Clemente, 4%, TAXI SlMCA 62 - Vendo, moti-

r-f- _- * ". _ ._ .! ' . ...... h«?« _. _.._._._.'_-__

i"ecanica, 6 cilindros, 2^Uru;S,,;'''. 414, Paciência. Telefo-!P.l"andu. 111,
1 coluna, ultraconservu. ne-,-23-2619,. p/f> ... iSIMCA RALLYE
Im.Ia _,A.._. _:_i. loirr-i' 11 :i 1111 rnVi , Tin.TiV .n'TT __rki,.,,!.,. ,.i'i

402._Méier
SIMCA.'1963 - Vendo 

"somente"i?-.__J___-____J._,_Í<__.0--

hoje, por Crt 3 100 000, equi- STEREO MUI-TZ - Slmbnetll Au-
pado, 3 sincros. Bom estado. — tomóveis, entrou no mercado,
Paissandu, 111/407. |vendendo por 390 NCrS. Inste

purtíiE sen
1 dissima, ludo novo, pintura,
{pneu., estofamento etc. — Vèr
para crer. Vendo por motivo
de viagem — Ver na Rua Santa
Clara, 166, ep. 207 de 2a. a
oa.-feiro d.» 4 às 7h da noite.

MORRIS OXFORD 51 - Leciítímo,
em ótimo e:t., neg. urg. Melhor
ctt. à visla, est. fac. R. Bom
Pa_tor, ____93__-Jiiuca. PICK-UP FORD F-100 61 

'- 
Equi-

MORRIS 0"xfÕRD 5Tyn_íto"bom p5d. t!,ado impesível. Vendo-se
I 200 000 precisa pint. Rua Ma- ou, "",.se-por>carro de menor
reehal Jofre, 66—101. Grr.iau. I.val°r- ,NíB:,f'_, à "'"'_ R,Ha B«"-
Favcr n?o telefonar. ;ío Cardoio, 141 —_Penha Circular.

MFPrFn. ." RFíSi^fi OC_.' 
'PEUGEOT "1958 

- 40"3~- Vende'-A.-K-tU-. b-NZ. 230 Ue ótimo estado de mecjnicn, por"S", equip., 66 - 0 kmjac,;$ y°°y tÍI.cI!'"*1 Coeiho B2'
— Av. Allântica, 1588. ¦•rpEUGEOT:52.í203'..£òmpro,::dou
iílERCURY 48 - -Vendo l-OOO' èãlà .%™j<' í00rr.2, água, luz, osfal-
Av. Geremario Dantá- 177 Ja-i'0- Ba!e 2 mil. Dr. Nomesio. Es-
carepBB-í - Sr. Lauro. ,i!';'10 vc"'4- Mano. 27070, Nite-

rói.
PACKARD CLIPPER'1953 

"-'Único

dono, perfeito funcionam., equi-
pado, banda branca. 1 8C0 mll
ou facilitado. Inf. 25-6756.
PEUGEOT" 203"-' 1951 —Em.mul-
to bom estado — Rua da Gamboa,
110, s| 302.
PLYMOUTH' 4. - Estado de nó-
vo — Tratar Rua Coração ds Ma-
ria, 20 - Sr. CaiueiroJ._
PONTIAC 

"1952'

ESPECIAL Um
lado Rua Renl Grsndeia, 238 lo-

PICK-UP" ÍNTERNATÍÕNÀi 1961 carburador, ray-ban, couro, recli.
lia 10-1 Botafogo.

Em ótimo e.tado, vende, troca
ou fin,-,nci,....é. Rua Dr. Sataml'- da.eira. Rua Joaquim Palhares, Í5lio.1.<,c- ms£- l°0c/o

'156.

PL.MÕÜ1H 53, peçafilcõM'. por-ta_, 6 cil., pintura recente, pneus
novos, miq. óleo 30 (não «a-taj,
rádio original, vidros Rr.y-B.in
etc, C. rro bem tratado. Sou si-
nundo dono. Bom Pastor, 212 -
Tijuca
HYMÕUV_"'52""-_M__n"fcír tuâo
OK. T. da Silva 746. Tel
38-6230.

ável, rádio. Ver e tratar sejun-ISIMCA 61 — Capss gomadas, rá-

de viagem, hoie e amanhã.
Póito Uno — Estarão ,). Juj-sli.
lio-^ Nova .Iguaçu.
TA"xi - DKW: Vemag 1963,•em
ettado impecável, vendo, troco,
facilito, na Rua Haddock Lobo
n. 320-B.

qur.se nôvo, emplacado ontem
Facilito, na Rua Haddoclc Lobo
n. 335-B
TAXI Plymouth 48, capela, radio,
máq. retif., tenho taxi e placa,
na Rua Bom Pastor, 393 - Tele
fone 40-9448 — Tiiuca.
TAXI — Vende-se um Voikswa-
Sen 63, 5 500 00 à vista. Ver
na Rua 23 de Agosto, 25, Romos,
esq. Euclides Farias.
TAXI Gordini 65, estado de novo,
à vi.ta ou financiado. Ver Rua
Arlstidei Lobo, 234 — Rio Co
prido.

1B0, lojo.
SlMCA 62 - Branco, miq. e plivf.;!__!__34

facilito — Rua Cardoso de Mo-
TAXI Volk. 62, tudo em óti-

Ramos.
novas. Base 1600. Saldo a cómb."ISIMCA TLIFÀÒ"-. — Conservação
Telefona;47*27\7..' |inipe_«.vsl — mecânica a tôda pro-

MERCEDES 220 ano 5_' - 6 dl.,
ólima conservação — Dr. Milton,
32-1079 - Cru: Vermelha.
«,ERCEDES-BEN_ 230-S - AlJT,
zero quilômetro - Vendo, tele-
fonar pam >15-ó334.

MERCURY- 195ór -.-Lindo, ,r)ây".i
100 por cento Impecável, hidra-
mático. Rua Conrtante Ramos, 141,
aj. 302. Tel.: 37-6534.

MUSTANG 66~~Ò km.
branco e azul — Av.
Atlântica, 1588.

CUpe.MERCURY 53
equipad. ssima.
Tr .-o • financio. Av.
<¦..

mecânica
i
r\.ar«an

PEUGEOT 4C4 - «3 -" 4 portai
mecânico, radio, t .to lol

superequipado
a t f-_;lita-.e —

Rua Bento lieboe, 116 REDI

Tratar 36-2359 Sr. Jacob.

RURAL^ — Compro sem . borr-ei-
Io. Vojo no K.rírio d» iv? prt*
fer&nci» * pago hoj* •m dinhti<
ro. - Tel. 38-3891.

ciui-a 1.1 . a - iv°' supereovipado - Aceita-ss
SIMCA 62 - 3.« serie corno no-|iro:a e facilita-se - Tsl. 25-8651va, 1 tíono so, mel. o-ie.im.Ll_ pu, "
por CrS 3 500 mil. Tel. 47-8770,\_ a
no Rur, Rainha Eliiobeth ii, 371,|-—-~— -

simcTraly ESPEC,AL-65---jS|WCA CHAMBORD Emi-
Vendo urgente Simca .eminovo.ISUl 1967 — TeiDOS várias
troco Voltei v/agem» facilito Daaa-ivA-y*- _,»_._. __ __A _.

I monto. Ver, tratnr Belfort Roxo,jCOreS P3" pronta entre-
20. Fone 36-5066 com Dorlindo:ga. À VÍSla OU financia-ou rumo. , — -_ _do. Tel. 48-4787.

RURAL WILLYS 1963/62 - Am-
bíis em bai ini nio eiíndo, vende,
troca ou finíncia-;e. Rua Dr. Sa-
tamin!, 156.
RURAL WILLYS 66 - Verde!p_ro-
la com' 20 000 km, trartea, ca-
lh-,! chuva-, rádio (motoradio),
protetores pára-choques Felbion

.__ - Vende-se urçiente NCrS 7 0001
Vende-se con-iá viata. Tralor: R. Conde de Bon-vertivel, cor ajul, forração bran- fim, 7011705 - Sr. Dilson

ca, bem conservad. — Rua Patí- õmdaI—"bi
sandu, 186, no. 804. iKU -l 63

SlMCA RALLY ESPECIAL Í9Ó5 -
Dourada - A mais bonita do Rio
- NCrS 370,00 mensais - Ver e
trator Av. Calonerae, 23 (Castelo)
Câisio Munir Veículos S.A, —
Aceitamos trocas.
SIMCÀ"'TÜPãO -. Vende-se ,«n
otimo ejlado. Ver na Rua E:me-
roidino Bandeira, 120. Tratar pelo
tel.: 43-0305, com Sr. Gazaneo,
horário comercial.
SIMCA 62 100.Í de tudo. Áp"e"

4x4 - Vende-se
....,,,._ ...em ótimo eslado. NCrS 3 700 -

íPEUGEOT 203, ano 52, vende-se,iT_l._37-C_73.
,,. , Ipode trarer mecânico a hlelhór RENAULT JUVA 4 _ 7Xr,,_., ,„»•.10?% de tudo.| oferta. Ru, Rolandie, 336, ap. \fâ5?^clixr oferTa 

**" m'
01,

:_oi
esquina il Itaoca. Sr/ Wil-1 BrHo~19rléi x" - Andarai"-

ITel. 3S.9C9.

SlMCA RALLYE TUFÃO 65 - Lin-
da côr — conservação impecável
— poqu.i-lmo rodado — equipa-
do — bom de mecânica — Acei-
ta-se troca e facilita-se — Tel.:
25-8651^- REDI S;A.
SIMCA" PRESIDENTE ó'5

mo »_f£.d., rádio, máquina
tlficada, cem garantia, tó à vis-
ta. NCrS 5 300,00. Tal. 52-3580
— Santos. Uroeme.

TAXI CHEVROLET 46 - Rodio,
pneus novos, Ínioecáv_l de tudo
— Fácil Ito* na Run Marli Ama-
lia, 382 - Tel. 58-9887 - Sr.
Leite.
TAXI Volks 60 — Pneus, motor
e bateria novos — NCrí 4 300
só à vista — Marque- de Abran-
tes, 95/501 — Sábado, a partir
________ _ domingo dia todo.

TAXI, Vende-se, com placa, pre-
ço a combinar, à Rub Pedrc Al-
ves, 241-A, c. 2, Lourenço, laba-
do e domingo até às 12 horas.
TÁXI Chevrolet 50, rnecSníco, em
bom estado, vendo pela rrelhor
oferta. Rua Borda do Mato n.°
B___c|_6, Graiaú. Tel.: 38.3900.
TAXI Dauphine 63, Capelinha,
hôvo de tudo, 3 500, troco part.
nacional. Ac. oferta. Dias da
Crur, 752 ap. 101.

Tudo
100.Ó. Figueiredo Magalhães, 470
garagem.
SIMCA .'.CrfAMBORD -cinza. Ileer.

, m •• i -:•_ — •¦"- ci°do deiembro 1962. Único pro-nas 33 mil km 4 pneus novoa. prietário, 38 000 kms., ólimo es-Vendo pela melhor oferta a vista rado de manutenção. Ver RualeL. 0/-v."-  Gustavo Sampaio, 223 (tiaraoem).
STANDARD VANGUARD - Vendo Tel. 57-6083 ou 31-18.0 ramal
2, 52 e 51 - Rua Djalma Dutra, I 165. NCr. 3.2CO.CO.

.im. 
'i-r„__o-o..—d- 1 — ! STANDARD Vanguard 1952 Vend. : prrro. Constante Ramos, 82-1 0Õ1.I.. visla. R. Aristides Caire, 56,

SlMCA CHAMBORD - Pneus for-;=e em bom estado.NCrS 1 300.U '_,. -¦_, ¦__,- 1 M£ler - Corpo de Bombeiros -
falcSo.

TAXIMETRO Capelinha, completo,
ci nada consta. Vende-se n. ..
38 576. Citado nôvo. Rua BartO'
lomeu Mitre, 354-101.

TAXI Chevrolet 51, luxo, radio,
b.b., maquina nova. Aceito ofer-
tas à vista. Av, Oliveira Belo
n." 39r__-_ Vila da Penha.
TAXI — Vendo Gordini, ótimo
estado J visla, NCrS 4 000, Sr,
João. 58-9799.
TAXI VOLKS 62, úlrfm. série, 

"è

vista. Rua Guaramiranga, 334, ci
I — Av. Suburbana — Ca_c_-
dura.
TAXI — Compro pagamento
vista, marca Volkswagen — Tel.
22-4229 ou 32-5397 - Tratamoi
com o próprio.
TÃXIf VEMAG 1961 - Ver- ni
Rua 19 de fevereiro, 45, até o
meio-dia, com o Sr. Walkyrio —
Tratar 23., pelo lei. 43-7522 -
43-fl513_
TÁXIS" - Vende-se Chevrolet 51
mecânico NCr$ 3 Ó50 a visto.
Tratar na Rua Frei Caneca 272
segunda-feira, Sr^ Cúrdo3o._
TAXI Ford/1949 - Vendo"!. .o"
da .prova. Taximetro Capelinha.
Bale NCrS 1 800. Rua da Amé-
rica 81. Santo Cristo.
TAXI DKW 1963 - ótimo estado
de tudo. Ver domingo, na Rua
Almirante Cilindros da Graça nc
83 — Sr. Geraldo ou Gustavo.
fA-NUS Fi. 1954 - Vende-se cm
bom estado. Rua Fiqueiredo Ma-
galhães, 741, ap. 709 — Copa-
cabana*
TAXI GORDINI 64 - CrS 2 500.
Motor nn garantia, cx. mud-, nc-
va, lataria perfeita. Saldo até 15
meses. Barata Ribeiro, 147.
TAXI DKW 64 - Ótimo estado,
ó 300 — Ver na Rua Osvaldo
Cru2, 61, atrás do posto da Te-
xaco (estacionamento).
TAXI — Volksw.gen impecável.

UM BOM
ANÚNCIO
TEM QUE
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-
lhamos' a escrever primei-

TO:

O bairro
nos anúncios de imóveis

A profissão
nos anúncios de emprego

A marca e o; ano
nos anúncios de veículos

O objeto
nos anúncios de utilidades

domésticas.

CLASSIFICADOS DO
JORNAL

DO
BRASIL

TÁXI Dodge 51, pequena, 6 cl-
lindros, vendo à Av. Suburbana,
312 - Bloco 6, apt. 202 - Ben.

TAXI Gordini 03, vende-se c. ..
3 000 de enlroda, saldo longoiTAXI

AVISO
 WARD ...VANGUARI?, 5, Jfl^l?. P »V «« ~ S«; fe ^RRINI £*£ 

Passas

iim 1°."?'. 
°"nl 

.-ie,_í.° se,il VIÇO Completo, rápido e^anle 12x350. 
"Tratar 

até 12 ho
V400. ___!._____??_!__- _-_,f-;-i--t- „Di- &._S_,rta hoi. - Rua Astréia, 127, ap.
simca Tufão 65 sup. eciuip.;etlciente, pelo menor|20K
pneus novos, mecânica a- wal-!preC0 — Despadiante:TAXI VOLKS 61 - Máquina" no-

ta trcco e fac. ;,_.-,_ '>--- '-• *n*J

NÔVO De 2-°s às 6.°s.: até às 22 .oras
UriDÁDir. Sábados: até às 16 horas
nUKAKIU Domingos: até às 13 horas

Comunicamos que, atendendo à nossa grande
promoção de vendas de autos novos e usados

AERO WILLYS - ITAMARATYS - G0RDINIS
a nossa Loja Obelisco (Av. Pres. Wilson, esquina de
Av. Rio Branco) permanece aberta no horário
acima, para maior facilidade de nossa clientela.

@BÍB^!M w

Rua Laura de Araújo, 128 — Es- fica. Procurar_ Sr. _ Sandoval.
tácio.  TAXI VOIKS 62 - Perfeito est.,

Volks 63 — CrS 5 800 00 mec. _ lat. Vendo, s6 a vlsta.
NCrS 5 500,00. Av. Ataulfo Pai-
va, 50, C-1, ap. 1 101, domingo.
TAXI .VOIKSWAGEN 63 -' Tro-
co, financio, . vista preço bara-
to. Praça Reoública n.° 52. Tcl.
52-0009'e 52-3110.

^«4^_ t.^HENRIQUE. Tei;^9290^>^- j&^SSK .5
cie Maio, 316. 48-2701.  - ¦ -¦- ¦

até 22 h. Rua Cuperti-i?es',:- Ruo 3ilva Vale> 84,-A
"¦-_ .m_m ! Cavalcante.

lima «érie —
STUDEBAKER 51 o mais lindo.
do Rio, a vista 1 100 cu íacili-.no DuraO, 36, ap. 401JTAXI DKW 66 - Ult

N=d,. 65. 
7Al"l^: 

,Rou,3. 
^^estacionamento fácil). (B^ - 

t"Í-?i^_-.^
TAXI VOLKSWAGEN - Compro, Ver Miguel lemos, 90 - Copa-
paqo à vis._, Av. Prado Júnior,! cabana.
317 - 57-6705.

SlMCA TUFÃO 66 - lindo - Es
tado de 0 km — Nunca bateu -
equipado — Aceita-se troca e fa-
cilits-se - Tel.-. 25-8651. TAXI OU NÂO

Taquara, 5 mtlhõe

1AXI DKVV 61 - Vendo a Estra-
Troco terreno da do Guitungo, 1 397-A — Vil;

ci»«/-A c i -i -irt- .1 latlL'aro' 5 niiinoes por Volks5IMCA Esplanada 1967J- Rua _______» n. 202 - 203.
— Temos várias cores pli7AXI mercury 50 - üm milhão,

""'reito financiado, vendo, D;aca,
pronta entrega. A VIStaMarimetre Capelinha. um m:'hSo.

ou financiado. - Telefo-:M_d_!_i_£_^ 27B' '"' WS ~

ne 48-4787. '. „vt~.-^7i___.. 
""n77^7-iTAX| 

voikswagen. 64
, TAXI COMPRO PLACASjde-se todo

da Penha. Fone 91-0816 - Hei-
tor. _
TAXI 66 — DKW/novinho. Trans-
firo a R. de domínio, barato. M.
viagem, também negócio pj Volks
64.65 — Tratar: 47-2052 — Do-
mingo*.

Von-

TAXI Vollí_ x C.sa. Troco casa
.m Ricardo de Albuquerque por
Volks, peri. ou taxi. Financio di-
ferençc. Tel. 22-4457. Clodomir.
TAXI Gordini II. Facilito. Rua
Frencifico^ Real, 7064. Bangu.
TAXr"Voiks. 62, 3>", vürmíllí.
equipado, motor na garantia, ò
visla ou facilito parte. Campos
da Pai, 91,_ c. 1. R. Comprido.

TAXI DKW 64. Vendo financia-
do. Rua Teixeira de Azevedo,
152, ap. 103. Tranversal à Rua
d. Abolição.

SIMCA - Vende-se 1961 — 2.
série, em estado de nova, equi-ie taximetro Capelinha

i paoe, com radio, máquina ret:
ficada. KC'S 3 500.CO

TAXI Chevrolet 49 ém bom es-
tado, eq., com radio, vendo ho|e
pela m. oferta. Av. Pres. Var-
qas, _2_683.
TAXI Chevrolet 1940, pronto p;
trabalhar. MCrS 1 800, troco por
-Combi. Rua Manuel Vitorino,

TAXI Volks 63 - Ver e tratar
Igreia de Santana. Procurar Sr.
Coelho.
TÁXI — Gordini 63.' Vendo. Faci-
litado. R.2 de Dezembro, 73.
TAXI 

'.Chevrolet 
52, Vendo.' Rua

Ferreira Leite, 614. Abolição.
!TAXI.;CHãvrolet ,1948. Vende-se
por 2 100. Avenida Suburbana,
número 4 539.
TAXI Ford 51. Vendo ou troco,
carro nac. Ponto Madureira, em
frente ao Mercado Vellio. Tele-
fone 29-8329, 29-8080. Cid. _
TAX! Dauphine 60, ótimo estado
pronto para trabalhar, 1 500 de
entrada, restante a combinar. R.
do Russel, 32. lgo. da Gloria__
TAXI Chevrolet 51, hidramítico,
cí maquina e pintura nova. Rua
Tenente Possolo 49, esq. de Mem
de Sá com Senado. Financio. —
Antônio. Tel. 52-2547 .
TAXI Dauphine 61, ótimo estado
pronto para trabalhar. Vendo cj
I 500 mil. Saldo • prazo. Bara-
Ia Ribeiro. 197.

TAXI Gordini 63. Motor novo.
Capelinha, qualquer teste, tudo
100%, 3 OCO entrada e 6 de 250
R. S. Clemente. 176, c. 13. -
46-2544.

.,„,-,__„ m.r(n;r,i""""'- •""' ""•"_• «iium._.,|TAXI DKW 65, 1001. Vende-se,
¦ ., ___? V.r Ru.'851- Pc:l° pict,aáB- "tado de novo, entrada 3 500,crjai-.uer prova, ver a Kuai  ——-——— , - #,aa n ,, • . ,

.Souza Neves 22 Estácio (TAXI Voiks 64. Pi.::*.o o con- prosta;oc3 300. Rua Honono de
mAce?:f. :Pfl-0 à Vista, na hora, O .TÁXIf_-^"°" ""'»"'- -T._Í>lp COT1 NC'S 47™- v" »>'!'!-?r.'.?s' . °' "V- =07. , Flamengo.

STRO CAPELINHA - Ven-
se oferta. Também pede ser fi-1m__i__r nrorn TA..-.C aeldo todo 100% e também pec.s
nanciada, na Rua ÂÍgelo Bitlr...- 

rV'aior PreÇO. I Odas aS rf, ___ m7 _ Tr„,rF1J|.
ecurr, 81 - 36-8822 -' —' .-U.>,=->despesas por mj contai23-1133.

[SIMCA JANGADA 1963 equipa-;_ H_N_IOU_ — T. I. fr_-!TÂXI CHEVROLET 51. em ótimo
oa como nova, aceito troca. R. _,, „„r ,° leslado de conservaçéo. pronto pa-Marechal Trorr.oowsky, 45 - T_ [ne 47-9290 ate 22 h —ira trabalhar. Ver e tratar Av.leron. 38-1788. | r..W_,.!n« n, „ .- B'« d' pin«- ' 34°'B- V- d» p«"

Vende-se iKua tupertmo Durao,!„ha.__

Tudo ab-136, ap. .01
D,,. C_. ~

SlMCA TUFÃO 65 ¦
en «.tido de 0 lem
«olutamenta perfeito
rão d> Torra, 163.

Ru> Be.l
Leblon. ITAX 1 - Vendo Voiks. 63, enxuto.

10,5,5 » v. Ver _ tratar Riachuelo,
lo 126, ap. 504 • tarda.

Padre lldèronso Penalba,
Aié 12 h. T. Santos.

173.

TAXI — Volkswagen 63. Vendo,
câr gelo, Capelinha, capas napa,
pneus novos, motor « câmbio
novos, ió à vista. Rua Capitéc
Salomão, 49, case 6, Botafogo.
TAXI — Troco Simca part. 60-
61, c| rádio, p. b. b. etc. por
taxi. Ver Rue Sorocaba 129. —
Botafogo.

TAXI placas novo e blindado
1 000. Largo da Penha. Capixaba
TAXI DKW 63. Vendo ou troco
carro menor valor. Ger?!a'o. Rua
Coração de Maria, 206/1. Méier.

TROCO OU VE.-iDC - Ford F-100,
tipo Perua, modelo 19Ó2; aciden-
tado, maquina retlfÍc_?da agor?.
Troco por Kombi a partir de 1962.
Tratar com Sr. João, na Rua Frei
Caneca, 117*

VOLKS 62 - Pérola totalmente,
equipado. NCrS 3 700,00. Pedro
de Carvalho, 410, c| 5, tp. 301.
TAXI CHEVROLET 53 - Vendo
na Rua Paraná, 640 — Encantado,

TAXI DKW. 66 a 67 - Vendo
à vista ou financiado, aceita
Volk- part. 61 ou 62 como parta
pagamento — R. Condo Baipen-
di, 70/201.

TAXI Cap. — Daup. 63—3 mil.
6 x 130 — Otimo estado — Rádio
pint. nova — Nova Iguaçu — Rua
13 de Maio, 533 — Centro.

TAXI - Chevrolet 37. Preço 750
mil. R. Domingos Magalhães n.°
1 209 - Dei Castilho.

TAXI VOIKSWAGEN 62 - Ven.
do ou troco tó a vista. R, Au-
susto Nunes, 411 — Todot ca
Santos. '
TAXI TEIMOSO 65 - Vendo. Ve.
nha ver. Rua Marquês da Abran-
tes, 63, ap. 402.

TAXI DKW 1964 - Vende-se em
ótimo estado. Financia-se, NCr$
3 500,00 de entrada. Ver • tra.
tar Rua do Russel, 404.

URGENTE - Vende-se lotação a
gasolina, excelenta para conjunto,
Crí 800 000. Ver • Iralar tel.
49-2965. Zito Righl. 

VOIKSWAGEN em 40 meses terr»
iuros - Entrada NCr$ 265.80 -
prc:ííção a partir de NCrJ .. 

'_,•

178.Ê0, pelo Plnno de Cooperação
Mutua dos Acionistas da Dispe-
trol S/A., que é composto da
grupos-de 80 pessoas para com-
pra em 40 meses. Entregamci 2
ou 3 carros por mês. Marque en«
trevi_t_ pelos telefone» 31-28S6,
21-2991 e 31-2676 qua poremos
um funcionário h sua dispcsíçâci
durante 20 minutol — OISPETROL
5|A. - Core. 600.

.

1
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4.° Cad., CLASSIFICADOS, Jornal do Brasil, domingo, 12, o 2-°-fe!ra, 13-3-67
® VEÍCULOS

DA
OFERTA DA SEMANA: -

CIA COMANDA OS PREÇOS
RÁDIO TELESPARK 3 FAIXAS DE ONDA, COM TECLAS NCr$ ^35*00 *

SOBREARO de alumínio para Volks NCrS 2 35 <;iiFMr*Anf\D i/Armo-M ™,.. j
FAROL DE NEBLINA, par de 6 ou 12 volts .... AA.A NC 29 80 ! 

°R KAD"°N "'" °KW ,8d,n NCr$
PAINEL DE JACARANDÁ, colocado NCr$ 69OT SILENCIAD0*' 

KADRON para Gordini NCr$
¦CALOTAS tipo Impala para Volks A.'..'.'.'. NCrS A* SILENCIADOR KADRON para Volks «edan NCr$
SUPER CALOTAS GUARUJA, vários carros NCrS 22,50 "ADIO Transistor, 4 faixas, moderno com teclas NCrS

F^s^K^s^fe^ ss \7ã BATER,A VULCAN,A para vo,ks-3o ¦"- **
S^^^i£^^':Ím^í::"': S *t PNEUS FIRESTONE A PRAZO

BANCO reclinável VOLKS, MUSTANG, Copacabana NCr$
RODAS cromadas com 10 furos, para Volks ,NCr$
VOLANTE fórmula UM todos os tamanhos NCr$
CAPA de napa PROCAR para Gordini 60 a 66 NCrS
CAPAS Castelinho para Volks, várias cores, lindas NCr$
CAPAS em Vulkron vários desenhos lindas cores NCr$
CALHAS om acrílico, várias cores para Volks NCrJ
BUSINA FER alemã, para Volks, colocada ', NCr$
SPORTLIGHT (socorro estrada) 6 • 12 volts NCrS

505,00
35,00
90,00
35,00
55,00
90,00
10,00
15,00
12,00

15,00
20,00
39,50

110,00
55,00

Radiocapas
Garcia Ltda.
VILA ISABEL:

Esq. Av. 28 Setembro,
144 — Tels.: 34-9183,
34-9089 e 34-9393

MADUREIRA:

Av. Edgard Romeio,r t \
IU ~gggg|=|sgs__i =  _______^^g^^^^^^_^^_____^___^_g^y o'*° {p nu
VOLKSWAGEN 61 - 3a. série,
em ótimo eslado, com rádio,
bnnco faz cama. Vendo — Rua
do Rocha, 325, ep. 10) — Ro-
cha;
VOLKSWAGEN 66 - Ultima sé-
rie, único dono, pouco rodado,
equipado, 5 650 mil. Melhor ofer-
Ia."Urgente — R. Silveira Mar*
tins, 132, ap. 508 — João-
VOLKSWAGEN - Vende-se urqcn-
le alemão, transformado,' ótimo
«lado, ver, tratar Car*-"— —
Francisco Otaviano, 601810 —
47-5192.
VEMAGUETE - Vende-se tipo "pra-
cinha" cj o saldo financiado pela
Caixa Econômica. Ver hoie à Rua
Toneleros, 308 c/. o porteiro.
VAGA GARAGEM - Ed. Henry
Ford — Senador Dantas, frento
Cassio Muni;, entrega prédio
maio, vendo facilitadas duas va-
qas - Trstar 42-5734, segunda-
feira.
VOLKSWAGEN 60 - Particular -
Rua Joaquim Nabuco, 180, ap.
103 — Eni ótimas condições —
NCr$ 3 100,00 à vista.
VOLKS 61 - Vendo, em estado
excelente, c/ radio o pneus bons
por 3 200, ò vista. Ver na Rua
Figueiredo Magalhães, 74), ep.
513, das 8 às 13 horas. 
VAUXHALL 51 .- Um milhão, ven-
do no estado, funcionando, -5
pneus novos, estofamento perfei-
1o, facilito — Telefonar 48-2141.
VOLKS_64~~-"cinzirpratá, -total-
mente equipado, rádio, capas, ca-
lha etc. Rua Caruaru, 434, c| 13,
lcl. 38-8828.

AGENCIA
DE AUTOMÓVEIS

FIQUE CIENTE! TEMOS UM PLANO DE
VENDA PARA CADA CLIENTE

1966 — ITAMARATY, equipado excepcional estado
1966 - AERO WILLYS, equipado, impecável
1965 - AERO WILLYS, ótimo estado.
1965 - GORDINI II, equipado.
1964 - AERO WILLYS, estado excepcional
1964 — GORDINI, ótimo estado
1963 - AERO WILLYS, equipado
1961 - AERO WILLYS, ótimo estado
1960 - VALIANT, 100% do mecânica
1959 - CHEVROLET, o mais novo da GB

TODOS OS CARROS 100% REVISADOS
RUA MARIZ E BARROS N.° 774/776

TELEFONES: 48-7454 - 34-9316 (P

VOLKS 62, ultima serie, cor cc-
ramica, superequipado, motor no-
vo. Preco 3 600,00. Rua Silveira
Môrtins, 132, ep. 508, João-
VOLKSV/AGEN 1963, azul,
perequipado. Facilito. Vor c tra-
tar na Av. Paulo Frontin, 543,
ap. 101.
VOLKS 65 - Vendo, otimç^esta-'
do. Ver e 1ratax_na-R0í Rainha
Elizabeth, -214," ap. 302,
VÕLKSWAGIN - Vende-se do
ano de 1960, transformado pa-
ra 1966, Ianque de gasolina
baixo motor novo. Tratar com
D. Santa, na Rua Bento Lisboa,
89, ap. 706 - Catete.
VENDE-SE Ford 29, novo. Mal.
Francisco Moura 63, ap. 106. —
Botafogo.  __________
VOLKSWAGEN 62165 - OK c ba-
rato. _ Itabaiana 253, c| 3, pela
manhã. •
VENDE-SE Volks 61, transforma-
do 66, todo equipado e bem
conservado. Ver e Iratar Rua
Inhangá, 36, Copacabana, com
porteiro Agnaldo — à vista.
VOLKSWAGEN 

"65 
-"Estado de

novo, único dono. Venda-se à
vista. Tratar Rua Prudente de
Morais/ 1184, "garagem.

VOLKSWAGEN 61 - 3.0 série.
3 700. Rua Joaquim Méier, 843.
VENDE-SE•:,VW ~Ó6, última série,
9 000 km, com rádio Philips ho-
landes etc. — Travar Rua Barata
Ribeiro, 536-101.
VOlKSWAGEN 64 - Vendo, ver-
de, único dono, ótimo estado,
equipado, 4 400. Ver hoie — Ca-
ning 31|301, até 13 horas. Dias
ÚI0Í3 após 17 horas.
VOLKSWAGEN 65, novo e equi-
pado finamente. R. Pereira de
Siqueira 57, ep. 401. 28-2635.
Facilito.
VOLKSWAGEN 62, 3.» sério, cl
pneus, pintura, motor o forração
novos. Otimo estado. 3 650. Rua
Moarim 307|203. Graiaú. Tale-
fone 58-0434.
VOLKSWAGEN 63, rádio, c| ns-

Pa 
etc. Vendo e facilito. Rua

ereira de Siqueira 57, ap. 401.
28-2635.

VOLKSWAGEN 65, por 5 100 ou
63, por 4 300, ambos pérola e
ótimos, na Rua José Higino 229,
ap. 302.
VOLKSWAGEN 61 - Vende-se.
Tratar na Rua Hilário Ribeiro 169
— P. da Band. — Sr. Manolo.
VOLKS — Novo de dez. 65 com
10 800 Km. único dono, câr pé-
rola. Cr$ 5 400. Tel. 48-0055-
VENDE-SE Dauphino 61, côr mar-
fim, em ótimo estado. NCrS ...
1 600,00. Rua Lopes da Cruz,
380 - Méier. Er. Jorge. Tel.
49-2731.
VALE a pena ver JK impecável,
est. 0 Km, bordaux metálico.
NCrS 5 200, troco. Tel. 42-8369.
Trav. Chiguita, 17, ver hoie.
VOLKS 66 - 9 000 Km, excelen-
te, equipado. Ver Rua Santana,
124-C, até 12 hs-, depois Rua
Silva Teles, 481506, cl José Luiz.
VENDE-SE um carro Morris 51, no
estado, com forração Itamaraty,
rádio. NCr$ 1 £00,00. Ver e tra-
tar durante o dominqo na Estra-
da doJSaco, 655 — Penha.
VOLKSWAGEN 67-0 Km (figrel
46 HP. Vendo por 4 850 mais
19x180. Aceito ofertas. - Tel.
34-0202.
VENDO ou troco Chrysler 52 por
Rural até 63. Est. Porto Velho,
167 - Cordovil. Cl José.
VOLKS X APARTAMENTO Petró-
polis. Aceito carro de 6*4* em
diante** como parte pagto. do apt.
no centro, coniugado, mobiliado,
valor de 9 000 000. Informações
dias úteis, tel. 43-4609. das 16
ís 18 horas.
VOLKSWAGEN 66, com 10 mil
km. — Vendo superequipado,
qrená. — Cr$ 5 750, na Rua
Torres Homem, J 154-101 — Te-
lefone; 58-7,105:
VOLKSWAGEN - 1963, 1964," ..
1965. Impecáveis, Diversas cô-
rés. Equipados. Entrada a partir
de 2 500, saldo em 16 meses. R.
Riachuelo. 33. 22-7036.
VENDE-SE um carro Chevrolet 47
em perfeito estado. Rua Godofre-
do Silva, 236 - Núcleo da Pe-¦nha.
VOLKSWAGEN 67-0 km, ven-
do hoje até 13 h. 6 800. Rua
Irapuá, 321-F, Penha Circular.
VOLKSWAGEN 61, sincronizado,
em perfeito estado e equipado.
Tratar a partir de segunda-feira
pelo telefone 52-9316.
VOLKS 61 e 62, equipados. Ven
do, troco, facilito. R. Haddock
L8bo, 33, tel. 34-6001, 58-4735,
VOLKS 62. última série, part.Iodo equipado, c. rádio, adapta-
do p. 66, à vista, 3 700, ou tro-
co por nacional de praça. Estu-•damos a volta. Ver Marques do
Abrantes. 209, das 9 às 18 h.
Tel, p. favor 46-6170, Sr. Jason
ou Dario.
VOLKSWAGEN 66 - Grená, com
13 mil km. Rádio 3 fx., pneusbb. capa curvin, preço à vista
NCrS 6100,00 ou financiado c.
NCrS 4 000,00 de entrada. Rua
Bejiso, n. 234 - M, Hermes.

M-^^-^^UMiW^P-^EWHS JSJfr^.^» J tET 'M*"f ^M V *^_J 1___í_____
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1967
66/64 -

64/62 ¦
63/60 ¦
63/62 -
63/59 -
62/60 -

¦. 1962 •
61/60 -

1952 -
1951 -

Rua Sáo Francisco Xavier, 342.
Tels. 48-6005 • 34-5423

¦ D.K.VV. VEMAG, Belcar/Vemaguet, 0 km
D.K.W. VEMAG, Belcar/Vemaguet, (1000 e
1001) 

- GORDINI, estado de novos, várias cores ..
DAUPHINE, estado de- novos, equip
VOLKSWAGEN,-equip-, várias cores ..'..
D.KAVr Belcar e Vemaguet 
JEEP WILLYS, mecânica e pintura 100% ..
TAXI DAUPHINE, pronto p/ rodar na Pça.
AERO WILLYS, equip., est. de novos 
TRIUNPHO, estado impecável 
FORD VEDETE, .estado de novo 

1.890
890
690

1.490
980
980

1.890
1.390

490'490

O restante financiamos dentro de suas possibilidades, lem-
bre-se: Comprando, Vendendo ou Trocando, SEMPRE temos
o negócio que lhe interessa, nas bases que deseja pagar.

i?

AERO-WILLYS DAUPHINE GORDINI

gjg| r i" jjg|
PARA COMPMR OU CONSERVAI

ESCOLHA BEM, ESCOLHA

J1
\

mimenaoe/ra
fSODUtOS E .«VIÇOS CS MIMEIM»

i, Rivandedor Willys
General Polidoro; 316 — Telefone.- 46*8066 — BOTAFOGO

JR'ELACAP
QUALIDADE ALIADA A GARANTIA
1967 — VOLKSWAGEN, 4b HP.
1967 - D.K.W. BELCAR, Côr Verde-Mar.
1965 - IMPALA, SS", V-8, Hidra., c/ ar condi-

cionado.
1965 - VOLKSWAGEN, Grena e outro prata.
1965 - VOLKSWAGEN, Teto Solar, Vermelho.
1964 - VOLKSV/AGEN, Excepcional estado.
1963 - DAUPHINE, Côr Azul-Claro, ,e/ rádio
1962 - VOLKSWAGEN, Equipado, ótimo estado.
1961 - VOLKSWAGEN, Equipado.

COMPRAMOS, TROCAMOS, FINANCIAMOS
Rua General Polidoro, 81.

Telefones: 46-3586 — 46-0831.
Av. Atlântica, 1 536 — Telefone: 36-1323

•^HEimoin
Então, vale a pena nos consultar!

JBiVERZE^*

PICK-UP o mais moderno e
possante, ji 

'construído

no Brasil-p^

Cimie taciiniMli cn tida i linha
Receba i ilsla e pague i lanou praia
I melhor aislslêncli ttenica CflHROlíI

sGHRBRnSÍJ í
Cimcirln Bratlltlrat S. 1.

«unida Brim, 13.146 - iel 30-9831)

VOLKS 60, vendo em bom esta-
do pela melhor oferta. Rua Nasci-
mento Sllva, 84 — Garagem.
VOLKS 65, c6r pérola, equipado,
único proprietário vende Cr$ ..S300 000 i vista. Telefonar ..
57-9B77;dàü 9_àsJ3_horas.
VOLKSWAGEN 65 - Em estado
de novo. Inclusive pneus e bate-
ria. Onico dono. Completamente
equipado. Ridio. Ver Anita Ga-
ribaldl, 19-901, pela manhã
VOLKS 65 - Pérola, 14 mll. Ba-
rão da T6rre, 221,_ap. 204.
VOLKSWAGEN 63, superequipado
ultima série, rádio 3 faixas, tran-
ca, capas, 2 200 mil, saldo a
prazo- Barata Ribeiro, 197.
VOLKS 60 c 63. Vendêm-se só
fl vista, urgente. Ru,*i São Fran-
cisco Xavier, 391, de 9 às 12 ho-
ras,_s osunda-ícira.
VOLKSWAGEN 

'65 ~Fé~de~BÕ7Tlí

parequipado. Molor Porsch, à vis-
Ia ou financiado, o transformado.
Rua Bento Lisboa, 65, amanhã.
VOLKSWAGEM 66, úníccrdõnoTl
vlsta ou facilitado. Rua Machado
de Assis, 17, «p. 405 (Flamengo).

Capas de luxo
Vulkrom — Courvin — Vulcouro
PREÇO ESPECIAL - Cr$ 70.000

Capas de napa
PREÇO DE OFERTA - Cr$ 25.000
Vendemos barato porque fabricamos.

Matéria-prima escolhida para qualquer mar-
.ca de automóvel. Procurar Da. Silvinha. Rua
Machado de Assis, 20. Telefone: 25-2126
— Flamengo.

VOLKS 65, único dono, capas
rádio, reforço, tapetes, Crj
5 300. Tol.: 25-7650.
VOLKSWAGEN' 1961. T. díruçío,
rádio, capas Itápâ. curro sem cle*
feito. 2 880, urgente. R. Dionisio,
152. Penha.
VOLKSWAGEN" 65^' únlco""dono!
teto solar, rádio, mec, pint, c
forre,;iio iuipecávois. Urgnnto, fac.
Rua Siqueira Campos, 33, gar.
VOLKS 65, faturado enl dei. 16
mil km, 1 só dono, equipndíssí-
mo. Particular, ocasião. Aceito
ofertas. Negócio rápido. Av. Co
pacabana, 777, ap. 203.
VOLKSWAGEN 59 alemão, carro
sem batidas, magnífico estado,
equipado 62, base 2 900 — Av.
Copacabana, 152, ap. 22 — Re
nato.
VOLKSWAGEN - Moça vendo
Vo!'ks 1962, baixa quilômetro*
gem — Fone 57-9310.

VOLKSWAGEN 61 - CrS 1 600.
c] motor na garantia. Faço cusl-
quer prova — Saldo a prazo. Ba*
rata Ribeiro,. 147.
VOLKSWAGEN 1965 - ótimo es-
tado — Um só dono — NCr$
325,00 mensais — Aceitamos tro*
cas — Av. Calógeras, 23 (Cas-
telo) — Cássio Muniz Veiculos
S.A.
VOLKSWAGEN 1966 - Estado de
0 km — Vendo ou troco por
Volks de menor valor — Fone
25-4149.
VOLKSWAGEN 62
Preço 3 600

Vendo —
Tel.s 57-3373. _

VOLKSWAGEN 1965 - Ultima so-
rie, novo, equipado. Preço 4 780,
Aceito iroca. Rua Senador Ver-
Ouojro,_98/ó05.
VENDO yõlkáwagen; dezembro óó
— Equipado, unico dono. Preço
ocasião. Oportunidade única. R.
Figueiredo Magalhães. 870/601.
VENDO Vemaguet Pracinha. -2 500

saldo Caixa Econômica. Barto-
lomsu Mitre, 808, ap._604.
VENOE"Sé DKW.r.Belear 1963, mo-
tor na garantia em otimo estado

único dono. Rua São Salva-
dor, 115.
VOLKS 63 - Otimo estado, úni-
co dono, pneus novos, 3 750. Rua
Major Ávila *455|418 «m frente
Cine Breme.
VOLKS 60 - Vendo urgente qual-
quer prova unico dono. 2 900,
Barão Coteglpè 594 ap. 201
VOLKS 61 — Boa conservação
3 050, troco por Volks mlveior.
Av. Brasil 17 778 IAPC Iraiá.
Tcl. 91-1132.
VOLKS 64 - Vendo a vista ou
financ. Trstar Segunda-Freira na
Augusto Severo 292-A. Telefone
2-8484,

VOLKS 61, primeira sincroniza-
mecânica nova. Uma ióia. —

Aoe-ito troca Gordini. Facilito
saldo. Av. Suburbana, 9 942.
VOLKS 60, novo de tudo. Aceito
troca Gordini ou Dauphine. Fa-
cilito soldo. — Av. Suburbana,
9 942 — Cascadura.

VOLKS 63 — Superequipado, es-
tado de novo, vendo ou troco.
Av. Suburbana 6 751. Pilares. Se-
gunda-feira das 8~às_J8_Jioras.
VOLKSWAGEN 1966" com carro-
seria 1967 3 000 km rodados
comprado em 23-12-66 vendo por
7 500 com 3 500 entrada, saldo

x 500 perfeitíssimo estado,
còr azul, tratar 49-7505. Rua
Afonso Arinos 151, ap. 302,
Méier. Começa na P.ua Diai da
Cruz 335.

VOLKS 64 - Lindo carro todo
equipado, calhas, radio, motoro-
!a de íecías, capas, pintura ex-
celente NCrS 4 400. Rua Miguel
Cervantes 371fA. IAPC Cachambi.
VOLKSWAGEN 66 mod. 67,' azul
1 900 km, empl. em janeiro, ga-
rantia total. 6 200 000 s6 hoje
porque segunda-feira tem au»
mento. Rua Pedro de Carvalho
276 c|_33. Méicr_-J9-4401.
VOLKSWAGEN 62 - Nunca '«bifei-
Rádio, capa nopa, tranca etc.

3 650 e vista. Troco. Rua
nSncio Ribeiro 306, ap,' 101,
49-0961. Eng. Dentro.

Ve-
Tel.

VEMAGUET 61-65 saida da ref;
mo (está linda) pint., forração,
l.internücjem, cromodes em est.
de 0 km, Com radio tcdo equi-
pada. Vsnde-so oli troca-se. ,R.
Bulliues Marcial, 171. Lucas.
VENDO Acro W.lllyi -63 etn^ex-
celente estado, pneus noves, ban-
da bronca. Arnaldo Quintela 04.
Sr. Jorgc._46-2059._
VOLVO" 48 -'"444 - Vende-íí
bom estodo ou troco carro maior
Rua Barão de São Francisco 134
cj 3._Vila_Jsabel.
VENDE-SE taxi Chevrolet ano 51
preço NCrS 3 500,00. Tratar na
Rua Cardoso de Morais, 555. —
Ramos.
VEMAGUET ,1963 erçi otimo esta-
do cu troco por Volks. Telefone
25-4149.
Av. Mem de Si, 200-A.
VlMÃGÜET.-.62;;toda nova, a
qualquer prova, vendo a vista
ou financ. Tratar na segunda-
feira. Augusto Severo, 292-A.
TeL 52.8484.
VEMAGUET 63, equipada, pouco
rodado, financio. Rua José Fe-
iix, 21. Tel. 48-3787.
VEMAGUET 63 - Vende-se otimo
nstado. Maquina zero. Rua Pe*
reira Alves 177. Cocota. Ilha do
Governador.
VEMAGUET 62, 63 - Motor ex-
eepcional. Capas, radio e pneus
novos. Cr$ 3 300. — Telefone:
46-7686.
VEMAGUET 1001-64 ultima serie
ótimo estado. Ver domingo na
parte da manhã. Run Silva Go-
mes 31. Cnsccdurn e segunda-
feira em diante pelo tel. 34-2060
•- Napoieão._
VENDE-SE S Rural 1961162 r.4x4:ii-
tado, rádio, maquina 100%. Pre-
50 NCrS 3 CC0.00. Rua G. Bru-
co 209. Sr-Vajdir.
VENDE-SE c.irro praça em con-
dições. Gcrdinl 65. Preço CrS

1 800 entrada, res.'o a combinar.
Tratar fone 38-8714_-_Heider.
VENDE-SE, DKWÍ-*Vel-naBúèt Í962J
63 em ótimo estado. Ver na Rua
5 de Julho, 364. Tel.t 57-9457 -
Sr. José.
VENDO cota da Consórcio, 16
carros entregues. Tratar telefone
25-3494 - Sr. Valdemar. Hori;
rio comercial. ¦

Casa dos Choferes
PEÇAS EM feERAL

Hudson — Packard — Renault
Frcgate - 4CV - Juva - R. Quente

Av Gomes Freire, 803-B
Tel.* 22-2811 - Centro

Concorrência
1964 Impala Sport Coupé, 2 portas, 8 hidra. Dir. Hidrául.

Ar condicionado, Rádio CD 226.
1964 Volvo P S 44 - 4 Cil. 2 portas CD 249.
1964 Impala Camioneta, 8 mec. 3 bancos, Dir. Hidrául. Ar

Condicionado, Rádio — Placa 73192.
1964 Chevy 11—6 hidra. CD 212.
1957 Ford Sodan — 8 mec. Rádio - Preco mínimo CrS

6 000 000 — Aceita oferta.
1964 Impala Sedan 6 mec. Rádio — Ar condicionado —

Freio a Ar. — Placo 154306.
At proposta deverão ser enviadas com um cheque no va-

Ior de NCr$ 500,00 e entregues até 15h30m do dia 14 do
corrente. Maiores informações com Sr. Goodman. Telefone
52-8055 — R. 458.

(P.

VOLKSV/AGEN 66 - 7 000 km.
rodados, superequipado. Vende-
Ee ou troca-se per carro de mener
valor. Negócio só à vista. Estra-
da Vicente do Can/alhs, 1216.
Procurar Arlindo ou Marinho.
VOLKSVVAGEN"6f - Superequipa-
do. Vende-se ou troca-se per car- jro de menor valor., Negócio só à
v'sta. Fstrada Vicente de Carva-1
!ho, 1216, procurar Arlindo ou-
Marinho.
VOLKS 63 — Vendo em ótimo es- i
tado, 55 000 km. crig. Preç-j
3 900. Ver domingo na Rua Aires'
Saldanha, 104. Só na parte da;
manhã. Sequnda-felra. Inf. teia-
fone 22-9497.

• * «

O MOTOR
BETÍFTCÂDO NA

VOLKS 60 - Vendo urgente. Es-
tado geral otimo. Tel". 46-6*465.
L._Carlos. 
VOLKSWAGEN 65 - Vende-se,'
azul atlântico equipado, óti.mo
preço. Ver e trota rna Av. Prin-
cesa Isabel, 300 op. 209 ou na
portaria com Sr. Floriano — Co-
pacabana.
VÓLKS.1966 - Com radio, capas, |calhas ele. cor azul. Preço à*
vi3la. 5 900 — Ver Rua Constante!
Ramos_29 - Sr. Barbosa.
VENDO" 1~ carro Packard ÁB~"l\'
motor, caixa mudança. 2 Romise-J
tas, nao funciona. Estr. Cariou, i
34B. Freguesia. CETEL 92-1495 -
25-578B.

VOÍkSWAGEN.<:65*.*- -Vendo,, úl-
tima série, còr vermelho — 13
mil kms. rodados, estado de nò-,

- Preco CrS 5 200 000 à I
vista -_Telefone 52-8241. _ j
VÕLKSWAGEN 

'_4Y_5"'- 
VeneV

pars particular, estado geral co-
mo- nêvo - CrS 4 800 000- -
Rua Luii Zancheta, 120 — casa
3 — ¦ Jacaré..
VOLVO 51 - Mod. 444 - Me-
canlca, pint. let. 100% pode tra-
:er mecânico. Cerro pl pessoa de

bom gosto — Só a particular —
NCrS 2 000,00, ac. of., motivo
transferência. R, Ramon Franco,
78/407 - Urca, c/ o Cap. Leite
ou p/ tcl. 46-2333 a partir de
Sa.-feira.
VOLKSVVAGEN 65/64. Sinal 2000
resto íonç.o prazo — Radio, capas

Av. Mem de Sé, 14-A (iunto
R. do Passeio) - 22-4229.
VOLKSVVAGEN 66/65,' sinal 2500
resto a longo prazo. Rádio, ca-
pas. Av, Mem de Sá, 14-A (junto
Rua do Passeio) - 22-4229.

VOLKS 60 - Alemão estado do
novo. Transf. p'| 62 vendo ou
troco pf menor valor. Av. Do
mocraticos 533. Tel. 30-3575.
VOLKS 56162 ótimo estado Cr?
3 200 financiado. Estudo oferta
à vista. Rua Felisbcio Freire 430
sobrado.
VOLKS 60 — Superequipado uni*
co dono urgento. Rua São Mau-
rlcio, 98. Penha. Entrar Estrada
do_Saco._la. rua direita.
VÓLKSWAGEN~ 64~~-"" Vermelho
vinho, ultima série, bem equipa-
do, muito bonito. Rua São Fran*
cisco Xavier 342 op. £09.
VOLKS novo ou outro carro acei-
to em troca de ap. 2 qls., com
garagem na Vila J. da P*nha
melhor ponto financio o restante.
Fone 91-2095 - CETEl.
VOLKSWAGEM 59, alemão. Oti-
mo estado. Urgente. 2 850 mil.
Tratar na Av. Democráticos. 533
- Tel. 30-3575.
VOLKSWAGEN 66, grená, «qui-
pado com radio Motorola, capa
Courvim etc. Troco o facilito. Ver
na Av. Democráticos, 533 — Te-
lefone 30-3575.
VOLKSV/AGEN 62 - Superequi-
pado 3 450 e 60 eom ridio, ca-
pas de napa. 2 830. Antônio Rê-
go,_541_._ FacHito.
VOLKS 61 - 3a." 

~séríe~cõní~ra~

dio, capas, tranf. p| 62 vendo
barato. Av. Democráticos 533.
Te|._30-3575.
VOLKSWAGEN - Ano 1962,* *P
série, modificado para 1965, côr
verde, com 47 km., super-equipa*
do, pneus novos, rádio, capa de
napa, etc. — Rua do Rezende,
187, ap. 603 - Tel. 22-6984 -
Centro.
VOLVO 57 - Estado geral muito
bom. Radio original, um só dono.
Somente à vista. NCr$ 2 500. Ver
e tratar c| Sr. Mário — Rua Anta-
nio Basilio, 63 ap. 503_-JTiiuca.
VENDE-SE - Chevrolet 397 nã
praça, táxi Capelinha. Ver Av.
Maracanã, 577, ep. 302..
VOLKSWAGEN 6f~^~T» série,
equipamentos de 62. Vende-se em
ótimo estado, por NCrS 3 300. —
Tel- 46-6382.
VENDE-SE - Corro JK 62; tcôr
Ouro Velho. Bom estado. Traiar
c| Sr. Nelson, das 9 ès 18 horas.— Av- Princesa Isabel, 323, 8o.
VOLKSWAGEN 61, l.a Mrie, mo-
tor novo 3 250. Constante Ra-
mos, 167. Benedito.
VOLKSWAGEN 65 unico dono,
ótimo estado, 5 300 a vista. R.
Corcovado 95. Jardim Bot. Te-
lefone 46-0192.
VENDO Gordini taxi Capelinha,
ano 62 2.a serie, entrada Cr$
2 000 000, estudo propostas. R.
Taborari n.° 886- Bras de Pina.
VENDE-SE uma Kombi Standard,
1965. Rua Ouvidor. 97-99.
VENDO Mercedes Benz, 2305, OK

1966 - Tel.: 25-6148.

Caminhão Dodge 1952
¦•«¦¦fr-

4 Ton. — Vende-se no estado. Ver à
AV. SUBURBANA, 4930. (P

VENDE-SE Volks 61 superequipa-
do, motor recondicionado, Cr$
6 000 000. Ver segunda-feira. R.
Proclamação, 33 ¦ Sr- Silvio
VENDE-SE um Renault 1093 com
motor 0 km. Preço 2 950. Ver
segunda-feira. Tratar peio telefo-
ne 27-2521.,Válter.
VOLKS 66 - Sup_req**ip_do, t|
batidas — 11 mil km — Vendo
cu troco por mais antigo. R. Bom
Pa_sto_r,_399. _
VÕLKSWAGEN 1965 - Cinza, óti-
mo estado, único dono, pouco
rodado. 5 3C0 à vista. Arquias
Cordeiro, 628. Tel. 29-0799.
VENDE Chavroíct 38, praça". Av.
Amaro Cavalcanti, ] 775 — Lou-
rival. _.
VENDE-SE 1 carro Peugeot 1954T
de praça, equipado. Ver e Tratar
no Pôsto Pechincha, «m Jacaré-
paflua.

VOlKSWAGEN 64 - Superequi-
pado. Vende-se ou troca-se por
carro de menor valor; negócio
só à vista. Estrada Vicente de
Carvalho n.° 1 216, procurar Ar-
lindo ou Marinho.
VÕLKS 61 ¦— Sh-Tc.TTidio, tran-
ca, ótimo estado. Troco. Av, Jú-
lio Furtado, n. 50, ap. 201 fun-
dos, Grajaú.

MELHOR GARANTIA • MELHOR PREÇO
MELHOR PRAZO

1963 — Aero Willys, cór azul noturno ótimo estado.
1964 — Aero Willys, còr cinza muito bom.
1965 — Aero Willys, cór castor e galo com rádio.

Ótimo estado.
1965 — Gordini côr bordeau eom rádio, ótimo estado.
1965 — Aero Willys, cór cinza névoa, com rádio, muito

bom.
1965 — Aero Willys, côr verde amazonas, 3 velocidades,

com rádio espetacular.
1965 — Aero Willys, côr cinza grafite com gelo, com

rádio, muito bom.
1966 — Aero Willys, còr cinza madrugada, excepcional.
1966 — Aoro Willys, côr verde, com rádio, ótimo estado.
1966 — Itamaraty, cor bege duna) espetacular.

ÓTIMOS PIANOS DE VENDAS A PRAZO

Av. Pres. Wilson, 113-A (em frente ao Obelisco).
Telefones: 22*6876 e 32-9426

Av. Henrique Valadares, 156 — Telefone: 22-1914,
• ramal 11/14

Desejando visita do nosso representante, peça telefone
52-6611, ramal 93. (P

VOLKSV/AGEN 1954 - Pneus no-
vos rádio Blaüpunkt, capas, ba-
gageiro, motor em ótimo estado.
Ver na R. Constante Ramos, 90.
VOLKS 63 - Único dono, esti
de novo, superequip. com rádio
Telespark (teclado) com auto-fa-
lantes, capas, tranca, pneus no-
vos b. branca, alavanca e volan-
te Porshe, etc. 35 mil km roda-
dos. S6 à vista CrS 4 200. Não
aceito ofertas. Tel. 43-7376. Dr.
Hugo.

de n@vo

QUALIDADE MÁXIMA
K. S. João Batista, 112, t^ 26-7g4s

PICAS PARA
TRATORES E MÁQUINAS

VOLKS 63 azul, equipado, bem
estado vendo 3 950 000. Aceito
oferta. R. Senador Alencar, 19,
ep. 310 - S- Cristóvão.
VOLKS ót zul, equipado, ótimo
estado. Vende-se. Ver e iratar
na Rua Ccnde de Bonfhn, 291,
casa _7,_até_às_J2_ *15-

I VOLKSVVAGEN 65--'Em ótímirêi^
tado, equipado vendo Cr$ 5 3CO —
Tel.: 27-1146.

[vbLKSWÀGEN 1965 - Particular.
.Único deno, vendo motivo tar re-
cehico modelo 1967. Tralar Rua |
México, 164, sala 13, dai 10 ho-!
ras em d'ant-».
VOLKSWAGEN 1953 - ótimo 

"es-

lado, riesda 0 km comigo. Ver e
tratar Rua Tenente Possolo, 29,
João, segunda-feira.
VÉ.ViA'GUETE"63~i- EmTóircõn-
dições. Vendo por NCr$ 3 500,00
ò vista. 99-0678 ou Av. Suburba-
na, 5*451, a partir de tegunda-feí-
ra, com Ângelo.
VOTKSWGTl-rór^Eqü^IsTi"-
mo, «stado de novo. Vende-se ou
troca-se por carro menor. Nego-
cio só è vista. Rua Bento Cardo-
so, 141 -— Penha Circular.
VÕLKSWAGEN 63 -! Superequipa-
do, rádio, 2 alto-falantes, capas
de napa, reforço de pára-choque,
farol do milha etc. Vende-se ou
íroca-se per carro menor valer.
Negócio só ¦ vista. Rua Bento
Cardcso, 141 — Penha Circulai.
VOLKSWAGEN 60 

~ 
- 

~ 
Equipado", i

estado impecável. 2 900 000 só à 
'

viíta. Rua Bento Cardoso, 141. —
Penha Circular.
VOLKS 65 -'vênd.r grená.. Ru»
Conde de Itaguaí, ló, c| o portei-
ro. — Tijuca.
VOLKSWAGEN ¦ 61 sinc. novo. I
Faciiito^SO-SSfó.
VOLKSWAGEN 63 cor peroVa born

| estado vendo por NCrS 3 830.
Ver e tratar Rua Barão de Mes-
quita, 459 apto. 405. Hoie das
14 -ai 18_horas.
VEMAGUET -„1964 :¦étlmo * estado;
Rua Domingos Ferreira 28. Te-
lefone 36-5945.

INTERNATIONAL
HARVESTER
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Caminhso-tanque
Vende-se, marca "FORD", ano 1952,

capacidade 9.000 Its., no estado. Ver na
Av. Rio de Janeiro, portão 

"L" — Depósito
da ESSO. Entregar proposta fechada na Av.
Presidente Vargas, 409 — 14.° and., Sr.
Naudo. Reservamo-nos o direito de aceitar
ou não as propostas apresentadas.

VENDE-SE DKW 61 em olimo es-
tado. Unico dono. Base MCrS
3 000,00. Tratar pelo «ilelcne:
47-0658.
VÉNDE-SE Aero 62 

"srn 
ótimo' es-

tado. Av. Heitor Beltrão, 95.
Tel. 34-7322. _
VENDE-SE : Gordini- 65, castòr;
unlco deno, em perfeito estado.
Rua Anita Garibaldi, 43 apto.
301.

VOLKSWAGEN 63, todo equipa-
do, ótimo estado. Tratar Rua Pro-
fessor Valadares, 2581201 - Tel.
3B-1663.
VOLKSWAGEN 1965, teto solar,!
superequipado. 4 6ÍO,00. Urqente
— Marquês de Abrantes, 110, ap.;
609.
VOLKSWAGEN 1967, V km, vi".
rias cores. São Francisco Xavier
400 - Tei. 48-5476.
VOLKSWAGEN 

"'65, 
cinza p"rata,

novo, troco ou vendo. Rua Ita-
curuçá, 44, ap._402 — Tijuca.
VOLKSWAGEN'' Í964 

"- 
Bom" es-.

tado, ventlo NCrS 4.250,00 - Rua
General Araolo, 32 — Telefone
28-1931 - Caldas-
VÒLKS 65 - 4950 n6vo, supere-
qulp. Facilito parte ou troco —
Rua Guatemala, 360 — Penha.'VOLKSWAGEN 

1966. Côr"azul.
Equipado. 16 mll km — 5 440 000
ao 1.° qus vier. Av. Brasil
8_377_-_ Pâsto_Be1ra_Mar.
VÕLKSWAGEN 6l7 equipado
Carro de pouco uso. vendo ur-
gente. Cr$ 3 180000 — R. Dio
n[sio, J54 — Penha. Dr. Hílio.
VOLKS 59|66 - CrS 3 000 000 -
Ac. ofertas. Impecável — R. Dr.
Garnler,_ 401 _—_ Antônio. _
VOLKS 

"Í963 
- Olimo 

"estado"~de

conservação, todo equipado, azul
claro. Rua Marquês de Abrantes
n._118|501_-_Tel. 45j48H)._
VOLKS'64 - Modelo 65 - Ven
do em ótimo estado, côr pérola,
capas, rádio, calhas, CrS 4 600
a vista. Tel. 28-4853, até às 12h
30hm — Vítor- _
VÒLKS 65 e 66 - Verido com
garantia superequip. novos — Rua
Riachuelo, 388. Ver seg.-feira até
às 20 horas.
VOLKSWAGEN 1966, mod. 67,
azul, tem tranca, rádio, 3 faixas
de teclas, capas Courvin, bagagi-
to, protetores, e outros acessórios
— Pouco uso na garantia, empla-
cado dez. Excepcional, vendo CrS
6 200. Aceito Volks 64 ou 65 co-
mo parle. Sr. Carlos 27-3339 -
Av. Eplt-ácío Pessoa, 6ó4[101 —
Ipanema. Aceito oferta.
VOLKS 66 — Superequipado. R.
Alan Kardec, 50, c| 39 — Eng
Novo.
VÒLKS~67r'46THP"r0 km, pÉrõlãT'
Vendo 4 900 mais 19 de 180.
Carva lh_o_48-8331,
VÕLKSWAGEN 62 - Côr verde,
particular, vendo. Posso facilitar
parte. Rua Viscende de Itamarati,
77, ap. cobertura — Maracanã nj
telefone.

Caminhões
p/entrega

Precisamos de vários caminhões
para entrega de mercadorias a arma-
zéns e bares. PAGAMOS MUITO BEM.

Apresentar-se segunda e têrça-fei-
ra, das 16 às 19 hs. (exclusivamente)
à R. Inspiração, 470 — Vila da Penha.

(P

VENDE-SE Odsmobllle 1942 de
praça completo — Tel. 23-5578 —
Sr. Carlos.

CENTRO
A vista ou a prazo equipa seu carro

SUPER OFERTAS

NCrS

PREÇOS DE CUSTO E O CLIENTE AINDA GANHA
A MONTAGEM

Teca Fitas instalado, c/ garantia Fitas Stereo ¦.'.*""Rádio transistor 3 faixas c/ tecladoígarantiá
de 1 ono 

Rádio Mctorádio Aero 12 volts até 65Câmara de Ecc 
Capas Aero Vulkron, preta, Copacabana, tipoItamaraty 
Bancos reclináveis, pretos, c/ forrajão das

portas em courvin, psra DKW 
Painel de jacarandá, instalado ,,.Conversor de freqüência modulada ...._!']Silencioso Kadron VW Sedan e Kdrmann-Ghiii

instalado 
Silencioso Kadron Gordini, instalado'!.'.".'.'."!
Farol de milha Cibié 
Bagageiro de Kombi e DKW ...'..'.'.'.'.'!
Capacete protetor p/ corrida ,. \¦¦ Grade de farol ....;.. ;....;......
Roda cromoda de Simca, Gordini e VÕlks-

wagen 
Super coletas tipo Mustang e raiadas ....!!Lâminas de póra-chcc;je cromagem garantidaVolante Fórmula "1" (ene)
Sobrearas de alumínio, jogo 

400.CO
25,00

95,00
140,00
95,00

150,00

460,00
75,00
95.C0

40,00
18,00
15,00

30,00
35,00
15,00

Rua CAMERINO, 61/81 — Centro - Tel. «-4990

29,00
21,00
10,00
90,00

5,08

VOLKS 64 - Sup. eq. - Ven-
do ou troco mais antigo ou Aero
61-62 - Est. Vicente de Carvalno,
1 585 - Brito.

VOLKSWAGEN 63 - Totalmente
equipado, lindo e perfeito. Fa-
cilito com Cr$ 1 800 mil entra-
da. Rua Maria Amália, 67, Tijuca
- Até 13 horas.
VOLKSWAGEN 1964, preço ...
4 280 e outro Volks 59, alemão,
por 2 850 até às 12 h. Rua Pe-
reira de Siqueira, 79, Tijuca.

j VOLKSWAGEN 65, verde am. 6t.
est. equip. capas napa e out.
acei. pn. novos com ou sem ra-

;dio, à vista NCrS 5 500,00. Rua
Radmaker, 41-F, ap. 402. S6 pes-

i s o a Imente.'VÕLKSWAGEN 
65 e 63, otimo

restado. Vendo ou troco. Av.
ÍChur_chijl^94.A,Jel. 22-2439. _
VOLKS carro realmente para ser
vÍ;to, vendo è vista o financ.
Tratar segunda-feira Augusto Se-
vero,_292-A, tel. 52-8484.
VOLKSWAGEN 57. - 100% de
tudo a qualquer prova, preço à
vista. Rua José Vieira Filho, 204
—_V_:_da Penha^  ____
VW 65-66. azul ali. equip. ban
da branca, unico dono, vendo,
troco 67. Pago dif. tel. 56-1556.
Miguel Lemos, -46. ^^____

^©V-©!!
(SUL)

Estacionamento Privativo
só vende o melhor

Super ofertas
Rádio Telespark, instalado ,
Guítrnlçoes Est. col. porta
Volante Ferrari 
Faris de milha, instaladcs .
Calotas de luxo 
Botões Palidistal 
Contagiros, a partir de 
Farol de Karmunq-Ghla ...
Calhas Peii Rsy-Bari 
Farol pisca-pisca p/ entrada .

Av. Atltntici, 1 936-A - T.L: 36-3900

155.000
15.000

120.000
37.000

6. OCO
12.000
80.000
8. OOO
8.OCO

20.000

Frota Ford F-100
RV - SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS SlA., em nova fase, re-
novará totalmente a sua frota. Assim, coloca à venda, no
todo ou em parte ,essa mesma frota, composta de dez fur-
gões — FORÜ F-100, modelo 1964.
Esses carros se acham em perfeito estado de conservação e
funcionamento, de vez que a empresa possui serviço próprio
da manutenção.
VER e tratar com o SR. MELO, na Rua Costa Ferreira, 148.

VOLKSWAGEN 63, 64, 65, 66,
todos de uso particular. Conser-
vadfssimos, preço barato, equipa-
dos, à vista ou facilitados. R. do
Russel 32, Lgo. Glória.

Karmann Ghia -
Porsche
"DACON"

Vende-se, equipado, côr dourada, mo-
tor Porshe 1600 SC - 107 HP. Único dono.

VOLKS 60, carro realmente para
ser visto, vendo à vista ou financ.
do, estado novo. Ent. 3 000 res-
to financ. Aceito troca. Avenida
Atlântica, 3 880.
VOLKS 67, 0 km, 1 300, 46 HP,
verde caribe, ver Miguel Lemos,
90, Copacabana, posto 5, En-
trego na hora.

VOLKS 62 Cerâmica, equipa*
do. 3 500. R. Augusto Barbosa,
171, Iunto Ponte Todos os
Santos.
VW 60, equipado, radio, capas
de napa etc, carro em perfeito
estado. 2 800. Av. Pasteur, 184,
Tel. 26-6172, Sr. Jorge.
VOLKS 61, sincronizado, refor-
mado em 65, verde, superequipa-
do, tala larga, cromada, radio,
capa, tranca, motor a qualquer
prova, freio a ar. Tel. 48-8889,
Hélio.
VOlKSWAGEN 65, radio, lodo
forrado vulkrom, calhas cristal,
18 mil km., financio a combi-
nar. Aceito •/ VW mais antigo
como eni. Duquesa de Bragança,
85, ap. 309. Tel. 38-2922.

VOLKSWAGEN 1965 - Vendo,
facilito, todo equipamento, no es-

Ver e tratar à Rua Eudoro Bedinck, 34-BIR.d°ot£%2t,e;:a£t,eUs'

VOLKSWAGEN 61, radio, capas
Vulkrom, volante Walroad, tala
larga cromoda, farol de milha,
ètc.) não há igua!. Financio. —
Duquesa de Bragança 85.
VOLKS 64, eq. cl radio, tranca,
capas etc. a v. 3 900, urgente. R.
Guajaratuba, 60, ap. 101 — Mu*
da — Tijuca. Sérgio.

— Bonsucesso.

VOLKSWAGEN 61, 65, 66 e 67,
equipados, excelentes de aparên*
cia e mecânica novas. Rua Conde
de Bonfim, 577-A_-_58-3822.
VOLKSWAGEN 64 - Vendo, Ts"-
todo Imptcivel, 36 000 km., tran-
cas, cacôt. Direção e porta-lu-vas, ridio dc teclas, banda bran-
ca etc. Tratar a Rua Ferreira Pon-
tes n. 165-B — Andaraí • partirde 2a. feira.
VW - Vonde-sèr 1962,~2ar_só7iê,
todo equipado Rua Canning, 31 ;tos, 2 mesas, rádio, toilete, geladeira etc.Tel. 27-0080. 1/ i i r i. „.
võlkswagen 

-T7-(«_íí)7~iiiíáa! 
, , 

Ver de segunda-feira em diante na Rua Eu-
cõr. Aceito troca. Tei. 525934 clides da Cunha. 140 — São Cristóvão.2a. feira.
VOLKS 1962 - Vende-se um a:uí
celeste em perfeito estado, com
rádio, tranca, .reforço etc. por
NCrS 3 600 i vista na Av. Mem
da 5«. 120-A loja (Sr. Manfredo.

Ônibus luxo para
turismo

Vende-se poltronas reclináveis, sendo 3 lei-

VOLKSWAGEN 1964, todo 'equi-

pado, financio parte, equipado.
Ver segunda-feira. R. Joaquim
Palhares, 395.
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TELS.:
32-3903
42-8358

TÔDAS AS
PEÇAS CO-

LOCADAS NA
HORA POR

TÉCNICOS ES-
PECIALIZADOS

DISTRIBUIDOR
DOS AMORTECEDORES

MONROE MATIC

CASIL LTDA.
MEM DE Sá, 88-92

VOLKSWAGEN 66 e 65 - Com
6 COO km, carros noves, pérola
e azul, à vista, 5 600 e 5 000
36-0940 - Lamartine.
VOLKSV/AGEN 60, transf. para
62, pintura nova, mecânica 100%,
c/ radio trans., capa;. Preço:
3 000 000 à vista. Tratar na Rua
Bela. 186, ap. 301 - Waldir.

VOLKS 61, unico dono, exe est,
Entr. de Cr$ 1 700, rest. longo
prazo. R. S. Franc Xavier, 30-A,
¦3té 13 horas.
VOLKS 59, alemão, equipado.
exe. ent. Fntr. Cr$ 1 500. Rest.
longo prazo. R. 5. Francisco Xa
vier, 30, até 13 horas.
VOLKS 64 — Unico dono, exe.
est. Entr. de CrS 2 200, rest. a
longo prazo. R. S. Francisco Xa-
vier, 30-A, eté 13 h.
VOLKSV/AGEN 64, otimo estado,
pneus novos, equipado. Rua Pin-
to Guedes, 40, ap. 401. Telefo-
ne_38-3203,_à vista._2.a-feira,
VOLKS 61 — Sincron. Superequi-
pado. Vendo até 13 h. Baralo.
I!ua_|rap_uá, 321^-F,_Pça. do_Carmo.
VOLKSWAGEN 62, eqüipadõTvcn
do, facilite. Ver Rus Sousa Fran*
co, 107, Todos ot dias.
VOLKSWAGEN 64 - Vermelho,
equipado, novo, sem um ar,-a-
nhão. 4 400 á vista - 36-0940,
Lamsrtina.

VENDE-SE ou troca-se caminhão
Ford 38. Tratar na Rua do Bis-
ps, 47, Hercilio.

VOLKSWAGEN 66, branco, oti-
mo, radio etc., à vista. Telefo-
no 28-1419.
VENDE-SE um Chevrolet praça,
ano 1948. Preço só à vista
2 750 - Rua Capitão Vicente,
110 — C, da Penha, em frente
ao H. G. V. ao lado da Esta-
ção. _____
VENDE-SE um Plymouth praça,
ano 1951 - 2 800 a vista. Rua
Capitão Vicente, 110 — C. da
Penha, em frente ao H. G. V.,
ao_lado_ da_Estação, _
VOLKS 60 -Equipado/-" Ven-
do de meu vsd. Rua Delfina Enes
n.<M55._Tel. 30-7273._
VENDE-SE Ford 

"50 
- 1 600 -

Troca por carro menor. Rua Afon-
so Terra, 1 164 — Pavuna.

VOLKSWAGEN 63, equipadissimo,
mecânica excelente, 4 050, Rua
Senador Dantas, 117/224, ou_se-
gunda-feira, M» Giwrra, pôsto
lubrificação.

VOLKSWAGEN 65, últ. série,
equipadissimo, pouco rodedo,
uma jóia, bom preço, vendo,
troco e financio, na Av, Mera-
canã n. 6*10 — Sr. Jcaqulm.
VOLKSWAGEN 63 - Vende-se,
estado excepcional, côr ezul —
Tel. 58-3995.
VOLKSWAGEN 60 - Excelente
est. a qualquer prova, à vista
2 800 mil. Rua Cristóvão Colòm-
bo, 181, casa VIII.
VEMAGUET 63 - Última série,
vendo ótimo eslado. Ver R. Ri-
beiro Guimarães, 126.
VENDE-SE tóxl Plyn-outh 48, à
vista- ou financiado cl urgência.
Rua Bolivar, 42, ap. 401 — Sr.
Manoel.

VAUXHALL 51-0 mais r.ôvo
da Guanabara, vende-se ou tro-
ca-se por carro de^ menor va-
ler, negócio só à vista. Estrada
Vicente de Carvalho n.o 1 216.
Procurar Arlindo cu Marinho.
VOLKSWAGEN FINANCIADOS"
1965, equipados, cores: ver do,

zul, vermelho 1961, cor pérola,
Kcmbi 1966, czul ncstel a partir
d» 2a. feira — "TIANÁ" — Av.
23 Setembro, 86 — Paiva ou Fon-
soca.
VOLKSWAGEN 61, 3.a série, 1.»
sincronizada, otimo estado, equi-
pado, R. Almirante Gavião, 81,
ap. 1, próximo à Igreja dos Ca-
puchinhos. Base: Crj 3 400.

' -,.•* ' <^rwv*.¥m'K"i'm iwt/KuMGrçMfs**** fr. r»>g-»;--"_r^yj-i •¦ ¦ src-^*-**7*!-T&»3sraB*^ •
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a \o\a campeã da ocessórios da Guanabara!
Rua Siqueira* Campos,. 213/215-B - Tel. 37-.0Ó0
Copacabana - INSTALAÇÕES INTERNAS

E ESTACIONAMENTO PRÓPRIO

RÁDIOS, E VITROLAS

Para VW — Gordini - DKVV ...
Parj Jíí — Aero — Simca 
Conversor de Teco-Fiía 
Ridio (3 faixas) Teclas 
Rádio Telespark 
Thyrama (3 faixes) trans
Motorádio (3 faixas) 
Thyrama e Okraza (Irans.) 
Rowell (trans.) 
Motorola a partir de 
Blauphunkt (5 teclas c/FM)
Vitrolas Philips (33 rpm) ...
Vitrola Philips (pcuco uso) 
Cristal Completo Vitrola 
Aniena de Chaves 
Alíc-Fainn.e 
Cabeça de Gravação p/ Toca-Fita
Calota Mustang (Jogo) 
Câmara óc Eco 

CAPAS
Capa Vulkron 2.» 
Lateral Napa l,a 

EBSH
Napa luxo c/ Espuma (60/67) .. 28.0.0

,. -„- Capo Copac. K. Ghia Vulkron 98.OCO
iniSS, Banco Copacabana .80.000
íí™ Uanccs Originais (cada) 10. OCO
íiyi lateral Vulkron Copacabana 65.OCO

.'70.000 p.Ine| N 8,000
..'ívO. Èagagolro Vulkron Copacabana .... 8.000

140-mn Prateleira de Napa 13.000'Íí-Xm Bagaceiro de Napa 9.000
2n*S55 Capa Procar Courvin 70.OCO

1 Sn rro Capo Copacabana Napa l.a 50.000
-õnrw. Vulkron Cópac. (Tubinho e Cast.) 110.OOO
MOOOO JK - Aer° - Síma |N'a'**' - íur-o) 75-0EO
.Sn .nn JK — Aero — Simca (Vulkron Co-
íínm pacabana) 190. OOO
r_rr. Cinto de Segurança 19.C-C0".'rm Poda Original JK 5.000

ÇOIOOO Bagaselro 18.COO
'.oittX, ACESSÓRIOS j '

Volante Fórmula One (1) 90.OCO
60.C00 Filtro Amarelo p/ Farol (par) .... 5.CCO
29.CCO Calha de Aço (par! 4.000

ItSJ

Amparímatro B.coo
Volante Ferrari Raiado "... 95.000
Volante Originai I0.CÍ-0
Painéis 3 Instrumentos 58.000
Alavanca Porch I.JQO
Vela Bcscll 1 .300
Bale Pé (Coluna) Alumínio 2.000
Bale Pé (Coluna) Aço 3.COO
Esirii-o de Aço 5.OCO
Botões Policrislal 3.000
Keíòrco c/ Afastamento (JG) 16.000
Lanterna Traseira VW 10.000
Cornando de Sela Cromado 9.COO
Tranca Aero Willys (65/65) 39.000
Farol Clblé longo Alcance 14.OCO
Paino! Jacarondú Completo 35.00b
Volante Wairod pequeno 70.000
Volante J!cbi (raiado) 120.CCO
Katiron para VW 38.000
K-_.-l.-n para Gordini IG.CC0
Alavanca Cremada Inteiriça 12.000
Calha Cristal (par) 9.CCO
Busina Banda 145.000
Estribo 3.000

--.'- ¦•**.¦¦'¦•¦-- -*.r..-.''¦ ¦'¦¦-¦-¦. _J_

_£__I--S---252_lSSS_cE2_S3__21--S^____.
Piro-Choque c/ Garantia 8.COO
Tubo Dianteiro c/ Garantia 9.OCO
Tubo Traseiro c/ Garantia 5.SCO
Garra Original c/ Garantia 5.000
Suporte de Placa 800
Roda Cromada Tflía Larga 28.000
Banco Inteiriço c/ Ene. Rcclinsdo .. 480.000
Tromba de Elefante 39.000
Lanlerna Dianteira 66 VW (par) .. 10.000
Carcará esguicho 2.OOO
Espelho Morna luxo 1Ü.CC0
Conta Giros K. Ghia 98.COO
Reclinabel 60.000

Colocação da Toca-Fltas «m tcdos os carros.
Consertes de Rádios o Vitrolas.

PAGAMENTOS EM AtÉ 10 MESES
(P

vi.infprm<a.:
8BB3BBÍBSH3B j^raroffiBBc

A SOPA
DA SEi
TOCA-FITAS
Muntz 100 480.000
Stéreo Telepro 440.000
Stéreo Novox 350.000
Fita USA 15.000

[VAUXHALL 49 - Vende-se em
ótimo eslado, 850 mll. Av. Prado
Júnior, 23B, X.
Joaquim.

Sr.

tima,
do.

¦m ¦ ¦¦ Ml
ai»i iai a b^^****_*•*¦¦-•*__¦•/X' I

j DO'JORMAL DO BRASIL 1

I PARA CLASSIFICADOS E ASSINATURAS 
J

VOLKSV/AGEN 60 - Equipado..
Otimo de tudo. Bsse: 3 milhões
de cruzeiros antigos. À vista.
Rua Açapuva, 104, op. 203 - Hi-
gienopolis. Procurar, Otilio.
VOLKSWAGEN 1966
km b, b. -faixinha —

NCrS 5 850 - Av.

_ 10 000
Equipado

N. S. Fá
64, ap. 403 — Sr. Arman-

VOLKSWAGEN 65 gelo equipado
NCr$ 4 750 e um 1964 verme*
lho, vinho todo equipado, NCrS
4 470. Rua João Caetano, 203
c. 11. Tel. 43-9324.
VENDE-SE um Dauphine 60 -
Estado de novo. Rua Maria José
683 - Casa 4.
VENDO VW, mod. 67, azul,
3 000 km, 36 H.P. Tel. 57-9944.
VOLKSWAGEN 65 - Verde ama.
zonas, único dono (tenho fatura).
Pouquíssimo rodado. Pneus de
fábrica em bom estado. Difícil
haver igual ou mais novo, à
vista NCrS 5 250,00 - Rua An-
tônio Basilio, 162 - Tiiuca. Tel.
34-5705.
VOLKSWAGEN - Alemão 1953
— Conservado — Em períeito
¦stado de funcionamento.

NCrS 2 400 ii vista. Ver e tra
tnr na Rua Carvalho Alvim

333-D - Tel. 58-1265.
VOLKSWAGEN - Vende-se um
creme, excepcional estado. Mo*
tivo viagem cl rádio, capas,
tranca, equipí-dís-ima. Tratar tel.
26-£3_j£.

ESTATÍSTICA DOS CARROS
AERO WILLYS

• MODIFICADOS NA SUSPENSÃO E DIREÇÃO
PATENTE REGISTRADA EM SETEMBRO DE 1963

POR JOÃO FERREIRA (FERREIRO DE BONSUCESSO)
De 19-7-63 até 10-3-67

'VOLKSWAGEN 1961, vendo 3a.
série, la. (sincronizada) equipado
com rádio, canas, faróis da mi-
Nia, cor cerâmica. Urgente — CrS
3 380 000. Ver Rua Conde de
Bonfim, 539, ap. 403.
VOLKSWAGEN 1965 

"'_-"" 
Vendo

ccm rádio, capas, faróis do mí-
lha, pcuco rodado, urgente
CrS 5 050 000. Ver Rua **

Ano do carro
1956 - 1 U.S.A.
1959 - 1 U.S.A.
1960 - 96-
1961 - 105 ,••¦-.

TOTAL 
ITAMARATY

Ano do carro
1962 - 248
1963 - 216
1964 - 232
1965 - 249
1966 - 138

ITAMARATY - 45
1 332

1 auio

VOLKSWAGEN 64, «ul, rád
trans., capas, bagagito, polaln-s,
pneus ivovos extras, 400 contes.
Base 4 400 R. Sí Ferreira, 228
ap^ 705;
VENDE-SE Cadillac 1947, perfei-
lo funcionamento, com rádio, no

stede NCrS 400,00, Rua Joa-
quim ibuco n. 11 ap. 905.
VOLKSWAGEN 1966 - Mod. 67,
nn garantia. 5 000 Ks. Revisão a
fazer, superequipado. Tel. ....
48-8875.
VOLVO 52 — Placa milhar, me-
cânica e aparência, em ót. esta-
do. NCrS 2 100 i vista. R. Enes
de Sousa, 65.
VOLKSWAGEN 1964 - Vermelho
vinho, superequipado. Conserva
dlssimo. Tel. 48-8875.
VOLKSWAGEN 1963, sqperequi
pado, estado espclacular, carro
p a ra jovem. Tel.: ^8-8875. ^
VOLKSWAGEM 1963 - Vinho
teto solar, perfeito «stado,. úni*
co proprietário, cuidadosíssimo •
urqente — Delfim Moreira n, .
896 - Telefene 27:1156.
VÕLKS Í.65 - Côr pérola - su.
perequipado — pouco rodado —
rcvissdo — Aceita-se trcca e fa-
cilüa-se - Tel.i 25-8651 - Rua
Bento Lisboa, 116.

Táxis AERO WILLYS modificados — mais de cem carros
E o Sr. ainda não resolveu modificar, o seu!
Mas lembre-se por mais dinheiro que o Sr. gaste embuchando,

revisando ou alinhando, jamais conseguirá direção e suspensão 1ão
macia, estável e segura como a dos carros por nós modificados.
veja por quê? Vemos competência, responsabilidade e
bens materiais para garantir por doze (12) meses essa
MODIFICAÇÃO. Mais detalhes lhe daremos em nossa oficina sem
compromisso e à sua disposição. À RUA TEIXEIRA RIBEIRO, 139 -
TEL: 30-3610 - BONSUCESSO - ESTACIONAMENTO FÁCIL. (P

VOLKSWAGEN 65 - Azul allân-VENDE-SE OPEL Olímpia, ano
tico, novíssimo, retirado nov. 65j 1954 — Ver Rua Basilio de Brito
23 000 k - 5 200 mil á vista n. 1.

Praça Gen. Tibúrcio n. 83 -|üni KW._.r:crj iqa. _ Vende-se*Proia Vermelha.

do Bonfim, £39, ap. 403.
VOLKSWAGEN í963, última se-
rio impecável, equipado, ún*Ko
dono. 100% cm tudo. R. Maria
Amélia, 363, ap. 202 - Melo.

VOLKS 65—Rádio, equi-
pado. Preço 4 380. Rua
Dionisio, 152 — Penha,
hoie. (P

*_*-___'0l_
VOLKSWAGEN 1966 - Nôvo,
equipamentos diversos, capa dc
luxo, radio Motorola, côr areia,

„ „ 14 000 km. Rua Licinio Cardoso,
Condel 229/101, Castilho. - S. F. Xavier.

VOLKSWAGEN 1965 -
um leto solar c/ rádio — Ver na
Rua Cuba, 512 - Tel. 30-0671.

Preço Crgá 100,
VENDE.SE um JK 

"ano 
1966 -

14 000 km rodados. Ver na Av.
Ministro Edgar Romero, 820 —
P. Atlantic - Preço 12 000 000.
VOLKSWAGEN Í960 -Em óti-
mo estado, máquina retificada,
equipado, vendo, troco
to

Aí2Sr antes
de adquirir sua bateria

consulte nossos preços

VOLKS 61, 3a. série, estado de
novo. Equip. particular, facitiia-
se ou troca-se. Desembargador
Izidro, 145, ap. 306.
VOLKSWAGEN 64 - Equipado,
novo. pouco rodado. Rua Gui-
lherme Veloso, 71, Jacarepaguá.
Tels.:_CETEL 92-1164 e JPA 886.
V/ARTB-RG 64 — Lindo, equipado

Aceita-se trcca e facilitc-ss. —
Tel.: 25-8651 - R. Bento Lisboa,
116. ' 

.NOSSA SENHORA É COPACABANA, 1100/LOJA E,'

VOLKSWAGEN 66 - Corâmica,
S000 Iun, equipado. Base: 6 100
-¦Tel.: 34-1415.
VOLKSV/AGEN 60 a 65" - Com-
pro, pago à vista. R. 24 do Maio,
254.
VOLKSWAGEN 65 - Vendo equi
pado, rádio, napa, mecânica 100%
facilito, troco por carro america
no. R. 24 de Maio, 254 - Tel.
40-0987.
VOLKSWAGEN 65] 64 o 62 -
Gordini 64, Aero 65, 64 ¦ 63.
Tâdos revisada*., equipados, lin*
das coros, facilito saldo em 10
mosos, troco por carro americano
n. 24 do Maie, 254 - 48-0987.
VOLKSWAGEN 65 

"-"Com 
3 km

rodados — Superequipado. Tro-
co e facilito — Rua Alm. Co*
.ti..-.:o n. 173 — 5aonz Pena.
VENDE-SE SIMGA-63 -
motor, estofamento e
pintura todos novos. Ver
e tratar na Rua General
Espírito Santo Cardoso,
535 —.Fundos. Tijuca, a
partir de segunda-feira.

(P

VANGUARD 4 porlas, pneus no.
vos, Iodo imnecavel, traga me-
cênico e NCr$ 1 800. Ver ter-
ça e quarta-feira. Av. Suburba-
n_, 9 37-.
VOLKSWAGEN 61, última série,
sincr., rádio, capas, por ta-cm bru-
lhos, tranca, pneus novos, exce-
lente estado. Rua Gomes Car-

ro, 601502.

facili
na Rua Haddock Lôbo 320.

VOLKSWAGEN 67 - 1 300 0 km
— Verde caribe. Vende-se e en-
treqa-sa na hora. Tel. 3B-6371
ou 38-6900.
VOLKSWAGEN 65^ azul,
est. nôvo, equip. Troco
e facilito — R. São F.
Xavier, 102. (P
VOLKSWAGEN 61, 2.* série, óti
mo estado, vendo, moiivo de
viagem. R. Uranos, n. T 180.
VENDO Peugeot 203, perfeito
estado. Ocasião; NCr$ 1 500. Te-
lefone 34-0200.
VOLKSWAGEM 1959. 60, 61, 62
63, 64 e 65, todos 100% de ma
quina e lataria. Períeito esíade
de conservação. Pequena entrada
o o saldo a longo prazo. Auto
Prarro, R. Condo de Bonfim, 645-B
- Tels. 38-1135 e 38-2291. _
VOLKSWAGEN 64 cerâmica sup.
equip. mecânica n qualquer pro*
va a vista troco e -fac. c| 2 250
ent. s. IR m. R. 24 de Ma

16. 48-2701.
VOIKSWAGEN 62 éxcolente est.
equip. a qualquer prova a vis-
ta troco e fac. c| 1 800 ent.

m. R. 24 Maio 316. Tele-
íone 48-2701.

MAVM AUTO-PEÇAS STA.
VOLKSWAGEN 65 - C/ rádio,
tranca, capes napa, tapetes, calo-

de luxo, preço 5 milhões —
Tel. 47-2.I46.
VENDE-SE Cpcl Olympia 52, pe-
lá melhor oferta. Rua Assunção,
13-C, Botafogo. Te!. 26-5190.
VENDO camioneta Chevrolet 51
— Rua Conde Bonfim, 36.

HATIIX

«UA SENADOR ALENCAR, 1.

. TELEFONE 34-219V***

£N0. TELEGÜ.» "MICHIGAN"

SUA riGUEm A OE MELLO,S67e S67-A
TELEFONE 2S-S .69

.SACA JOSÉ DE ALENCAR, S-LOJA-C
TELEFONE ".5-2960

RUA FRANCISCO EUGÊNIO. **0
TELEFONE £8.7 .33

AVENIDA BRASIL, 69.7-loln A t B
.EL_FON_.30-5.8S-

DISTRIBUIDORES DA GENERAL MOTORS DO BRASIL S.A.
VEMAGUET 66 - 8 000 km ro-
dzdcs, excelenie c-íado. Faculto.
Aceito Gordini 65 ou carro nacio-
nal mais antigo como entrada.
Saldo Cr$ 125 000 mensais, Sr.
Nunes — Maria Amália, 382. —
Tel.i 58-9887. 
VOLKSWAGEN 66 - Vende-se
superequipado, cereja, único do-
no. Nunca bateu, em perfeito es-
tado. Estuda-se troca com 62/63,
mas tò de particular para parti-
cular. Rua Adolfo Bergamini, 384
- Ap. 201-F - Tel. 49,4007.
VOLKSWAGEN - Agosto 66 -
13 £00 (-.m à visla — Ver com o
proprietário na Rua Conselheiro
Zenha, 44 - Tel. 48-1447.

VOLVO £0 - Ríd., pint., pneus,
estof., tudo nóvo, 2 000. Rua Ta-
borari, ólO, fundos — Brás de
Pina, teo. ou fácil, parte^

VOLKS 65 - ultima serie, ríd.

VOIKS. 64, rod., pnebs, maq. t.
100%, único dono, 4 480 mil. R.
Taborari, 610, fundos — Brás de
Pina — teo. ou -fácil, parle.
VOLKSWAGEN importado, proc.
diplomática. 1 96*., seminovo,
motor igual Tigre. R. Bambina,
4 2, pa ragem ^^
VW, 63, otimo estado, vende-se
pela melhor oferta. Rua Viscon-
Úa—°e_--.'!va> 103- Garagem.
VOLKS 65, excelente todo equip.
19 000 kms. Vendo urg. Praia de
Botafogo, 360, ap. 209 — Bara-
to.

pneus, mecânica ludo 1C0%. NCr$
4 E00. Rua Alquindar, 31/101 -
Brás de Pina, teo. p| amerlc. ou
nac.

VOLKSWAGEN 62 - NCrS 3 630
Sen. Furtado, 133-A, c/ 16 -

Maracanã.-

VOLKSV/AGEN 66, único dono,
vinho, equip. novo cl 0 km 3 500
e 13 de 300. Av. Copacabana,
245 ap. 605. 57-27-16. Troco
VENDE-SÉ caminhão International
ano 19-12, bom estado. Ver e tra
tar Av. Democráticos, 252, Posto
Vila Turismo.
VENDO táxi Dauphino 62, novis
simo. — Praça Chachcte, Andaraí,
Borracheiro. ,

VOLKSWAGEN 63 - C| rádio,
renca dir., totalmente equipado.

Est. Bandeirantes 294 c| 1.-4.
— Taquara^

VOLKSWAGEN 1962 e 1963,
ambos em perfeito estado, equi-
pados, vendo, troco e facilito,
na Rua Haddock Lôbo 320-B

VOLKSWAGEN 1967 - O km.,
côr verde claro, temos pronta
entrega, trcca e facilito, na Rua
Haddcck Lôbo, 320-B.
VOLKS 63, vendo todo equipa
do, azul claro, por CrS 4 400 000
à vista. Ver na Rua Marquês de
Abrantes, 1I8|501. Tel. 45-.810,
Carlos Augusto. 

VOLKSV/AGEN - Ano 64. Ven-
de-se ou trccs-ie por Aero Wil-.
lys ou Kombi. Humaitá 243 ap.
501 - 26-1097.

Otimo estado. Veí
VENDO Dauphine 1961 - CrS _
i 300 - Rua Aracola, 152 - Brás VOLKS 65
He pina com porteiro Jsse. Rua Aires

Saldanha- 92 e tralar 56-1597.
VOLKSWAGEN 60, 61, 62, 63^
64 e 65 — Lindos carros, entra-
cias desde CrS 1 500 e o saldo

m 10, 15, 20, 25 e 30 meses.
Av. Almirante Barroso n. 91-A.
Tcl. 42-6138.

VENDE-SE - Dauphine 63 ein
perfeito estado. Ver na Rua C,
Bloco 125 ap. 104 - IAPC -
Cachambi.

VENDE-SE - Kombi 63 última sí-
re como nova. Rádic capas etc.
4 500 à vista tel.i 38-0394 - Joa-
quim. _^____
VOLKSWAGEN 66 ou JK troca-
se por apartamento em constru-
ção, em ponto de tijolo com 2
quarlos, dependência de empre-
gada, etc. na Av. Nova lor-
que, Junto a Casa da Banha.
Tratar com o proprietário na Av.
Paris, 462. Bonsucesso.

VOLKS 63, vendo todo equipa-
do, azul claro, por CrS 4 400 OCO [mercado, vendendo por 390 NCrJ.
à vista. Ver na Rua Marques dc *"" '
Abrantes, 118/501. Tel. 45-4810,
Carlos Auçjusto.

VOLKSWAGEN 62 c| radio em
belo ectado 3 400 a vista. Rua
Marechal Jofre 86—101. Graiaú.
Favor nao telefonar.

VENDE-SE um Chevrolet 1951
particular. Rua Pinheiro Guima-
rães, 55 — Botafogo. Cicero.

VOLKSWAGEN oi la. sincron.,
ú!t. série equipado, particular,
Vende por NCri 3 400,00. Ver e
tratar nn R. Min. Viveiros de
Castro, 156 ap. 201 (esq. Ro-
dolfo Dantas).

VOLKSWAGEN 66 - Vendc-so -
Rua Barão do Flamengo, 28, np.
601 - Tel. 45-0549 - Adolpho.

VOLKSWAGEN 62 - 3a. sirie
Equip. o mais nôvo do Rio. Urg.
mct. transf. — Vendo ou troco
táxi — Praça -das Nações, 346,

cnsuces5o.

VOLKS 63 ótimo estado, preço
bcm. R. Maria Amaiia, 332
56-9887, Sr. Júlio. 

VOLKS 62 - Azul ótimo estado
equipado, calotas especiais, i
vista NCrS 3 700. — Prado Jú-
nior, 165 com porteiro dias úteis,
domingo cp6s 12 noras.

VENDO um carro do praça Che
vrolet, ano 52, completamente
nóvo. Rua Pereira Pinto n. 103
— Tomás Coelho.

VENDO - Chevrolet Belair 1954
mecânico, quatro portas, base
NCrS 4 000,00. Rua Teixeira de
Melo, £3, garagem Centro Co-
mercial ¦*- A partir das 14 horas.

VOLKSWAGEN 62 - Equipado, 5
pneus novos. 3 600 à vista. Rua
Conde Agrolongo 1.112 - Vál-
ter.
VOLKSWAGEN 63 - Vendo CrS
3 900 à vista - Redentor, 271
27-3794 - Dr. V/erther.

VOLKSV/AGEN 65 - A.ul atlSn-
tico, superequipado, vendo em
ótimo .estado, na Rua São Fran-
cisco Xavier, 171. Tel. 28-6032
— Casa do aves.
VOLKSWAGEN - Compro sem
•borrecê-lo. Vejo no horário do
«ua preferência e pago hoje em
dinheiro. - Tel. 38-3891.
VollCSWAC-EN 66 - 2> !er|e,
grené, 8 000 km, radio, capas,
trancas, ca.has, etc. a vista 5 900
- Jcão Lira, 161-402. Leblon.

VOLKSWAGEN - Slereo Munti -
Simoneiti Automóveis entrou no

Instalado Real Grandeza, 23B lo-
10-B - Botafogo.

VOLKSWAGEN 1961 - Particular
nde em estado rara conser-

vação — Rua Ccnde de Baepen-
di, 39, ap. 802 - Ver c/ por-
teiro. Tel. 25-0278.
VOLKSWAGEN 64 ultimo serie,
único dcno, equipado, pouco ro*
dado, NCrS 4 500 á vista. Ver
Rua Comte. Cordeiro Farias, 51.
Sr. Cardoso. Tel. 54-0318.

CARROS USADOS
OPORTUNIDADE ÚNICA

GASTAL — Revendedor Autorizado Willys — vende
veículos usados, revisados, em ótimo estado e por preços
excepcionais. Planos de financiamento sob medida para
cada cliente.

VOLKSWAGEN 62, 63, 64, 65,
equipados, a partir de NCt$ ....
1 000 00 de entrada, restante em
15 meses. Ag. Viana. Rua Mariz
e Barros, 724 - Tels.: 48-1403 e
28-7791. *.
VÒLKS 64 — Cin__a pérola, ótimo.
NCrS 2 500, resto facilitado. Com-
binar _ Visc. Pirajá, 5651102
Ipanema. 
VENDE-SÉ - Gordini II, todo
equipado. 18 7*5 km._- 27-4361
VOLKSWAGEN"63 - Excepciona
estado. Vendo c] 1 900 enl. c
230 mensais — Josó Higino, 254,

301_-_Tijuca.
VOLKSWAGEN 65¦-.- Vermelho
vinho, ultima rérie, b. branca —
Rua Real Grandeza, 66/201 -

, 2Ó-7818 — Troco por mais
antigo.

VOLKSWAGEN 66 vord. ama.o
nas pouco uso equip. a vista
troco e fac. c| 2 500 ent.
18 m. R. 24 Maio 316. Tele-
fone 48-2701.

VOLKS 55, 60, 61, 62. 63, 64
e 65. Impecável estada geral.
Vand*- troce, financio. PaVn

píimplona, 700. Jacaré. — Tel*
49-785^
VOLKSWAGEN 66, lindo, supereq.
pouco rodado. Fac. c. 3 200. Sal-
do até 18 meses. Troco. R. 24
de Maio, 19, fundos, Tel.: ..
28-7512.
VOLKSWAGEN 1963 - 64 - 65"
o 66 — 0 km. Aceitamos troca
— Financiamos saldo em vinte
meses — Rua H..ddo_.( Lôbo n.
347-B - Tol. 48-1192.
VOLKS. 66, côr pérola, bem
equipado, pouco ueo, única do*
na, motivo de viagem, Av. Rui
Barbosa,_300, ap. __302. .
VOLKSWAGEN 64~, lindo, super"-
equipado, estado de novo. Fac.
cl 2 200. Troco. R. 24 de Maio,
19 íundos. Tcl. 28-7512.

VOLKSWAGEN 62, c>-.ce!on!e,
equipado. Fac. c. 2 CCO, saldo
até 18 meses. Troco. R. 24 de
Maio, 19, fundos. Tel.; 28-7512.
VOLKSV/AGEN 65, lindo, supereq.
estado de nôvo. Pac. c. 2 300.
Troco, R. 24 de Maio, 19, fun.
___! •_I=i-i-_23'-_-12_-_
VOLKSWAGEN* 64, nôvo, todo
equipado, linda côr, ò vista 4 600
ou a combinar. Rua Ficjueiredo
Magalhães. 598. Tcl. 22-6262.
VENDO - Um Ford 1939 no es-
tado. Rua Magalhães Couto 250
- Casa 12.

VOLKSWAGEN 62 excelente est.
equip. o qualquer prova o vista
troco e fac. c| 1 800 ent. s.
18 m. R. 24 Maio 316. Telefo-
ne 48-2701.
VOLKSWAGEN 63 - Vende-se,
somente ò vista — Ver R. Gal.
Espirito Sto. Cardoso, 177, cj 1,
ao. 1. ____________________

capa,
toda

VOLKSWAGEN 64-60^
pneus novos, mecânica
prova, a vista ou facilito, peque*
na pnrle. Av. Suburbana, 9021.
VOIKSWAGEN 66 3.a sorie, vi-
nho, radio, c. courvin, pouco
rodado, est. 0 km. Av, Copaco-
bana, 395 apt. 1201.

VOLKSWAGEN 60, excelente. Pac.
c. 1 500. Troco. R. 24 pe Maio,
19, fundos. Tel.: 28 75_I2._
VOLKSWAGEN 57 lindo, excelen-
le, 1300. Troco. R. 24 de Maio
19 fundos. Iel. 26-7512.

VOLKS 64 - Última série, ven.
de-se pela melhor oferta — 2
meses na_ praça. Tel. -17-4292.
VOLKSWAGEM 

'66 
-.Vendo, cli-

mo, c/ radio etc, branco, à vis-
ta. Tcl.: 54-1242.

VOLKSWAGEN 1967 - Vendo
zero quilômetro para ser empla.
cado ou treco por outro de 1965
recebendo a diferença — Rua Cen-
selheiro Zenha, 72 — Tel. ...
28-2373.

VENDE-SE Aero Willys 1964, em
estado de nôvo, um único dom

Ver e tratar na Rua Coman-
dante Maurtl, 54.
VOLKSWAGEN - Vendo 1963
2a. série — Rádio — Preço Cr$
3 850 - Ver Rua Gustavo Sam.
paio, 211 - Tels. 42-6613 -
52-3195 _-_57-4__50.
VENDE-SE Aero Wiflys 62, NCrS
3 600, um só dono, nunca bateu,
rádio — Ver • tratar Rua do
Carmo, 27, c/Jir. Mariano.
VOLKSWAGEN 66 -' Vinho
equip., lindo carro à vista —
5 500, ou 3 000, enl. mais 12 x
400, ou 15 x 300 - R. Bcba.u,
11-20! - Praia da Bica, Ilha -

J. Guam-bura.

VOLKSWAGEN 64 - Sedan, bom
estado - NCrS 4 650,00 - Rua
Prefeito Olimpio de Melo, 1735

Servauto — Ver a parti de
2a.-feira.
VcNDE-.É M_rced~ez-Benz 230-S

1967 — Zero quilômetro —
equipamento Standard, côr cinza
claro -. Tel.-;-57-2013.
VOLKSWAGEN 66 - Azul atlan-

¦tico, 7 000 km, saldo novembro,
^na garantia, equipado. Carmela
[Dutra, 93 — Tijuca, começa Con-
de Bonfim, 156.

VENDE-SE ou troca-se por Volks
terreno do 368 m2 no Bairro

! Ipiranga — Guarapari E. S.
Valor NCrS 4 000,00. Tratar com
Sr. Vinícius - Tel. 26-8315.
VÈNDE-SE uma Chrysler, ano
1951, parlicular, ótimo estado

•Ver e tratar na Rua Luii Del-
fino, 170.
VOLKSV/AGEN 66 -Equipado -
banco reclinávol — NCrS
5 000,00 - Rua Sá Ferroira, 38
VOLKSWAGEN 61 - Único do
no, pintura originst, pérola -
66 009 km, conservação impica-
vol - Vondo NCrS 3 550 -
Ernani - 55-9415.

VENDE-SE um VolVisv/aqen 1966,
côr a?ul, ccm 8 000 km «da-
dos. Tralar lel. 45-8468^
VENDE-SE DKW. Taxi, ano 1960
ótimo estado, maquina 1965. —
Tratar tcl. 58-9328.

VENDE-SE - Karmann-Gbia 1965,
equipado, rádio Blaupunkt 19 000
km. Ver e Iratar. Rua Tereza
Guimarães, 137 — Botafogo.
VENDE-SE Chevrolet 52, praça,
perfeito estado. Rua S, Cíemen-
te, n. 73, tel. 36-3133, Botafogo.
VOLKS 62-3 800 pérola c| rá-
dio, pneus novos. Rua Marques,
3 — Botafogo.
VOLKSWAGEN 64 - Vende-se,
ótimo estado, c/ rádio, capa de
napa. Preço à vista 4 600 — Tra-
tar na Rua Cirne Maia, 31 —
Méi-sr,

,VOLKSWAGEN 61 la. sincron
últ. série equipado, particular,
vende por NCrS 3 400,00. Ver e
tratar na R. Min. Viveiros de Cas-
tro, 156 ap. 201 (csij. Rodolfo
D a ntas),

VOLKS 52, com motor 59, bom
estado, com rádio e capa:, ven-
de-se ò Rua Marechal Floriano.
457. Tel.t 2022. Perlo do SAMDU
Caxias.

VENDO FIAT 1 300 - Modolo
1963 - 13 000 km rodados. Tra-
lar 47.9098.
VOLKSWAGEN 1964, modelo
1965, cm estado novo. Pouco
uso, único dono. Vendo ou tro-
co menor valor. Rua Barão Mes-
quita, 129.
VOLKSWAGENi 60, 62, 63, 64,
65. 66 c 67, com 46 H. P. -
Todos eauipados, em ótimo es*
Conde do Bonfim, 569^
VOLKSWAGEN 64 - A.ul, eaul-
pado, ótimo estadp. Motor 100%
CrS 4 650 - 47-800'"^
VENDEM-SE uma Fiat 1 100 ano
1949, pintura nova, 5 pneus no-
vos, maquina retificada, bsrn
conservada, preço CrS 1 200 000
— Aceita-se oferta. Endereço! R.
Conde Bernardote 2B, procurar o
Sr. Boquinha

AERO WILLYS

AERO WILLYS

AERO WILLYS

GORDINI II

GORDINI

GORDINI

RURAL

RURAL

65 a partir de NCr$ 6.500

64 a partir de NCr$ 4.800

63 a partir de NCr$

66 a partir de NCr$

65 a partir de NCr$

64 a partir de NCr$

64 NCr$

63 NCr$

3.500

4.300

3.500

2.900

3.900

3.200

GASTAL SA.
EXCLUSIVAMENTE VOL. DA PÁTRIA, 48

DEPARTAMENTO DE CARROS USADOS

VOLKS 66 - Vendo, equipado,
ótimo eslado, pouco rodado, còr
vinho. Rua Marquês d« Paraná,
62. — Flamengo.
VEMAGUET 61 - Otima. Finan-
cio, cl NCrS 2.000,00. Rua C.
408.- Vila do Parque de Aero-
náutica dos Afonsos.
VENDO Volks 67 - Bege Nilo o
um Bolçar 67. vormelho. Telefo-
nar de manha: 36-0397 - Dr.
Paulo.
VENDE-SE Criovrolet 51 - Do
Prcra - R. Riachuelo, 1.4.

.OLKSWAGEN 66; azul-otlântico,
caprichosamente tratado, c| 3 700
km, lacrado, ridio ledas com
alto falantes, farol milha, capa;
ele. 2 500 mais 20 x 350. Tel
30-2305. João.
VVILMA 51 - Est. Coronol Vici
rái 857 —l Irajáj
VOLKSWAGEN' 67 tigre, pefa
melhor oferta, lodo equipado, cor
bordeaux com 500 km rodados
Tratar na Cliper. Rua Júlio do
Carmo 94. Tel. 43-8330.

ÍVOLKSWAGEN - Compro 1 de
particular, pi uso próprio. Pago
a dinheiro, em s| domicílio —
Tel. 48-7132 - Urflonta.
VENDE-SE. taxi Gordini 62, cm
perfeito estado. Tratar telefone
46-9022 — Agostinho.

VOLKSWAGEN
feito

VENDO VW 66. Tralar Rua José
Bcnif.cio, 273, tel. 29-6072. To
dos os Santos.

VOLKS 60 —_ Mecânica excelente
sincronizado, 

"facilito. R. Maria
Amélia, 382 - 58-9887 - Sr. Ter-

VAGEN — Vende-se per- r.T-rrrrciT.VT^-n'—TZTZ ri—__¦""
stado, equipado, ano 59. VOLKSWAGEN 1963 - Verde,

Ver à R. Marquês de Abrantes, ul,;ma «rie, saido em novembro,
IOO — r_irl_*_i- v único dcno, em bom estado —

3 800 à vista - Rua Araxá, 128

VENDA seu carro sem aborreci-
mentos. Vejo no horário da sua
preferência • pago hoie em di-
nheiro. - Tel. 38-3891.

VOLKS 67 - 46 HP - Vendo à
vista ou troc© Karmann-Ghia 66.
Ainda no Revendedor./ Tratar 2.a-
feira ati 13 horas, Niterói, 5131
— Luir.

VOLKS 66 e outro 64. Tenho 2,
vendo um. R. -do Bispo, 47 —
Garagem.
VOLKS 67-0 km, faturado da
Auto -Modelo, vendo ou aceito
troca. R. Haddock Lôbo, 335.
VOLKS 66 - Modelo 67, côr vi-
nh_>, outro 64, novinho, equipa*
das, vendo ou aceito troca. — R.
Haddock Lôbo, 335.
VOLKSWAGEN 1962, 3." série,
eslado de nóvo, equip. Rádio, ca-
pas e tranca. Vendo cu troco
menor vaTor. Rua Barão de Mes-
lu___'_" _*_.__
VÒLKSWÃGEN~lM~^.«iÍit7ni«;
Ver e tr..tir na Rua Filomena
Nunes, 162, Olaria. Tel. 30-6470,
Sr. Fábio ou Sr. Albino.
VEMAGUET 64 - Facilitamos. Ver
e tratar na Rua Filomena Nunes,
162, Olaria. Tel. 304470, Sr. Fá
bio ou Sr. Albino.

VOLKSWAGEN 54 - Todo transf.
p] 65 — Reformado totalmente.
Está com 2 400 Kms. Motor, sus-
pensão, carrocería, pintura, ban-
cos, estofamento, tapetes, ludo
nôvo. Equipamentos de alto luxo.
Nunca bateu. Carro para uso de
particular exigente. NCrS 3 200,00
ou fac. c| NCr$ 2 000,00 de en-
trada. Ver na Rua Felipe Cama**
rão, 138 — Maracanã.

VOLKS 63, pérola, ótimo estado.
CrS 4 150 000. Somente á' vista.
Rua Botucalu n.o 123, Wilson —
Grajaú.

VENDE-SE um carro DKW 56, 11
po Jardineira, baratíssimo. Tratar
na Rua Monsenhor Castelo Bran-
co n.° 2 — Jardim Arrérica.
VOLKSWAGEN 64 vendo azu
atlântico com capas, radio e out
equipamentos. Rua República do
Peru 250-502. Copacabana.
VOLKSWAGEN 1962 - Pouco
rodado - NCr$ 3 600 — Sá Fer-
reira, 161, ap. 702 — Copaca
bana.

.VOLKSWAGEN 1965 - Vende¦•' so todo original. Rua Uaíi, 260,
Penha.

Grajaú.

VOLKS 62 - Ultima série motor
137 524, azul pastel, abre ia-
nelinha - 3 750 000 à vista. Cer-
queira Daltro, 82. Edgard.
VOLKSWAGEN - Troco x Gordi
ni 63 ou 64 . A volta quero ã
visla. R. Senador Carreie, 42/303,
à tarde, Sr. Edward.

VOLKSV/AGEN 64 segunda serie,
superequipado alé roda KG Bour
preço a vista. Rua Cumaru, 600.
Grajaú.
VENDE-SE — Uma camioneta
DODGE 38 carroçaria da madeí*
ri, funcionando bem CrS 700 000
— Tratar a Rua Joaquim Nabu-
co, 376 — Praça da Bandeira -*-
Coelho da Rocha.

VOLKSWAGEN 61 - Excelente
estado, equipado. Grené — Rua
Barão deVMesquita, 174-A.
VOLKSV/AGEN'; 65 - PounTVso
— Ünico dcno. Equipado, na
Rua Barão de ¦-Mesquila/ -174-A-
VOLKSWAGEN 60

VENDO Renault, 4 portas, 1952,
4 cilindros, neqócio Cr$ 400. R.
Maroim, 49 — Madureira, Sr.
José.
VOLKS 59 equipado, aspecto de
64, facilito. R. Maria Amaiia, 382
- Sr. Valente.
VENDE-SE um Volkswagen ano
l°ól, 3.a serie. Rua Domingos
Lopes, 221, Sr. Manuel.
VENDE-SE — Dod_e. mecSnica.
mod. 52. Rua Paulo Freitas 90:
ap. 203.
VOLKS 65, 25 000 km. Rádio
AH transistor, capas Vu.ckron e
outros equipamentos. — Melhot
oferta. Facilito parte. Telefone
34-2483.'
VEMAGUET - Vendo a vista poi

Estado de!NCrS 2 800,00, com rádio o mo-.
nôvo, equipado. Rua Barão dejtor nóvo — Rua 7 de Maio, 16,
Mesquita, _174-A. jterreo, esquina com Marques Ca-
VOLKS de praça ou particulares. I*'». "*" Niterói - Tel. 2-1353.
Aceilo em troca de mercearia ej VOLKS 1962 — Azul, equipado,
r-uitanda em Botafogo, ou ven-;à vista NCr$ 3 500,00. Ver e tra-
do por não ter do ramo. Tratari tar eom Sr. Antônio, Rua Volun-
Rua Paulo Barreto, 10-B. .tário» da Pátria, £8, ep. 203. ,

CAPAS DE VULKROM
Tipo "Itamaraty", luxo, reforçada com lindos botões. Garantia

de 12 meses de uso.
PREÇO DE LIQUIDAÇÃO

Cr$ 80.000 ou 5 pagamentos de Cr$ 16.000. Acolchoadas e
forradas com acabamento perfeito em fios de nylon. Presas nos ban-
cos sob pressão. Apresentadas em toda escala de còres.._

CAPAS DE NAPA
Cr$ 30.000 ou 5 pagamentos de Cr$ 6.000. Vários desenhos

e feitios. Preço especial com estoque de pronta-entrega.
CARROS ESTRANGEIROS

Executamos todos os demais serviços de estofamentos e tape-
tes, tetos, portas, colunas, laterais, etc, em automóveis estrangeiros
e nacionais.

EXPOSIÇÃO E VENDAS •
Rua do Acre, 47 — 13.° andar. .
Telefones: .3-2649 e 23-5423.
H. Lannes do Brasil — Com. e Indústria Ltda.
Oficina no Rio.

VOLKSWAGEN - Compro. Pa_°
na hõrá. Negócio -rApido. Tel.
4^8572.
VOLKSWAGEN - Passo consór-
cio pelo que dei. CrS 3 500 000,
sábado e domingo tei. 34-E009
— Jcsé Mello. ^______
VOLKSWAGEN 62, c/ 39 mil km,
de um* só dcno. Entr. 2 200,
mais 10 do 235 e troco. R. La
r.rrrOlfts, 122-A - 25-3953.

(VOLKSV/AGEN 62 - Pouco ro-
i dedo, um só dono, dois milhõe;
jde entrada, restante e combinar
nela melhor oferta — Telefone
27-8201.

ÍVOLKSWAGEN 64, todo equipa
do, CrS 4 500 000. Av. Princesa
Isabel, 300, ap. 308, bloco A
Tcl.: 56-1220.
VOLKSWAGEN 63 - Equipado,
estado de zero, único dono, sub
mete-se a qualquer prova. Posto
Shell, Largo do Pechincha — Ja-
tsreoaguá.
VOLKSWAGEN 67 0 km verme-
lho 7 200 a vista, aceito Volks
c| p. pagamento. Tcl. 58 8353.
VOLKS 67 - 46 HP, O km, em-
placado, cl dois acessórios, ven-
do na loja. Tratar Rua Eno. Pi-
nho Maoalhães, 45, Vila da Pe-
nha - Tel.; 91-2304.
VOLKSWAGEN - Aceilo de ent.
na venda de um ap! vaiio, do
frente, cem 3 qts., no Encanta
do - Partic. ou taxi. 20-9643
- 42-5444.
VENDE.SE - Gordini, 1963, ultl
ma série — Azul noturno — Em
perfeito estado. Proprietário uni-
co — Avenida Epitácio Pessoa,
842, ap. 704.

Foram perdidos e se encontram à disposiçüo
de seus donos, no Serviço de Utilidade Pública
da RÁDIO JORNAL DO BRASIL, cs documentos
relacionados abaixo. Seus donos poderão procura-
los na Avenida Rio Branco, 110, 3.° andar, das
5h30m da manhã às 2 da madrugada.

Amadeu Bernardino Nunes de Azevedo, Ana.
Beatriz Chagas 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 Sousa Mendes, Alberto José Martins,
Antônio Mesmolia, Adélson Muguel, Adriana
Leite, Aniva Pereira, Antônio Francisco, Abeli-
no Lopes da Silva, Alcindo dos Santos, Antô-
nio Oliveira Sampaio, Afonso Alves da Silva,
.Aurelina Luz da Silva, Altair Barbosa de Olivei-
ra. Benedita da Silva Ramos, Bernardo Rzeznik,
Carlos Alberto Gomes de Almeida, Félix da Con-
ceição, Célia Maria Fraitífeci, Cláudio Gonçalves
Jaguaribe, 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 Orefici dos Santos, Cleoní-
dio Soares, Diogo Pinto Sabugueiro, Delfim dos
Santos Almeida, Dejaniro 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 de
Melo, Enoque Natividade, Edson da Silveira,
Eduardo Manuel Ferreira da Silva, Eloisa San-
tos, Eduardo Marques de Campos Cabral,
Francisco Santoro, Francisco de Assis Bragan-
ça, Fausto Roberto Guido Braga, Francisco Mi-
randa Filho, Francisco Gama Pinheiro, Fernan-
do Gonzaga da Silva, Fernando Gomes Tostes,
Geraldo Honorato, Gerson de Oliveira Barros, Gil-
na Auxiliadora Lopes Falas, George Marcondes Go-
doy, Gérson Mendonça Filho, Gilmar Luís da Cos-
ta, Geraldo Ribeiro, Gentil Coelho da Silva, Her-
mani de Azevedo, Heloísa Soares de Lima, Hilã-
rio Lopes, Hércio Coelho Machado Heráclito Pa-
lhares, Hercules Ferreira da Silva, Ivã Estelita
Campos, Idemar Dantas, Isalas Pinheiro, Iran
Guerra dos Santos, Iracy A. de Alencar, João Cor-
reia de Mesquita, José Cândido da Rocha, João
Silveira Viana Filho, Juarez Gomes de Araújào,
José Martins Lourenço, José Henriques Cerqueira,
José de Gouveia Júnior, João Evaristo Borges, Jo-
sé Luís Vilas-Boas, José Carlos de Castro, José
Luís d'Almeida Campos, José Augusto da Cruz, Jo-

• velirio Ferreira Dias, João Vieira Franca,
José Machado de França, José Lino Gurgel,
José Salvador Jasmim, José Luis, Joaquim
Loureiro, Jair Correia de Morais, Jorge Ma-
deira, José de Barros Mota, Joaquim _de Oli-
veira, Jorge de Oliveira, José Soares, João
Adelino da Silva, José Paulo da Silva, José
Fernandes de Sousa, Jorge Teles dos San-
tos, José Válter da Silva, José Ronaldo da
Silva, Klener Maia • dos Santos, Luigi Bruno,
Luís Urubatan, Lúcia Maria de Carvalho, Lour-
des de Oliveira Brilhante da Costa, Luis Martins
da Costa, Luís Carlos Coutinho, Lafaiete Aug«s-
to Soares Filho, Leoci Gaspar, Luci de Moura Nas-
cimento. Luzinete Paes da Silveira, Lisaldo Farias
Sodré, Luci Gonçalves da Silva, Laudiceria Fran-
cisca Vigiani, Leno Andrade Barros, Maria Antô-
nio Moutinho de Almeida e 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, Marcos
Fernando de Oliveira, Manuel Fernandes Oliveira,
Manuel Alves de Oliveira, Moacir Ferreira de
Oliveira, Mauro Fernandes Guaraciaba, Manuel
Armindo Alves Peixoto. Manuel Francisco Penha,
Marií*. Pinheiro da Silva Melita Santos, Saleo, Míl-
ton de Sousa, Maria Helena Sampaio Ribeiro da
Silva, Maria Lúsía Lins de Sousa, Maurfliá Con-
suelo de Sousa Campos, Manual Antônio da Silva,
Nelson Serra de Castro, Nelson Matias, Nataniel
José Cardoso, Valdemiro Nunes, Nilton Rosa, Ne-
lita Paulina Tobias, Orlando Joaquim de Araújo,
Ociano Ceciliauo Braga, Orlando Alves Carvalho.
Odelita Cerqueira, Octaviano Monteiro, Orlanao
Gomes Garcia.

^.^r.j;**. .¦>.•¦.••.'.*'__M«__*_____^^ ¦•'.yy 'yyy, •- A " rAy Ar ~r, v >• >f;- • ¦ij«-#_-.*«3M. W ¦ "TfrX.



6 - 4." Cad., CLA5SIFICAD0S, Jornal do Brasil, domingo, 12, a 2.0-feira, 13-3-í?

V

Fazemos
questão

_ que c
JB fique

sempre
perto de

você

i

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 DC
BRASIL.

Você
|á pode |r;

hoje.

Agi
a nova

jência de,
Classificados do

JORNAL DO BRASIL
em Campo Grande

Pessoas
desaparecidas

O Serviço tíe Utilidade Pública da RADIO JOR-
NAL DO BRASIL relaciona, abaixo, o nome das
pessoas desaparecidas e que, ató o momento, nfio
foram encontradas por seus parentes. Quem sou-
b.r do paradeiro riesia. pessoa., deve ligar pava
22-1519.

QUÉJI VIU VANDERLEI ?
VANDERLEI DO AMA-
RAL REIS, de còr parda.
cabe los casttuihos, imGO
de altura, desapareceu de
sua casa, à Rua Sousa
Freitas n.° 200, em Terra

{jjjÓYÁ; neste Eitado, em™i4, então com 16 anos
de id-.de, e seus pais Jor-
ge Augusto dos Reis e
Elza do Amaral Reis pe-dem a cruem o tenha visto
qu.é lhes informe iOVe o
seu paradeiro.

ALUIRÁ DE ALMEIDA SANTOS, 50nnos, mulata, desde o dia 18 tíe féverelío saiu
de sua casa, na Rua Siqueira Campos, 104. ap.
303, o não deu mais notícias. Informações para ,30-3134. ALVINA BRAGANÇA, .moradora em Cam-
po Grande. Informações para. sua filha. Rosário
Fonseca, na Rua Bolivar, 162, ap. 401, Copacaba-
lia. ANTONIA DANTAS, residente na. Rua Sena
Madureira, 186. Informações para Antônio Seve-rino Pereira; telefone 43-0252. ALZIRA CASTILHO
DA CONCEIÇÃO e CATARINA NAZARETH COU-
TINHO DA CONCEIÇÃO, desapareceram dia 15de sua residência. Informações para a Rua DHelena, 374. ANTÔNIO MARQUES! português;57 anos, sofrendo de doença nervosa, desapareceu
de sua casa em Vila Valqueire. Vestia calca azule blusão caqui. Informações para Uú-üüúl, CE-TEL. BERNARDINO MOREIRA DE LIMA veio
de Minas Gerais e estaria em Copacabana. Suafamília procuro localizá-lo. Informações para aRua Igramirlm n. 83 — Vicente dc Carvalho —
DOMINGOS SÉRGIO DA CUNHA ALONSO, 18anos, branco, cabelos e olhos castanhos, desanare-
çeu da Rua Fialha, 3, ap. 202, na Glória. Infor-mações para o teleíone 52-5008. — BIVINO
FRANCISCO NASCIMENTO, trinta e seis anos.
preto, cabelos pretos e olhos castanhos escuros,
residente na Viia Guimarães. Telefone para46-1912 ou 22-5530. — BERNARDINA MOREIRA
DE LIMA, veio de Minas e teria ido morar ein
Copacabana. Sua i.mfi Maria' Moreira quer sa-
ber notícias suas. Inf. para a Rua Igramirim, 83,
Vicente de Carvalho. — CLOTILDE ALVES RI-
BEIRO, 11 anos, mulata, desapareceu tíe sua casa
ã Rua Dois de Dezembro, 77, ap. 501. Inf. para"o tel. 25-6681. — DALVA CORREIA PEREIRA, 2S
anos. branca, cabelos e olhos castanhos, um me-
tro e 48 de altura, saiu de casa e não voltou.
Dalva Correia Pereira sofre de amnésia. Informa-
ções de seu paradeiro para 8052 em Niterói ou
30-0340 na Guanabara. — NILTON LIMA COE-
LHO. 11 anos, branco, cabelos louros, olhos cas-
tanhos, desapareceu de sua casa em Queimados
desde o mês passado. Informações para a Rua Ale-
grete, 134, bairro de São Roque, em Queimados
ou para o telefone 22-2727. — ELSA AMÉLIA DA
SILVA, 30 anos, branca, está desaparecida de sua
casa à Rua Antônio Riso, 1 300, fundos, em Ola-
ria, desde o dia 8 de fevereiro ítltlmo. Deixou o
marido e três fi.hos menores. Informações para o
«ei. 30-2874. — FABIANA DE ARAÜJO, 18 anos.
morena, alta e magra, desapareceu dia 18 de ja-neiro último da Rua Djalma Ulrich, 183, ap. COI.
Inf. para o tel. 27-72511.

Embaixada
Americana

. CAMINHÃO Ford F-óCO 59 -
E-lado floral 100%, Vende--!! ou;
troca-se por carro do menor va- SãtESTaílor; negócio _6 à vista. Estrada ,Vicente- de Carvalho n.o I 216.¦,c

Marjnl

O VEÍCULOS
AUTOPEÇAS E REVEND.

141.

De.co - Cargas len-j
rápido. Rua São Clem.n.c,I

Carros roubados
tôcteV a» cora»,^dlre-te^HflB'"chWro• 

r, ,a 
' "•' ¦'•'¦'' 'ix-.> l. ,::.

fomenta da fábrica, ótimo finan- s?- 62^- 43 
'""M5-Ti 

- A7\'*à;. nôvo, ha ombàlosarn
Ui-mcnto. — Informações teljüri. ,i_ Pina 

'ri: 
846. '|Cr$,350 000 — Tel. 27-8314.

Vendo um

I

VENDE-SE - Aceitam-se!'12-3980 T p=ul°.

perpostas para a venda pela
maior oferta dos seguinte?!
veículos r.o estado: (1) 1963!
Plymouth, St. W.-.oon; (1)'
1963 Plymouth, Se
1964 Plyiv.oulli, St,
(1) 1964 Willvs Jeep; (3) 1964; Somente à vista OldsniobI-'f"'*ne'*'; >»ili«<for,; ludo liôVoáWrfS nacionais e europeus. Ga-
Chevrolet; St. WsoOli _• .21'le 67 rm1-,. <;,.„,.. •,_. ,-,l :'",lla 'al"'a •)»'¦ serviço» »,,,.; Nlnlimos OÍ mejhares presos -

m 7 , f, 
' 

p 
>C: b/- 

p<ps 
Supre,.-.-, todo ..,llIio,. r,,cih.0 ^ 4 M0 -,,, ¦ 

; Vl.alnarti S.A. - Av. Mérò ie1964 Chevrolet, Seciin. O., Equipado, 4 porlas, ar refreg.; Irada. Teir. '37-344: . M-SíãV. Sá, 269. T.l.i 32.7185;
veículo, acima mencionados Bordo, ccp. vinil prelo, 6 cil.,' El-_.rr.IC ÍDAÕE 

";—" 
Bateria:; 

'ptc-iiCCROA "E; 
PINHÃO 

"para 
csrrvs

podem ser vistos na Garagem.'.necanico c] St. Miguel r.u-!5 ocsssórlcs. - Auto Pei;ai ízoli). nacioo^U, europeus e americanos
o,-. -EMBAIXADA AMERICANA: Ten. Possolo, I, _.~7c2 ¦_ 

£" 
$io plí!nenle;.H..-- tej*J{ia.aiWimoal.os melhor... pre,-

Av:': Presidente.' Wil»-- i ^ >.. l'690' lYIL3»"'? l>Ar. Ay.vMam.- de Sa

•on; (ij .-v/DbSJ Ven"° urgente

NHÃO 
"Mercedes 

Bani 1960. CARBURADOR ORIGINAL SOLEX
V«nde*iç ben de p.K-ua rnaq, cai*"', RVa v^ "" 5S 0°0í para Gorai-
xo e diferencial • nívo. Prcnt.i "i „_ 70 000; rara Dauphine -

para viagem. • Est. Vlcalntà da. Ca,--70 °00' "™ DKV' - 85 000,- re-
V£lha_ 1 08r--_Pc._to 

'Bra-ilia 
\p"ros 

~ 9C00; boraba gasolina

rintcir ..tt •r.anqu», diriam o, dÍ-JCAi*VSAS,. plttoes e anéis para

Vllalfearls S.A
-QUO F-1C0 Pick-Up 1961 cabinal^ffl^y 85-y.
dupla, 8 cilindros, pcuco ilíó.íOARRETA', ¦ car.-j.n -sl.ee,- 4 ¦ pneus
Vendo, aceito troca, b;se C-$in°vo-- Rua Apia 466. V. d.
3 500: Oportunidade. Rus Ai)»u. ÇSüIji.
nes Maciel n.o 47 - São Cfl«- CABINA"«upér Fõrd. 64 e Chavro-

,, r ,. ,. tcv.o. |e| 59. Rua1 Caslro Mòne3e» Sl-A.14 horas do dia 17 cltf mar-!AUTO SOCORRO Chevrolet Gi. F-600 —,Estado de nâvo -« V.n. Bria 
"defina.

ço de 1967, na sala 209, da ganté em ólimo estado, vendoIde-se, troca e facilito, na Rua Ba-FARGO Ruiivan —-Vende-se todo
EWBAIXADA AMERICANA icr'n Bulncho, Rua Santa Alexan- r5o do Bom Retiro, 666 - Nelson material om p-rfeílo estado. Ver

P.S. - As propos7as para!.;™-307' -•  fm T- !**<><?¦ iToOO-íàm'plí-Travaísa Jacaré, 59,, «m Sr. Bar.

tleon, 147,
Filas 9 às 16 horas, diàrtamen"
tej cie segunda à sexta-feira. 

lAs proposlas que deverão ser VEÍCULOS DE CARGAFechadas; seiúo aceitas até às
17 du'

r

parupropo-toc ._...,,,
. referida concorrência só se- ^yp^^Saa,
rao aceitas quando acbmp"ahha- fenie 38-W5, O.rjanclo.
das de um cheque visado no!BA£CU.A;.TES - C

^olor 
da 10% (de, por eento)l'v«ft. üach_-957

da quantia mencionada

Komb
- Tele-

rclel 943 _

Io, caixa de câmbio, diferencial,!':10- C'J \-"__ a 6.°.(ci.-c.
«ho de manlveli t um trução.jMOTCRES Diesel 6 cilindro..'
Tratar segúnda-felr» na Av. Ro-jVolvo, Acro, Mercedes, am ps.-
drlguès,.AIves-S39, lei. 23-0991.jíai.o estado de funcionamento.

Vendo, fina-viFKM*"- 57, cavalo reformado,-, c/, P,'?,S9 razoível. Rua Antunes Ma-
cio, trcco. Ver Rua Tibi.i.i, 35 coblnè novo e pneus. Vende-sa SI?' n'° 47 ~ São Cristóvão.

H°[.Banco tle Areia - Mesqulla. !0" Hoca-se por carro nacional'-MOTOR FORO 
'f-tOO 

eu F.100 si
proposta. Postenorir.ent» de- BASCULaTJtÉ B :3FORD "' "V>"_T Tra,ar-r^"' ° "'O—Peiropclii -novo, comriloio. Vendo CrS....
volveremos os reepectivos che-dói Motivo viagem. 6 onãus no-;,''!''~'?- _^_ ,1000 000. Rua Itapiru 484 - Ca-,
ques aos concorrentes que HSbrcc- C,S ' 500' Av- B'a" de pi- FN'^ — Verido cavalp-mecânicc..'.1™"1- !
forem bém júcaclidos í!__!—?_?__L. n0 __pi'°- Jaqúinado c] carreta p| IrcncportEJPtÇAS do Vclks - Vendo diver-"" ¦*¦*" '* '"'ds bois vives. Ner-ccía urcénls.lios, inclusive cha;

O Serviço tle Utilidade Púhlira da RADIO
JORNAÍ, DO BRASIL relaciona, abaixo, os carros
roubados na Guanabara c rpic ainda não foram
recuperados pela Policia. Quaisquer informações
sôbre o paradeiro deverão ser dadas pcio telefona
22-1519.

AEEO WIM.YS, nno 1004, GB — 15-03-55, motorB.4 014 340, vtT_nel_.o. — 1988, GB — 27-2545 mo-tur B.li. 055, azul. — 1005. RJ — 10-15-05, motorE.s pág 204, áaul, - ma. rj 7-03-73, cinza
1883, MG — :f-7«-05, motor'B.3-223 754, verde/
cinza. — 1966, SP - 17-47-00, motor B.6 044 220
cinza. — 1965 — MG — 2-21-68, moior B.
S 03ii 449, azul. - l.ai.. GB - 25-85-07. motor B.li 1147 130, cinza. - 1904 — GB - 21-18-82, metor
B.4 035 132, azul. — 1906, SP — 32-85-18 gelomotor B.U 050 485. — 1981, gelo. R.J 19-78-51 nio-tor B-0G5 139. Inf, para o tel. 52-6040. — 65, 2.000,
RS — 52-5074, de Porto Alegre, cinza chumbo, ino-
tor B.4 023 995. Inf. para o tel. 37-8283. — 66,
GB — 20-75-73. azul, Informações para o telefone
48-3500. 00, GB - 26-08-20, vinho. Motor .."....
E.G 04!! 072. Inf. para o tel. 29-7138. — 04. MG— 64-00-80, cinza escuro, motor B4-014 483. In-
formações para o tel. 30.13 Juiz de Fora

motor
CAMINHÕES Mercades-Bènz LP- Rua Ca-!

Fiat 1100
(NSU)

Modelo £3,

_216. _
ICAAMNHCES CHEVROLET BI!ÃsTC
63j il e 65. Todos revisodos,

¦ o~,\ ólinia estado dt. c;nservacão.
Vendo ou Iroco. FõcÜito ~ Rua
Uno. Teixeira, 97. t-;l. 2S.K74.

CAMINHÃO CHEVROIET 5859;
il,,„.r,_j. n.61 — Em bom esiado — VétídO,

in/n r iímco» corro pji.e.a iir.ar.CiO —
M-n em 1V6U. Estado excepcic-:Pci:n Pamplona n.u 700 s Ja
nr.l. Único dono. Conaervadís- .'"''-¦ T:!- "9'Zíí52-_

CAMINHÃO CHEVROLET 
~46~ 

-
Venc., utiino e_t.-tb - Rue Co-

,lr«são de Marle, 2S3 - Meier;
ÍcSmiNHõES !-:CHEVt.OtETS;:57,
i61, ç 62, Marcedec, t .;., 321,
161 e fc-d F6C0. 61. Basculante.
[Vendo e .«ciüto - ».¦ Ur.inc.

rÇarmínn-Ghia 65 — Aero 65 fi," I 130.

iinip. Tel. .17-3503, Alvoro.

Imp. Tijuca

pfPCSS,
32718S

Agência JB de Classi-
ficados, .Avenida Cesário
de Melo, n.° 1 549. (Jun-
to com a Agência Volks-
wagen — Guandu Vei-
culos.) Funcionando de
8h30m às lóh todos os
dias e de 8 às llh ao.
sábados.

Daòphiné 63 — Voll;s
Volks 60 - Oldcmobilí
Aero 62 - Cheyr. 56 - Cíievr.lí^, 

198

321. Vendem-sa 
"divenóV-'* 

vTs-lí~?llí£hl S--I:ls- Imlnho da Mateus. 87. Inbaiilria,

|te, pela melhor _leri_.' D:,iriã-!GMC — 
"Miriiima, 

471, .'*"'cilin- Ti!; "t',:-[2P.~ Edu.irdo.
n.ent,. n» Rua Ganeral Calclw.ii ^<", -«nilnovo, ex..liinta esta-PLACA X TÀXÍ,'.\£TRO — Vcndd

do. Troca por ford F-600 dfostl rsuíilinhn. (t<)a Arícjurri, £62 -.
oü gatulliiB, dif. a combinar. Var fífin.c-2.

Catumbi. i' El-.AS .a *<-"<">'* "era correi
¦- -— -_!nficionr-!í e europeus, inclusive
INTEiíNATIONAL - Catninhãoltolo Ir.rsu, paro Vollcs, DKW e
K.-3, -Vendo. Ver rio Rua Maré- Gol dini. Gcranlinios d. melhores
criai Floriano, 457 cu tel. 20-25,
nerto SAMDU Caxias. Preço de
ailòüfoí 98Q;00 cruzgjVvsV noves.
LofÃÇÁÕ Mífc'ottes'4500 —' Ven-
de-£s Rua Fr£r;iíca Vidat, IS.
Pilares, dep. de ló horas. Sr.

Hélriiu-S—.i rr-'•-¦.-- 
--T- -iPECAS OtDS/.lCBIt? E CADÍllAC'!

OFICINA ds eletrlculo e bate-, dejmbnlados, grandes variedade»,'
rias com venda de material. Ven; hidromatic, nrade., serninovos -i
oe-ss a Av. Bras de Pina 68B -'Av. Automóvel Clube, 2774 -
Pjsrtha. irajá, ,
ÔNIBUS A\cr:«i,s LP 312 - 

_1V37,RADIO 
"-' 

Aulomõvel"- Jap5HS,1-„y?n<ic' - Ur.D3n° - Mecânica na embalaçem, I3V. Funci-na
i'.00?c- carrocsr.e b-,n.i amlsei. com a balaria _ c.m pilhes fera!

ii_il__iÍÂOCh£VilOLET 50 -Aceite t.-cca. Rua Antunes Ma-ldo c-rro D;s 1? às 20 horas -
Vsndãíe^õfifüõ—irar_ '-¦'- r'-' tíl-HAS - Victor.

ei - Estrada doi Ota- CNIBUS
59-6061.

Vitalpart. S.A. - T»l.i
Av. Ment dc Sí, 2P9.

PEÇAS para Cifro en,:; car roa euro-
peu3, G^rantimcs os nieili-re: pre-!
cos. Vltalparts S.A. Avenida Mem!
do St',. 289. Te!.: 33-7ID5.

ÇHEVEOI.ET, ano 51, GB—13-6310, azul
44 421. Inf. para'o tel. 52-4485. — 51, C-E — -.-,..,.,.
verde; capota bose, inform. para o te!. 43-..00C --
43-9107. — 41, GB — 4-57-6C, motor 4-11-219 pretoinf. para 28-1934. — 46, GB — 11-0411, preto, nio-'lor 0 CS5 990T542A, estofo vermelho. Inf. para aRua Santa Clara, 26, ap. 303. 54, MG — 32-48-52
(Cüratinga., verde, capoia preia. Informações Para45-8314.

DKW, ano 1965, GB 25-07-29, motor S-078.675
creme. 1963; GB — 19-70-31, motor V. 037.395
castanho 'gelo. — 19G2, GB - 18-21-17, vinho/pé-

1965, GB — 40-57-52. amarelo. — 1960, GBrola.
— 10-29-70. moior VOO.55 380,
21-74-28, motor V.046 871, oinza.

ul. 1904, GB-

FOKD, 49. taxi preto, GB
tel. 20-24811.

4-37-83. lnf. para o

53. — Run Conde Bonfim, 426

Impala 65

c*;ta ModurelfA
4 ICO CCO - Fra:

A...ÍCEDSS
Rodoviários. J-P-321 

-IHAOIOS.. p ãütõi a p.f
,. Venocmcs NCr$ 50,00 Bla-j0\inkt, ' Motoro-

diversos. Bem esiado. Aceito tro-,;,-,, AM Transistor, Rswcll, Thv-
—. L^""?v_:—¦¦¦—[ca, íactliio pagamento. Trc-ar ne ràiha t* eufras marcas, f. Pi-

ÇAJÍINHSO CHEVRCLEi 1964, Rva Antunes Maciel, 47 - Tel. nheiro Mach/do 9-A

i^"^.n™.,e4Ír,:"u 1^!^'Í5-ÍU-.2S'^20'- ÍTALA' tAM.A .Gcrdini.-- 
"V-n-

tação,d ?¦'£„',. Dént,o.13A 
~..aM5CAh"A 

VABIS.-1962 -'Vend. de-se |ôno 5 r. (usadas). Tele-
quer hora. P. D. És ler. !"'" "n •xc,l»n'» «"ad»- T.lefo-lfor.e -45-9.179^

CAMINHÃO . — Vende-se FõrTlV-f.., ¦'-¦.,.».'.'^ .w-'... ¦ — TEMOS coroa e pinhões D! Voiís
I *\fj\ — £__. ... -

GORDINI 03, GO - 51-41. aaul noturno,
:;-11120. Inf. para o tel. .7-7233.

8 Hidramático,
draulici, vidros ray-ban 11 mlljáo. Av, .Jí"., . r.,-.i..
Km.. Ver Gomes Carneiro, S2l"Tllcl-

|L.200, máq. Scania V.bÜYou 
"tó 

ÍStiLi*"00,"6! 
BASClJlANTC:e"Gordini. Melhor preço na praçar-ni-.ii.Mf _ 2 iixos - 18 m3,|_ Vitalparts S.A. - Av. Mein de

32-7IEI...
FRIEHAUF.. - ,.ica-_e carro nacional. Bace NCrS .Vi ~ .""direçào M- /ooo. Ver e Iratar Posto Iplran.j^^f.ií'" 

"•"«¦«'»
h»n 11 ,„lIr., a.. Mil... r-...: o'.,^»101' minérios - V.ndo

d» sai Si, 289. Tel.i
OU troco •

Impala 1964
CAMINHõ.ES
csdi
P.ua Barão, 1 3B
3r. Vieira a partir das
— Przrz Soca.

n i no «» iiiuicn». — 'limo ou iroco TAVixcmn t- ** _•n'° I m nor carro nacional - Rua Itapiru IíXIA1E"0 
Compro Cape,.

-- * ,n.ia « J. Frei.bi — Payo mu;.ô
liem, -— —, ,i.cn., •_ visía, na ni

>£iS — veindem-íé Mer- VENDO urti camính_to Chevrolet qua — Rua Cutiortir
_ 19ò_, 3 Biq Job 1954. 1946 - Tratar Av. Nilo Pe.;anha ,p. 401 _ lehlon 

'
,o, 1381, Jacarepaguí; 1866 diíri.im.nte. !|nrann» ,1.. «,„ .

16 hor

484 - Catumbi. ... „ ." ")íta, na hora — Henri. i
ino Durão, ?ô ¦

Tol. 47-9:90.;

,. ,. IOCADOR de filas de 4e 8 1r.vi
[«iVENDErSE caminhão Chevrolet i4it|;s, novos. Vendo, Instalado e!
._ arn bom estado. Ver na Ruo Van, conserto - 47-6559 - 36-'úõ6 -

Ar condi-iomdn 4 ™.-„ ,t!í.A,'",i;.'lA0," 
(',,e ~ Vendo «m Stvan 126-A. Tel. 52-1056 - Ca-Fernandes Guimarães. 99-B.

, 
c 

,"; 
cí9..,aa?i * P°r-"-e c| Chevrolet 4S - Tratai na Rua lumbi cóm o Sr. Paulinho.

1 coluno hldrarnaltco, dir., liid.jTalurona, 519. _ Vicente de Car- vÉNpÒ 
"carreta 

-FNM'"

| freio ,-, ar, vidro:, rçy-bbn, rá-__.;h''-

;d:o, documentos Embaixada. n*M!í'.W
!ii-o único 14750. Ver Rua;*/"'" 

l'U°

j Tone'ero_, £3, na aaragam. Tel.
i 26-2309.

JK 1967

45.

Verrdé-te Interna*
• Iralar R. Turia-

,cc;n moit pintura,
ano 57„

pneus

IfAXM

Zero Km. vende-se por mo-
livo especial abaixo da tabe-:CA''',INH 

;''

lo (já amiga). Sr. Isidoro:
37-5908 ou 31-0332.

r.cr valor. Aceito oferta. Base
1 -00. Rub Hor.icío Piccreüi,
.,i:_:!:-_*v'_ila_íca r BànsucMSO.
i_ÃVdNHÁÕ""bodoê S'l Impecável
e uni Chevrolet 48, 1C0;_. Ver
a tratar rs Av. Nava York, 637.

Vs..u.É.n.-ie uni
ford F-6C0 ano 1955 e Um Bed-'cr 

ano 195ó em perfeito «stado.
Iralar nn Av. Br£.. de Pina, 375-
A — PÍ1..ÍÚ Teraco'

diferencial'- Ver aó sábado a TAXIMETRO é. placa - Compram-J
ct..- te uroe

urgente, 12 CC3 ,i vi_ta cu.jCchi.grit; âT-ÍCl.
r inãnclado — Pe.t;'3 de ber.in.,, (AXÍ.V^VRÒ ii"¦ -¦
j tampão, tiÍ>o manlvetn, eixo dc-; \-/'"\\- ní Félix

CAMlMHCXóíA Plck-Up Morris'jeomando,^peta^ de
Vendo cu treca c&rro 

domlnjja p:j Atnuifo ds Paiva - I
1'ójio Shell - Üc-feira tel
27-2521.
VENDE-SE caminhão Mak A-30
5Í1 — Irütar .Rua Pereira Lopes,
19 - Sr. Isalás.

El.O CAFEtINHA - Tre-
plâcae e vendo. SemI*no-
címpletrs. Rva Benjamin

1 800 00.:
s. 2C3.I

cr.ts. CrS BCO 000. Trai
depcls des 17 horas e do-l

mincic o dia tedo. f-ua Violeta]
ri." 67._En.-antadc._A.iua Santa.
VENDEM-SE guinchos secarro", P. j
táxi Praça do Carmo, Sr. Wilson-
Soccrrc.

Atenção

VOLKSWAGEN 59 - 1 190 000,
alemão, equipado p[ 62 c/ rá.
dio, copas etc., novíssimo. Saldo
.- tomb. Trcco. R. São Francisco
Xavier, 342_~ Maracanff.

VOLKSVVAGEN 42 e.63 -V...
I 410 COO víriat cúrss, novic..-
mos. Saldo a corno. Troco. í.\
São Franciico Xavier, 342 — Mc
racr.nii.
VOLKSWAGEN -- Compro, mas'.
mo praticando d« reparo!,. Pa-

|3» a dlnh.iro — Tal.t 29-1738
d. dis. 34.0469 i noite. I promisso.

Eci-ecialcada em carros

cionais: — Mecânica e ele

VOLKSWAGEN 64.—..Vendo':.ba-' 
"""'

rato. Euclides de Faria, 231.

Karmann Ghia
1963

automobilistas fâ FT.lc,rópo;i3'
_: 

Vencio ürsenie, equ^do 
^|SilHÃQ- CHP/ROL^à~iÍTr_!ar pelo telefone 5151 -,6.\ ó_ . ii. todos revisado! tò-
jr,';:,! prova. Vendo. Ircca. fac

VENDE-SE um caminhão, F-òUU •
58, em perfeito estado, pode tra-
zer mecânico pera testes. Preço
NCr$ 2 600 cruz«|róá novoi ò
vlitt, Quem nSó tenha condições

..,,„. . ...-  .--¦ * — ifavor nõo comporecar. Rüa S.i-
uM\|NHAO motor-Chevrolet ae bdura Cabral, 249. Tel; 43-8371
-7 a 51, «condicionados * d:- _ Ademar.
versas l,t]u,flD.;oe_: roda:, tadic- -.,.M^r¦-.  • •—. ., -•--
d.r novo, ím-scõo completa car- VEN0.£-~, 

?.u 'rpca-ie :so;orro m- eisrla.. Jel,
roestiss qualquer tamanho, m».'"naticnal.£4.,. Av-ltapa;. 1.519. mani.
caco. J óleo. Rya Mirii e è_.-IV_ND£-S_ A'rfrc_dr:_, címinh_«,V-..DÒ Tora-fit.. 

"pari

roa, 116. lambem alugo ou ven- 58 — 100% nova. Rua -elarini-ÍBlauT.r.lií, CrS 4CO C03
tilpâo co.-n tudo equlra- nò de Maio:, 222 - Vlcentejné 27-5380.

Crvaihe. Tel. 91-0746. (,,r.in,-, ... j
V_NC0"2""c.,,;i„tóes"'FÍ""^õ"s.!VEND0 ' lote de aces
_.-_ _._..*,.!«.- _.. -.__. n..l- .„..¦! I

VENDúA.OS p.-.rles elétricas i
flce;iòriàj piro automóveis. Au
Io Pecas Izola Ltda. Rua São Cie
mente. 141 — Botafogo (am fren-
Ie a Casa de ífuí Barbes;?).
VENDE-SE umo placa de praça,

laxiiiielro Capelinha me lher
52-6732. Sr. H,

carro,
Telefo-

Jlv-íiO, GB — 14-16-81, greàá. Inf. pari 46-1331KOarBI GO, RJ~;.7-1._3,' creme. Iní. 34-93CÜ.

ÔNIBUS MEBQEBES-BfiNZ, ano 1059. GB -
8-04-99, motor OM.321 019 AO.500 625. verde/ver-
melho.

RURAL WILLYS 64, GB—22-12-13, cinza e hran-ca, motor B4-204 9-15. — Informações para o tele-
fono 29-0994. — 66, gelo, GB—85-6092. Inf. para o
telefone 45-2197. — 61, GB — 15-0001, azul, motor
B.1.067.766. Informações pnra o (jel. 43-7057.

YOI.IÍ.SWAGEN, ano 66. GB — 27-72-99, azulatlântico, moior B.416 724. Inf. parn a Rua Maris;
e Barros, 1 t.25. — 64, cinza-prata, chepa 2 600 de
Suo Luís do Maranhão. Inf. paro 45-0608. — 66,s? — 32-63-60, pérola; motor É.403 922. iní. pnrao tel. 34-3198. — 63. MG—14-0-13. azul claro."int.
para a Rua Marechal. Hermes, ?.S'i, em Be'.o Ho-.i-•/orne. — 63, DF—2-4903, azul; Informações para o
tel. 36-3650. — 64, GB—12-24-43, motor B.2I92 06,
côr de vinho. Inxoimações para a3-0944. — 65,
GB—1-94-24. azul, teto polar. Inf. para o telefone53-9116. — 53. GB—24-50-65, àssul turquesa. Iiií.
para 49-0070.

Âiinhador de
direção

Pe!» ilho

Carlos Eduardo.

Vi.il

pecam

em no:sB oficina 

orçamento íorn cor,-

VOLKSWAGEN 65 com 23 CCO
km. vendo por ter recebido car-

jro 67. Traier com Sr. Minueí
Ina Jíus do Bispa 47, Garogem.

Mercedes 1963

Joio' Ro.vsrir. n. 119.
Telefonei 30-9ÚS4.

em cerí-jií;. estaílc
cferla, - Procurari R. Cucer:ino

Rfimoál^í^ão* 7'9 — Leblon. Sr. Amaro.
Tel. _7-74_y.

sonos 42-6254 - Al-cl — GB.

VOIKSWAGEN 63 - Ultima série,
côrru cie prcftiióra e 1 só dona.
Troco e facilito parte. Rua Barão
de Mesquita, 174.
VOLKSWAGEN éó - Equipado»,
e:n estJdo de novoa. Vendo. Tro*
co. r*L-'!ito. Rui Barão de Mea-
qüitá,-.1.74,

VOtKSYMGEN 64 - Carro de rnâ-
ciico e único dono equipedo. Uma
verdadeira Íóíb . Vendo. Trcco.
Facilito. Ria Barãa de Metavlta»l7-í___
VOLKSWAGEN é7 TIGRE - Okm;
3 faiurcr. Pronta «ntre^a. Tòfias

Uj core*, cónceasionárlò Ris. Tro.
co e facilito. Rua Boreo d« Ms$«
qult-l, 174.
VEMAGUET - 0,'llirri; 

•câr.'bb>,.

dei.ux, vende, troco « fínsricío.í
45-0707 - 22-5302 - '52-S4Ò5.I

VOLKSWAtàEN 1967 - Oli, mo-
| dela 130C, diversas cores, pronta
enlreqe, cencessir-nário rio Rio,
Dr. SatajTfllnl, l£í.

DAUPHINE

KOMBI - SEDAN

VEMAG

Sob a direçí-0 tecn

Mino t nua equipa.
I

Rua Valério n. 344 — Cas:»-; Novíssl
dura — GB. — Cfrlos p-la pre-] cur.-.ontos

Feréncia;

pnra carros nacio-
nais; Ver e tralar à R-'~~pr,.,.- '

 ,.Sen. Esmnrdo Monieiro C'rlCINAS
CAMINHÃO Mefcedão 331 —ivc.N-DO camtnhao Chevrolet Br*_;.Ii , - —
Trücão rio Rotidcn ottadode rij.;'0. ™ troco por |eíp. Tratar Pòt-1 167, Sr. Duarte OU JOSe.AUTO PEÇAS IZÇIA -

vo. Tel. 54-2843. to Presldónte;'Bom'preço; ir.rlnc Tolc - _1R V.01 l2?r,1,s °' 
,*, ?tric.ld>éi«-

CHÊVRÕIE-T .«CUIANTE «--VENDE-SE ...ninhão Chevrõl.t Ti", f"1" 

~^" 48'7, ! 
StW'„ -':---V.ndo ./ 3 500 do entrada, ros. tire. Ver Rui Alcides Mala, 78 -le 54-3024. (PI.ILÓP.OLS - Vendo uma oricí-

r , ,V"U 
,1.t<""b;^'- *-,H<°- V/«le1 gento Ribeiro. c| Sr; Aárlano.^- 

' 
VEnd^se•___- D;derenelal. F.8</sj-jg^^^iBr^';'eyis9 !f^^1},-. 

R"a

Estado ele novo, equipado, :^m" "!!"• 181 ~ Iu"»««. «'«VENDE-SE ou treca-se um cami-freio - ar, rodas raiadas com
locumenlarão em ordem — "" lnh5° Ford 5I p; um corro Repleto. Tel.: 29-6276 - José.

T_i. .7 ciyc CAMINHÃO INTERNACIONAL -|P'aça ou particular. Ver e tra- _
" "'--'"J- V.nd.... 

com mac.nic. porf.ila, *« n-i ÜW A< "¦" 20, Parque I
J- •'-- - _.-.-'-V- -..- Proletário Penha, da» 8 aa 12

hora:. c| o Sr. Sebastião Gil.
VENDE-SE uni caminhão ern per*
feilo eòtado — Marca Chevrolet
42 - Tratar na Rua S. Gabriel,
33, com o Sr, Antônio.
VENDO caminhão Chovrolet 60,
bom estado. Submeto experién-
cia. Fernóndsj leão, 128 — Va;
Lobo. Sr. Djalma.

VENDE-SE uma oficina completa
em írea de SOO m2. Motivo
doença, renócio ds rara opci»
tunidade. Rua Valério n.° 244 —

ICa-.codura^ _
VENDE-SE uma mata Monãrk' 

?Ja^
Vende-se americano ,re9U-,WB dc ,50 cc )6d, t00%. por

iTível para todos tipos de NOrS 400,00 à visla — Rua Joa-
'carros com ace-.órios ba-1;!""" Soares, .165 - Anua < -

;. , , . ,, lia le;ía run e transversal
(lanceaclor de rocias. Tel.: ...|f6s úe Oliveira.:

a. Tôr.

/Mercedes - 61
220-S
ia — Equipada, cio
100%, imposto de

j 
consumo parjo. Hotel Califórnia

'íp. 
612. - Sr. José.

Chevrolet 1963
.(CAMIONETA)

Vende-se umo cm perrcítc'eataclo. 
Tratar om 22-7000,

I Oldsmobile •
F-85 - 1963

•.tado. Ver » Iratar ¦ Ruo
Contrai Gurjio, 326 - Caiu.

CAMINHÃO S1UDE8A..EÍ! 195Õ
— \'er.i? .oa'.'. melhor ofertai Ver
Pôsto Itapérüna, na Avenida Bra-
sil, Ó0*1S » tratar pelo Telí-.íone
26-9690 - 

Joherlo.
CAMINHÃO" FORD" 46, 

'Ba.cuían'

fe, vende-se ou troca-se por car-
ro de praça. Ver Rua Nogueira,

,136 - Guintin_.

|CAMINHÃO 
'FNM 

57, mec_..i;,.
j a tôda prova, venda cu troco
b.T Chiviaia. Brasil. 30-2495 -

jDiariamente ¦:-*':Matlã5.'-'
CAAMNHÂO — Vendemrse ano!

\54 ermo nevo. .Trsíar dcininyoi

VENDEM-SE 3 caminhões - 1;
/Vlake A 51. 1 F-8 carga aberta.;
1 F-3 aberto. Tratar tel. CETEL
52-1304.
VENDEM-SE 3 caminhões Chevro-;
let 40-41-46 bar.lissii.io - R. ;
Bolívia, 83.

CUTLASS I PORTAS

Rua .'Jasé Bonifácio 752
c:.'tir de sâpunieía-ffilra na Praça
Crut Verrneifio no Pento com
Cândida.

.CAMINHÃO Chevrolet 48 — Vèn-
 - .. ...,,¦;],.„ ,,,.-, .... ,.,.,.,-:,, ,, "OVOiCÍ5-se vi Rua italm 35, Colégio

VOLKSVJAGEN 1566 e 65, «mbcsl 
venue-e umo e'n 

J^"0"0,: Vendo, troco, facilito a par- cu troes-re menet valor,
cm estadp.de novos, vende, tro.: «««o- Tratar em 22-7000, çHtir de segunda-feira - Tel.iiCAMINHÔES FNM 62 e 63, com
ca-.e ou financfa.-se. Rua Dr. Sa-;Carlos e ver Rua Senador Ver-;37-5811 - Roberto |truc-es. Acoi.o Vol_s 65 em dian

Bueiro, 159, ap. 202.

VENDE-SE um caminhão Chevro-
let 1964, tipo FürgSo, cem pra-
te.eiras interna». E:lado de nò-
vo. Ver «-'tratar à Rua Marechal
Oecd.ro, 270 - Niterói. Tel.:
20165.

iifPcAPOTA^il

| Rua Riachuelo, 3Ó0-A ]
1 .els.32-5823 / 32-1511 ã

Serviços
Rua SÂo

OFICINA DE VOlKS - Em fun-
cionamento. Vendo. Real Grande-
ia, [64. _
OFICINA MECÂNICA - 

'Vendo

uma rem emprcyadoi e sem fer-
ramentas. Preço de ocasião. Tel.
58-9940. a:é as '7_hora_sJ

OFICINA DE VOLKS- r Olimo
ponto, livre e desembaraçada

CEOMAGEM PARA
AUTOMÓVEIS

famlnl, 156.

CasamentosVOLKSWAGEN 1967 - O krr
46 H.P., 3a. sérlee, mcdúl
1 300, vermelho, forracão prcl_,l p,_. r\ /,,__„. ,,noi— nec
concesílohirlò Rio. Tôdas as gá-\™I_*P. c| ,."rr05 

'"ERCcDES
rantias de fíbrica. Vendo ou . ENZ, modelo 220-5. — Tel.:
troco menor valor. Barão dei22-4988 (das' 141. às 18li), dia:
Mesquita, 129. túteis Luiz Cario..
VOlKSVyAGEN Í962, Í96í, 1966
Ivoric;, excelentes; BUpflrèqújpá*
ides, trcco ou fpcÜIto atá .tO me-
liai; R. Ccnde de Ecnfint 66-A
!r:__34-990V.__

VENDO ou troco por
jVolks, terreno na Ilha do
Governador no Dendê
com 10 x 42 — Tratar
2a.-feira-Tel. 46-9262.

WILLYS

W
ie oüus serviços auiori-

zados, oficina e peças
genuínas v. encontra,
com todas facilidades.

Oldsmobile F-85
Vende-se 1962, 4 portas, cór

tei cer.io psrte do pagamento.
Tratar segunda-feira na Av. líodri-
gües Alvas £39, tcl. 23-0991.
CMiTNKAO ,Chs\.rolít Brasil 61
— Véndè-30 pronto para rodar,
todo /calçado; born de maquina
coni 2 800, saldo 10 meses. Ver,r-600. Ver e tratar. Rua Mon-
e tratar Rua Elisa Atbuque.quer. .¦- rn
312, Tcdsr os Santos. Hoie das',evldeu' 50-

11 ès 17 heras.
CAMINHÃO Chevrolet' 38

Caminhões
Mercedes

331 E 321

Pick-up, Jeep, Rural Willys,

«. m3. Vendo barato. Rua Borja
Reis 620. Ent). Dentre.

.... .. ICÁMlNHÀO 
-.'WXí&I- 

Desníon-
o_ul, hidramático, direção hi-licla la!ar;a, ch_.sis, tanrive, di-
rtrüitití"! „:_¦:,»- .. _. <~ *ifèfencíal Címolstc, eixo, pe^.!.craulica, vioros ray-ban. Cr$i[i;v.;.!i.,, Ver Est. Rio do A, 659

£wk

Chevrolet 1967
Vende-se 0 km, todo equipa-

do, lindo corro. Av. Ataulfo de
Paiva, 983-B — 27-1164.

Chevrolet
Embaixada

Vende;sé> mecânico, t.no.
.963, ótimo estôdo# com rá-;
dio transistor. Documentos do
cmbtixüda em ordem. Preço
NCr$ U900.CO. Ver cf o por-'
isiro à Rua Xavier d.i Silveira/
53 — Copacabana,

11 000 000. Tcl. 30-9340.

Oldsmobile 67
2 E 4 PTS.

MUSTANGE 67
OLDSMOBILE ti

FALCON 63

Viaduto C. Grande - Sr. Néis-.n.
CAMINHÃOl - tüpàr Ford 63 base.
bem de tudo, ótimo preço à vij-
ta. Ver Est. Rio do A, 659 Vio-
duto C. Grande, Sr. Neíson.
CAMINHÃO - Ford 1954 - Ven-
do por não ser o meu ramo de
nenócios, com máquina, pintura,
lúnternngem, mecânica, parte elé-
trica, pneus e carroceria, tudo
no.vo. Preço 3 000 000. financio
parte. Ver de segunda a sábado
des 8 ès 12 horas na Rua Con

Caminhão
Chevrolet 1946

MOTORES
P.ECONDICIONADOS

Volkswagen
BASE DE TROCA

GARANTIA 10.000 Kms.

Ã. VISTA ou FINANCIADO
cm 4 prç).

NCr$ 622,40
Rua São Francisco Xavier,

190 - Tel.: 48-3533
TAMBÉM

RECOMDICIONAMOS
SEU MOTOR

Pcssa-se pela mc-ihor ofürta
.entendimento entre sócios — Av.
Teixeira de Ciiíro, 145 — Bon-
sucesso.  
OFICINA mecânica de automó-
veis funcionando. Vendo, açoito
eocío ou c-irro nacional — Teia-
fone 30-5372 - Alfredo.
OFICINA de automóvel com mec,
lant. e pintura, vendo, capacida-
dé 15 carros. Rua São João Be-
ii.is — 

J^el; 46-0361 
—_à tarde.

OFICINA mecânica Zen.-, Sul, com
imóvel. 140 OCO. Tel. 2Ó-2031 -
Jaquie.
oficina 

'Mecânica 
-Vendo

uma das mais bem equipadas da
Zona Norte, com auto peças, pô',<
to do Itfbrificação, ferramenta),
inclusive torno. Tratar c/ Sr. Hí-
lio, Av. Rio Branco, 18S/430 -
Das 18 às 20 horas.

q~SEU"CAR_URADOR SOLÉX""e7-
t.i com defeito, então só com ol
alemão, com 40 anos de oririco.
Av. Mem de Sá, 239. Telefone
32-7185. Vitalpart» S.A.

-1ÍIIÍEKJ.

ií®

OFICINA MECÂNICA - Vendo,
I GP. 'cimento armado, ferramen-
íí) e máq. esp., estoque de pecai,
ótimo ponto, eivará definitivo
de ot. peças e acessório:. Finan-

| cio parte. Aceito carro como par-' 
te de pagamento. Ver e tratar
na Rua Teodoro da Silvo, 678 -
Tel. 38-8288.

Vende-se em bom estado,'
trabalhando, caminhão Chevro-j
let ono 1946^Ver e tralar na
Rua Ipiranga n. 79, Laraniei-j
tas, diariamente, das 8 ás 12,
e 14 às 19 horas. Preço base;

ro _.r.iNCr? 2 500 (dois mile qui-'ee.neiro Galvão, 58 grupo 410 . ,T ^ \
em Madureira com Bali-ta. 1 nhentos cruzeiros novos).

AGENCIA CAMPO GRANDE
OE AUTOMÓVEIS LTDA.

Av. Cesário de Melo, 953
Campo Grande - Tels.
1010 - CETEL 94-1171
Praia do Flamengo, 244
Lojas AeB-Tel.25-9776

DKW-Belcar
DE

táxi
Tenho 63, 64, 65. Vendo

urgenle novos. Tel. 26-2031 —
Miguel.

Bel-Air 1965
perua nova

Vei-.de-'e ' camioneta, 4 por-
tas, 6 cilindros, mecânica dir.
hidráulica, ar frio e quente,!
3 bancos, pouco rodado. Do-;vi:ta. Tralar à Rua Uruguai n.
cumentos embaixada. Tratar p|:3l9. Telefones 49-4320
tel, 36-2359, Sr. Manuel. 

':38-78.2. 
Sr. Monteiro.

DKW Vemag 66
0 quilômetro

Vendo urgente «òmente i

CAMINHÃO Mercedes Benz 1962,'
vendo precííando pequeno repa-í
ro na .ataria. Rua Carolina Ma-Í

jchado 258.
Alfa Romeu Júlia Sport. Ven.'CAMINHÃO FNM D 11CC0. 

"Bem|

do troco. Rua Barata Ribeiro 
: "n5=rv,''v v!"do °\ ""<!' ,:a"

197-A. Tel. 57-3176. (P Pâít^&so^"' 
*" "',

 - [CAMINHÃO Chevrolet 46 - Ven-i
a| ¦ •¦ * st _r _m de-se em bom estado. Rua S&o'Oldsmobile 1962j^dsM X5visr n°562 - Sos|

CAMINH6ES-;Clwvrole.t ;58.x49-!e ¦
Ford F-ÓCD £7 íodcc a qualquerj

dir. hidr., freio a ar, ar quen-! prova. Vend» barato a vista,

» e frio, vidros ray-ban, esta-tò$$g 
n,36d°' ""' Paim

tío excepcional, doe. 100% Ií-|caMiNHÃ02ÍnHO "OPEL 
1955"^-!estado, à vista ou a prazo. -

|gal. 
Aceno troca. Facilito parte.:Rodas duplas pneus novos 6t!-Ver e fratar scgunda.feira _

;l<ua Toneleros, 350, ap. 902.>° e-!ado geral. Bas- Cr$ 2 200. . <-.„,„. D„,i.:-..— íio
ip Rúa Antunes Maciel, 47 - Sâo|Ku0, 5an'°s Rodrigues, 319 -

iLXristávão. iEstácio, Sr. Moreira,
CAMINHÃO"FORD'34 - 4 cilln-l
dres, 4 toneladai reformado 900.1
Orlando 34-8929.
CAMINHÕES Chevrolet BrasiU
doie 59, pod* ver 1 Estr. Inten-j  
depft Magalhães 75 Campinho, 

"

,, , „ -utro Rua' Sauss Berros n.u 401.1
P^go na hora. Tratar a Rua Engenho Novo.

Uruguai n. 319. — TelefoneslCAMINHÃCI~G. Mi C. 
""Marítimo

49-4820 t 38-7842. Sr. Mon-:'60 -Vendo batido, moior cal-
teiro. ;>•» diferencial em perfeito es-

ledo — Ver Rua Nilo Peçanha,

Cavalo mec.
- Mack

Vendo conjunto Cavalo mec.

je carreta para 40 t., em bonv

PEUGEOT

TRANSMOTOR S/A
distribuidor exclusivo

ACEITA
ENCOMENDAS

PARA
IMPORTAÇÃO

DIRETA

INFORMAÇÕES P/TELEFONE

48-6223

MOTOS - LAMBIÍETAS
CAPACETES de plástico ,c| mela
aba e protetor interno, para. Iam-
bretistá de acordo com o regu-
lamento de Trânsito. Loias Met»
— 

__f?ua -Buenos Aires, J^0._
LAMBRETA — En> cstacfo de nova.'
Ll 150. Vende-se só à vist* pe-
la melhor oferta. *.7-0Kó.

LAMBRETA" 11-63, equipada, tòd»
ICOíl- e legal. Vendo per 680
mil. Motivo: ter carro — Av. Men-
donca Thuríer, ,1 799, ap. 302 --
Nllápolis - Tel, 2-8S3.
LAMBRETA LD -"Luxo - Ven^
do em óinno estado. 36-é41S.
MATCHLESS;- 5C0""cc. tucío^orf.
ninai. Q. elástico de fabrica.
Verdadeira Jóia em motocicleta,
vende.sa._Tr!L J2-_9!.3J
VENDE-SE meto Indlari", de 1 3Õ0
cc, lOO^á e pecas sobreísalaníes,
por NCrS 600.00. Rui Enqcnhciro
Laiaiete Stockler, 503. Vila dí
Penha. Sr. Le:i».

VENDO Ve.p. M-3, 1961, côr ou-
ro*Velho, bem estada — Informa-
rões Tel.: 37-3642 - Cid.

OFICINA MECÂNICA - Vende-
so a preço de ocasião -*• Co
tratd nôvo, aluguel baixo, livre \
e desembaraçada — Rua Bani-
hina, 12._
OFICINA mecânica — Passo con- '
trato nôvo, loja tini Eí-jnsuceüo, '
cj «ilvarí e -ferramentas. lnf. 1"
tel. 26-5407.
OFICINA mecânica - Pessí-T. !'CH"^ menina, _aro 22^ CrS

bam montada. Aceito carro de|60 °°°< Rua-„G,en'

praça. Com o Sr. Adelino, Ruaj5?' 54' ?p- 20'

Lôbo Júnior, 1 295-A. - Penha 
""

Circular. ¦_•
PROCURAMOS, para-comprar,?ur.|.B,lf:!,CUJ^ B"A/lon!l'k'c' 

e.-° 
&

gente - Oficina mecânica com! Vendfn,Av-,.fí .'i° ce *',,"'"'} '
l.nternanem, piniura, borracheiro""3-. *?'•_ •ío'6321 -.. Alexandre._

[etc; Saião de cabeleireiro pl se-;BICICLETA MONARK - Aro 28,
nhorai; Darbearia, sapataria, ofNÍfluscro duplo cem instalação —
cina de tamanca.ia', pôslo de;Ou;lcvo Rlcdel 87 — Encantado,
rajolina,' só em Jacarepaguá. IBICICLETA corrida Huffv Super
E:cl Conf. Jacarepanuá. Praça j 10 inglesa. Diplomata qus viaja
Taquara, 34 .'. 302 5. CETEL vendn ürge'htè NCr? 270. Gustavo
92.0-197.^ I Sampaio 

"542 
ap. 501.

REFORMAS de carburadores Solexi BICICLETA PHILIPS moça aro 22
inclusive enbuchamenft — Só nçj otimo estado Cr$ 70 000. Rua

bicicletas -
triciclos

Tasso Frf.ç.0-
lt.,-,., _.-., ...... _-^, ¦ Jardim Bota-

i-.ínico — Ver no domingo — Tef.
(46-284S.

"AÃonark",

Placa de praça
compro

Furgão

Rural Willys
Vende-se ano 1964. Tratar

860 — S5o Gonçalo,
Rio.
CAMINHÃO FARGO 57 - M_q.l ui-,„,,_-
ret., 7 500 kiloi flb. Preço I 200 

V'c,or,no-

.ou troco por carro ou camioneta,
com Dirceu. Tel. 43-2885. (P Rua Antônio RSgo, 708, ip. 301. I .

International KB-3 ano 194°
Est. do: Vende-se muito bom estado'

Tels. 30-9614 — 30-7386. Sr.'

^

T R A D IÇÀ ft"
QUALIDADE
PARA O SEU
AUTOMÓVEL

Vitaiparls S.A. Tc'.: 32-7185
Av. Mem de Sá, 269
SERVIÇOS gerais de eletricidade,
peças e acessórios para automó'
veis, você encontra em Auto Pe-
ças Izola Ltda. Rua São CIcmen'
te, 141. '___¦
VENDElSE uma oficina r d=v Volks
com ferramentas, contrato de 5
anos e telefone, escritório c pas-
so vazia. Também facilito parte.
VENDE-SE uma oficina de auto —

iRua Anibal Reis, 88-A - Bota-
¦fogo.

Guaribar
S/ Auto?

Belíort Roxo 283 cp. 302.
fone_ 36-1460.
BICICLETAS :MONARK.. BRASÍLIA-
NA (duas}, aro 26, moça e ra-
pai. Bom estado, NCrS 100. R.
General Urquiza 119, ap. 307. Le-
blcn. Tel.: 27-0656.
BICICLETA Monark, aro 26, p| ra-
paz, quase nova. Vende-se pe!»
metad- do pre;o, TeL: _49-1289.
VENDE-SE ótima bicTcleta Mo-
nark, tôda equipada, no estado.
Ver e tratar com o Sr. Rosíval
à Rua da Assembléia, 71 so-
brado.

Piniura a NCr? 100,00? lan-
lernagem e reformas a pra;o?!DIVERSOS
Mecânica de precisão e refor'

VENDO lambreta Furgão gra-
vador de som — 49-4722 Ser-
gio. 
VENDE-SE uma bicicleta de me-
nina. Monark, aro 26, em bca
co nsflr vação. Cr$ 50,00. Telefo-
ria 486039.

,„.. .1,. _-,„!-„_,.•. ws« r,,„-:..!AVIÂ0 PAULISTINHA - Revisa-mas cie motoresr Nao precisa j_ „•,.,.»•, '- \r ...r' ido, vistoriaac. Vendo cu troco
perguntar. B.O.S.S.A. FAZ. — .

Rua Ari Parreiras, 355, Rocha
- 48-1586. .

por automóvel. Te!. 43-4473.
CHARRETE tôda em Faia, cem
arreios, 290 COO. Aceito oferta. —
Rua Xavier Curado n.o 90 -
Sr. Pedro.

'írY^fWTOfW^r'*' '«.>¦*.¦ rr.v; ?rf.-<!m££**_-
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Para a construção de uma residência em ter-
reno acidentado há várias soluções: a .mais
comum e errada é a de mandar íazer um grande
platô e aí construir a casa. Nesta solução encon-
tramas vários inconvenientes, tais como:

maior empate dc capital em movimentos
de terra e posterior remoção da mesma (aluguel
do trator, caminhão etc).

aproveitamento do platô para a constru-
ção da casa, enquanto que a área de terreno íica-
rá toda em declives pronunciados, não se tendo~3t_iOTlr-píi5-«^se^^a]______e_jí_BV^^ das
crianças sem ser cm lugar com pefigõ~'<lír-tonr-—
bos.

o perigo de erosões íuturas.
Assim sendo, se o seu terreno i em declives

pronunciados ou nao, procure um arquiteto para
projetar a sua casa, pois só assim você fará maior
economia e valorizará o capital empatado na
construção. O projeto deve sempre ser adaptado
ao terreno, o que provocará uma menor despesa
de movimento de terra e sua posterior remoção.

Nossa sugestão de hoje (modelo 021) é para
um terreno acidentado e consta de living', sala
de reíeições, cozinha, banheiro, três quartos e va-
randa, perfazendo uma área de construção de 110
metros quadrados.

Repare no detalhe de que esta casa pode ser
construída em duas etapas, sendo que a primei-
ra só contará com um quarto e, na segunda, te-
rá o acréscimo de mais dois quartos.

Abaixo do living e da. sala de refeições en-
contrames um pilotis que servirá de abrigo de
automóvel e de área de recreação para os foi-
gfuedos dss crianças.

Pedra, argamassa formando quadrados, tijo-
lo aparente, tornam sua fachada sóbria e elegan-
te.

Telhado cm telhas de- cimento-amianto, tem
seu revestimento interno (tetos) da seguinte ma-

• neira:
living' — madeira envernizada eni frisos

acompanhando o calmento do telhado.
sala» de refeições — ein eucatex forroco-

lor.
cozinha e banheiro. — em laje e pintado.
quartos o corredor — em eucatex, frisos

ou laje, ao gosto de cada morador.
No llvinir encontramos uma lareira que dará

não só beleza como motivo de arrumação fun-
cionsl.

As plantas de construção das casas publicadas
nesta seção, constando de perspectiva colorida,
planta baixa, cortes, fachadas, planta de situação,
esquema elétrico e hidráulico, esquadrias e telha-
do e a relação de material básico gasto cm sua
construção podem ser adquiridos em F. I. Le-
mos & Cia. Ltda., na Avenida Presidente Vargas
n.° 542, sala 1 811, telefone 23-4901 — Guana-
bara.

Bolsa ds Materials vendidos ava praça do Rio
de Janeiro (de acordo com o Boletim de Custo):

NCr$

Cimento . . 4,75

Areia 12,00

Saibro '. 8,00

Pedra cie mão 12,00

Pedra britada 15,õ0

Talha de íibrocimento 6 mm 4,34

Cerâmica hexagonal 4,31

Cerâmica retangular 4,25

Azulejo branco 15 x 15 7,08

Tinta de emulsão plástica 14,00

Tinta a óleo 11,67

Dutos elétricos rígidos 2,35

Caixa de água 1 000 53,26

CaixR de gordura 24,24

Caixa de descarga dc embutir 26,80

Tijolos 10 x 20 x 20 0,10

Tomadas de embutir 0,34

Interruptor de embutir 0,47

Pio plástico 0,74

Pio plástico 10 0,46

Fio plástico 12 0,30

Portas lisas cedro pni2 14,80

Janela de correr cedro 150 x 350 77,80

Janela de correr cedro 150 x 300 90,00

Basculantes de íerro 28,00

Bidet branco 3 furos 25,49

Vaso sanitário branco 18,60

Lavatório branco 2 furos 14,10

Tacos de peroba de primeira 6,50

Rodapés de peroba 0,39

Fogão de 4 bocas a gás 132,SO

Tanque pré-fabricatlo 10,90

Vidro liso 3 mm 1150

Vidro martelado 11,70

Banheira branca í pés 110,10

Chuveiro completo 27,55

^PARA.SUA MAIOR COMODIDADE EM
"Ü3LOCÃÍI SEU^AJVüNdOCLASSlFir.Ano £)

^PAZER SUATASSJUNATU11A

BARCO r_céni-constru[<ío, 7 m
cómp.f cedro, vsndo — 45-4320.

BARCO A VELA — É pora motor
de popa. Nâvo. Compr. 3 20 m,
boca 1 40 rm atiuipodo. Em ex>
po;Íç5o — Av. Aug. Severo, 272-C
(Glorio).

BASCO — P| transporia — Ven.
do com casricidàde p| 300 dú

Isjas de cachos de bannna ou 3
honeladas. Motor a Diesel, NCr$
3.200,00. 3a.-Teira - 22-2483 -
Freire.

! BARCO de Pesca — Motor "Mar-

.._ ', 2 cilindros — Ru.-, Circular.
2 - Caiu - Tel. 34-1549.

BARCO de cedro 4,20 x 1,40"
motor Johnson 10 HP, branco,
quant nõvo. Tel. 48-2452, NCrJ
1.350,00 - Sey.-feira.
"CARIOCA" — Ém períeito esta-
do. Velo» de algodão. Com ol
se mmotor de popa, 5 HP. Trctar:
Av. Aurj. Severo, 272-C (Glorio).

ULVEU
IrlLlCnV*HI I B ¦_____¦¦
[RUA DIAS DA CRUZ, 7<f-B

ANIMAIS E
AGRICULTURA

LANCHA DE PASSEIO — Vendo,
com va_n np. Hangar late Clube
R. J. Casco Columbio, fundo
duplo, cabina, 2 boliches, gela.
deira 24 pés, motor retificado
Cris-Craft 145 HP. Base 7 mi
Ihões. Tel. 32-51M.-

rÃNCÍTÃ — Vende-se, urgente
pela melhor oferts, tipo voadei
ra, c. motor de pòpn. Trater
amanhã, 47-8584.

IlCTtMNG~^T:õÍTrvãÍa7"DBcron
americanas; e:tars ttço inox., óti-
mo estado. Diplomata que ae rc
iira vende urgente/ por NCr$
1 000,00. Guitavo Sampaio, n
542-501.

LANCHA — Víndv-ae motor Crii-
craft recondicionado, 150 HP, bs-
nheiro, coí., belicheí. Tratar 2.a
feira 25-2498, Lima ou v_r no
Carioca late Club còrn Daniel —
NCr$_4 00a
LANCHA - V.ní.-i.," 17 píl.jd» luxo, casco hidrov*, novíjtl-
m&, motor d» lontro Willy;'
marítimo — rtvarfío hidríulita,
•llofum»nto vsp'imi d» nylcn,
capota, farol mjitta, «scada, ter-
reta • capa coWlUra — Tratar
tegunda-ltlra ptlo tel. 40-2791
- Sr. ARISTIDES e 34-1035 Sr.
RAUL - NCrS t. 000 - Ai.ilo
bf «rU j
LANCHA 

"COIUMBIA 
- V.ndo

urgant* am *•.!. nov© — 430
mjl -_T.K_3S.1477.

VENDO pjancha a veia, medlff*
do 3,80 comp. per MO |afg„
de barco Fi berg tas — Vários ia-
manhes, motor e remo. R. Alça.
méc, 217; Tol.; 30-4571.
VELEIRO - Calamaran, 22 ais,
planto americana Off-Shore, liaei-
ro, seguro, ótima cabina, vela
dacren. Vende-se tel. 46-4753.

MOTORES E
MARÍTIMO

EQUIP.

LIGHTNING. Barco a vela, em
ítimo estado. Vendo urgente. —
Tel.r 32-4914 e 38-2080. Dino.
Base 1 200 000.

LANCHA.-^.,Columb|»'40 HP,- í\t.
tromotic, nova, preço ocasião. —
58-1102.

LANCHA - Vende-se lancha Co
lumbia 21 pés, c| cabine comple-
ta, seminova, motor Chris-Craft,
105 HP. Ver c| marinheiro Ma-
laquias no I.C. RJ. Trator tels.
36-5983 é 37-6212.

LANCHA aaporie peses, proa co-
berta, cj volante, geladeira e
carreia, Cr$ 250 000. Ver R. Gér-
?on Ferreira, 5, I. C. Ramoi, —
Sr. Moacyr.

MOTOR popa — Vindo Johnson,
60 HP, nôvo, na embalagem. Tro-
tor com Tòrre3, tel. 46-8733.
MOTOUES DE CEMIRO 

'"-" 
8 HP,

novos, desde 529 cruzeiros no-
vos. Distribuidores Bornbox. R.
Frei Caneci, 130. Tel. 32-4463^
MOTOR SAILER -7 meiros -
Cabina 2 beliches WC. - Vendo
ou troco por carro nacional.
Tratar 2.a-feira. — Sr. Antônio.
Tel.i 23-7165 - 

_JamaI 23.
MÊÍiCÚRY - Vendo 50 HP óti-
mo estado. Ver Eng. Coriolano,
90 - Ilha do Governador, NCrS
2.500,00 - 22-2433.
VENDO motor popa Msrcury, 30.
HP, c. comande, à vista 1 000.
Av. Meriti, 222, Vicente Carva-;
lho_— Roberto.
VENDO motor marítimo, nôvo,
completo, BUKH, 40 H.P. T.l.
2649 - S. J. M.rlti - Armindo
ou Pinho, na padaria.

CAÇA E PESCA

MATERIAL
UM BIRUTA METIDO A ECONOMISTA

Nn qualidade de Redator doa anúncios do Sr. Pinto, lenho liberdade para escrever o que bem quiser. Os
faios narrados abaixo podem desagradar ao Patrão mas representam _ verdade. Cheguei à desagradável conclusão
de que o homem está mesmo biruta,'como pensa muila genle. Éle passou diversos dias na sua casa de Muriqul,
para descansar, pois estava realmente cansado. Fui vè-lo. Ao avistar-me desandou a falar cemo matraca, de
nova "invenção". 

Falava depressa e ria muito. Repelia a todo inslanle as expressões "cu-,10 móvel é igual
móvel". Conití33o que quanto mcís é!e cxpiic.iva, menos eu entendia da sua ladainha, Meu semhl
incompreensão e êle veio logo com estü: — Digo que a c^sü está pegando fogo e você continua
sos. Você não percebe que esta teoria-económica permite .baixar ainda mais os preços? Olha, Heilor, volla agora
mesmo para o Rio. Já preparei tÉdas as instruções para o pessoal da Loia orientar-se. Estão aqui, toma. Diga à
Ana (aquela moreninha queimada, que calcula os cuslos), para baixar ainda mais os preços, seguindo a fórmula
explicada nesse rascunho. Não fique preocupado com os rabiscos, ela entende bem, iá acostumou-se a decifrar o

tua

preço
ante denunciou

comer treinos-

segunda-feira, com os novos preços.
Veja só; uma conclusão tão simples, "custo movei —
cuslo percentual mais baixo — lucro mais alto". Porque

Clientes que é uma experiência * por-

um frasco cheio dt* pi-

que e3crevo. E avise ao Jayme para começar, logo na
E cerrando c; punhos batia na meca e> falava. —

preço movei — preço mais baixo — venda mats alta —

não pensei nisso antes?
E dirigia-se a mim. Heitor, escreva o que quiser mas prevína

tanto só podemos garantir os preços novos por uma semana. Depois podem mudar.
A-esta altura da conversa chegou Da. Celina muito calma, com um copo dc água,

lulas. — Toma, está na hora do seu remédio.
Fiquei arrepiado. Eram as mesmas pílulas que minha pobre tia lomava antes de ler seguido para o

hospício... nenhuma dúvida, o homem está mesmo tan-lan. Procurei persuacti-lo. Sr. Pinto, como pode baixar
ainda mais os preços numa ocasião em que tudo aumenta?  salários, impostos, lama nas ruas, transportes, luz,
corte de luz, encargos sociais e... não pude terminar. O homem virou fera. — Heitor (disse êle) já vi quo de
economia você não entende nada. Está bom para ser Ministro de Planejamento. Você só sabe escrever c assim
mésmb'"âs" vezes escreve mal. _.

Decididamente o homem não estava bom, mos nada podíamos fazer. Èle -manda nG-que-é-clèJe^^Erocurei
a Lua no Céu; Lua-Novc. Naturalmente quando mudar para quarto-crescente, êle também mudará de idéia e mandíirá
vender aos nossos preços normais, que por sinal, são os mais baixos do País. Enquanto não mudar de tua, quem
quiser que aproveite. Turnos ludo em maleriais elétricos
vez volta sempre e lorna-se nosso Amigo. Por islo sempre

mas a preços baixes,
dizemos: Quem entra 1

cliente
Pinlo sí

que nos
i salisfeih

compra uma

PREÇOS validos aié .SÁBADO: PREÇOS VALIDOS ATÉ 5AEADO:

CARABINA CZ - Cal. 22. Semi.
automático. Uma ióia. NCrS ...
500^0. Tol.: 58-7917._

MOLINETES.,— "Pon 140", vara
fibr.T para pescar, tudo nôvo. —
22-1509.

Vendiem-se maquinas
Trator Oliver 99

Um trator de roda case — 500.
Uma motoniveladora Caterpillar —

12, série 8 - T
Bomba More Trench, completa, em

bom estado, para rebaixamento de lençol
cTágua. Tratar à Rua Pirangi, 405 — Ola-
ria, GB. (P

DIVERSOS

Fio plástico U rolo com lOOm 
Fio plástico 10 rolo com lOOm 
Fio plástico 8 rolo com lOOm 
Cabo plástico ó rolo com ICOm 
Cabo plástico 4 rolo com lOOm 
CordÜo 2x20, rolo com lOOm 
Fio' cobre nv — rolo fechado — kgj

¦ Cabo alumínio alma aço ACSR n.° 4 — Bobina
com 1000 kgs,. - preço de quilo 

Chave monofásica de louça 
Interruptor de embutir 
Tomada de embutir
Isolador marron Westinghouse — só & louça ..
Rol d ana niarron (carreto!) 72x72 
Haste terra 5/8 x 2.40 - galvanizada 
Eletroduto pesado do bom 3/4" 
Eletroduto pesado do bom 1" 
Eletroduto pesado do bom 1 1/2" 

Motores da marca G. E. — Mcnciá^iccs
e Trifásicos:

1/4 HP 4 polcs — monotásico 
1/4 HP 2 poloí — monofásteo 
20 HP 4 pelos — trifásico 
10 HP 4 pólos — trifásico 

14. .100
33. XO
54.£C0

103.0:0
156.500

11.000
6.500

4.900
980
250
150
430
330

8.140
1.960
2.. 800
3.100

68.120
68.120

920.930
486.630

Tran-iiormídor tipo LICHT 5.700/13.200V 220V
de 75 KVA remos 2 eni estoque 
de 45 KVA temos 5 em estoque 

Suporte pendente de baquelite 
Suporte pendente c/rabicho (gambiarra) 
Lâmpada comum até 60W 

" fluorcsconle d« 20W -." comum de 500W — 120V " de mercúrio 2SOW " de mercúrio 400W " mixla de 250W 
Calha fluorescente p/l lâmpada 40VV .•
Lampião a "corozene" — vidro branco 
Fusível roiha da Utão 
Caixa reforçada 4x4 
Lanterna pera varanda 
Lanterna do mão (a lur vai continuar faltando)

-- p/2 pilhas 
"Rayllght" n.° 801 

p/2 pilhas 
"Good-Liglit" — farolete ....

p/2 pilhas 
"Raylight" n.° 301 

p/3 pilhas 
"Rayllght" n.o 302 

p/3 pilhas 
"rifie" 

p/3 pilhas 
"Good-ttght" n.° 1207 — re-

gulável 

2.ç;o.oco
2.340.OCO

ÇO
230
560

2.300
3.200

25.000
32.500
15.COO
2.000
3.900

100
2ao

3.8CO

1.920
J.O.jO
1.2C0
1.5C0
2. OCO

5.7C0

R. Pinto Materiais Elétricos — Rua Moncorvo Filho, 41/43 - psrto do Campo de Santana e ds E.F.C.B.

PROFISSIONAIS
LIBERAIS

MEDICO PEDIATRA - Precisa-se:
Rua Conda de Agrolongo n."

1215 - Penha.

ANIMAIS
AVKS E ANIMAIS - Vendemos
onça, puma, leão americano,
c3es pelo arome, austral iam fox,
qatos angorás, pássaros, pavõss,
íaisões, serpentes, peixes, sa-
po:, UMarugas etc. Casa Cana*
rio. P. Vergai. 1 753.

ANGORÁS brancos e cimas, v*rv
dêm-je. Rua Barão SHo Francii-
co, 473, ap. 104, Vila Isíbel; e
favor não_ telefonar.
BOXER - 

"Vendo~cãd«ía 
de

meses, dourndB, com excelente
pedimes, linha de exposição, fi*
lha do Gr. Campftão Billanl Pad-
dy Dozer. Rua Oto d» Alencar,
15 — Maracanã.
BOSTON ^.-.TBRRIER.V r-,,;Díiéjo
adquirir um cão ou trocar por
Dobermann da melhor fifiaçSc
poEiível. Telefone 45-7663, sabá-
do e dominçio, Sr. Leal.

CÃNlL" GÕLDPÜLVER 
_-*~ÃcStí

mos cães de qualquer raça para
hospedagem, por dia ou por més,
Tel.i 34-3099.
CÒLIIe"'-" Filhotes,'MF com Pe-
digree. R. Jorge Rudge, 90, cl 13.

VACAS c[ crias; noviíhai amo-
iadas HPB - PC e (1) um touro.
Alta seleção em tipo t leite —

I?'iiJ3VÍ02J 
- 47-7413 - Sousa.

VE'NDlfM.S'È 
"filhotes 

Pastor Mc-
mão, de alta linhagem, ja vaci-
nados, na Rua Arogueia. 1 350 —
Freçiueiia — Jacarepaguá*.,

AVES E OVOS

VENDE-SE a
GB. Pronta
lente e ensinada, 2
pj concorrer a qualquer exp., nal máxima
Rua Cerqueira César, 67, cj 7 — 

[Tel«fon»
Centro — Madureira

ATENÇÃO — Reconstruímos, r«-
formamoi, pintamos, consortamoi
odifíciof, catas, apt., lojas, rei-
taurantes «tc. Tamos profmio
nais oipeclaliiidoi no ramo, por
tuguèses, brasitoiros. Orcamon-
toe fl referências no Estado da
Guanabara • Est. do Rio. Sem
compromisso. Serviço com r*pi-
dfli t orçamento» baixos. Telt-
fon* hojo mesmo para a nossa
firma. Tel.i 32-9539.

COPIAS de documentos, pígina
cio iivros, diários, balanços, gra-
vuras ou qualquer dejenho-tr.iço.
Çntregemos em 10 minutos. Avé
tamanho ofício: CrS 800. Con-
fulle-nos para tafnanhoa malotes
ou grandes quantidades — PHO-
TOKINA - Av. Rio Branco, 133,¦oja 

E - Tel.i 52-8606.

PROTETICO — Precisa-se de um
para todo o serviço ds labora- ——-—--

torio para trabalhar 5 horas do 
J^^Q £ EQUIPAM

MÁQ U I N A S
E MATERIAIS

6a.-feira. Orenado a com-
Trat3r nn Rua Carolina

29 - Méier.

2a
binar.
Méier

PRÉCÍSA-SE~dc proi. reg. de Geo-
grafia para 4 turmas do Ginásio,
Tratar na Rua Lucidio Laqo, 292

Tel.i 29-6079.

PRECATÓRIAS e certidões em to-
do Brasil — Henrique, 2." Dis-
trito Foro de Niterói — E. do
Rio. ______
REFORMAS t 

'.pINlURÀS 
d» cjioí

— Pinto cômodo a partir de 45
ll - Tel.: 29-8791, Sr. José -

Atendo hoie.

DE ESCRITÓRIO

cadela mais linda dai
p! dar_ dinheiro, va-iDÉÍEIIVE - 

"SANTOS 
- Investi

uno?, pronta qbçóos particulares. Garantia

AVES
sas etc,
araras
ovos'
colorid;
horas.

PERUS
me

sigilo. Atenda
46.9198

hoi,

DENTISTA oportunidído — Ven-
de-se para retirar consultório
completo. Melhor oferta — Rua
Viveiros de Castro, 27.

ENGENHEIRO CIVIÍT- PiãntaTp/
residências — Cálculo de estru-
turas — Tel.i 49-0152- - Sábados
e domingos — 14 íib 19 horas.
Dr. Osvaldo Martand.

FIRMAS — l»(i-liranios, sociais
ou individuais — Talefon* .
23-1102.

Fnisó.s, pavões, sedo-
Particular vende cajsl de
V.-48.3:42?' _ ._ I MEDICO"-, Precisa-ae.; 

'de~dois
- Para incubacno, rcc_: médicos de preferencia, aposen-

Inf. 29-4029, após 20.1^05, 1 pa,a Nileroi e 1 para ..
Nilópolis, devendo trabalhar dej" **#**.*
2 ou 3 vezes na semana. Orde- DECLARAÇÕES
nado a combinar. Tratar na Rua ertiT»¦(
Carolina Méier, 29 - Méier. IfcPIIAIS

— Vendem-se perus, dori
filhos dos americanos im-

portados, peito superlargo, bran-
co. Ver Estr. União e Ind. 18 100
- Pedro do Rio. '

TRADUÇÕES — Fac.0 qualquer ti-
po de tradução — Inglês-Portu-
guês - Tel. 36X4390.

Detetives
Organização Particular át \n-

vísligatões encarrega-sc de

executar serviços de vlgilân-

cias, sinclicSncias, flagrantes,

descoberta dc paradeiros etc.
Rua do Carmo n. 6, s| 1 305
Tel. 31-0947. Diariamente.

DIVERSOS

A RIFA DA RADIOLA Siemens do
Brasil que vai correr pfcla Loteria
Federal do dia 15 dêste més do
Talão 801 a 900 não ssráová-
lidos caso seja :-orteador pois o
mesmo foi perdido. -^

APARELHOS INTERCOMUNICA.
DORES — Qualquer n.° d» ra-
mai» — Tramtstorizado - Peça
demonstraçno — Te|. 52-6489.
ATENÇÃO. Vendo máquina
crever Remington, crtado nova,
máq. somar. Tel.: 32-8861 - 14
Tis 17 horas.
COMPRO geladairas usada;, pago
das, pago b.m. Tcl. 30-3320 —
Araújo.
IBM elétrica — carro arande.
NCrS 300. R. S. Miguel 578 ap.
401. Lhina-Tijuen. 
MÓVEIS consultório, vendem-se
urgente, armário, banco girató
rio e mesinhi! auxiliar. Rua Ba<
rala Ribeiro, 658, ap. 302. Tel.
57-8300.

AAÁQU1NA escrever Royal moder-
na, carro grande, teclado verde
190 mll.. Calculadora elétrica c!
defeito 50 mil. 57-0222.

VENDO máquina de escrever mar-
ca Olivetti, usada, Melhor oferla
Rua Francisco de Sá„ n. 12, lo
ja E. Sr. Nilo.

VENDO mobilia
rio e dormitório
37-280Í.

imbuía
casal

e:critó-
- Tel

VENDEM-SE bureaux, cofre gran-
de, prenso, arquivos para fi-
chás, balcão, maquino escrever,
cad. girai. autoclave» e outros
Uem. — Rua México, 21. Tel
42-5854 - 42-5854.

VENDEM-SE máquinas de escre-
ver, somar e móveis de escrito-
rio, grande oportunidade. Tel
48-6239.

TRATORES E
AGRÍCOLAS

IMPLEM.

COLLE - Filhotes com 30 dias
Vendem-se, Av. Democráticos n.
303 — Higlenipolis — Bonsu.
cesso com Orlando.
CANÁRIOS BELGAS - Vendem-se

Rua Roberto Freire 213 - Ca-
mera,

CHIHUAHUAS.-—- Repr. > filho-
fêmeas e machos. Rua do

Roclia, 100, casa 8, próx. Est.
S. Francisco Xavier.
CAVALO mestiço, porém gran-
de, adestrado, próprio crianças,
puro trote, e cinco arrelos com
pletoí tipo hípica; — Telefene:
25-7507.
CRIADOR vende peixes pi aquá
rin. S. Franciico Xav.íer £38.
DINAMARQUÊS-GIGANTE: - O
Canil 5 Lagoa vende filhotes com
pedigree. - Tel. 27-4274.
éGUA — Particular Vende linda
estampa, puro sangue inglês pr.ra
reprodução ou montaria. Infor-
maçõc;: 22-8256.

GÃTÕ¥"ÃNGÒRÃS~^*Vendo lin".
dos filhotes legítimos. Ru.t do
Catete, 92, casa 21. Tel. 25-5333.
GATOS SIAMESESÍ raça pu"ra."Te^
lefone _29-783_0. _
GATOS Slamese». Vendo filhote»
legítimos. Preço: 30 mil cada.

Humaitá 104, ap. 905, 3°
Btoco, — -Botafogo.
LULU, cadela e gato persa, i
lliote:, vendem-se barato. Tel.: .
58-9720. diLriament».
MINIATURA" Pirischer c". pediijree
vende-se, pronta para cria. Rua
Uruguai, 194-A, ap. C-02. Tel.:
38-0974 — Negócio urgente. Mc-
tivo mudança.

ÍÃpTl.NSCHERí: vendo registra-
dos c| • e sl orelhas cortadas,
deicendêncla campeões — Telefo^
n»_29:6835;
PEQUINÈS - VendVm.se'iin"dos
filhotes. Rua Ernesto Pujol, 124
- Maria da Graça. Tel.: 49-8722
POLICIAL c. pastor alernão. -
Vendeni-sc duas, com 1 m6s t
dial. Ver na Trav. 11 de Maio,
20. Sr. José luiz,

TRATORES - Vendem-se quatro
tratores de Esteira International,
sendo dois TD-6; um TD-9 e um
TD-9-91, em perfeito estado de
Funcionamento. Tratar pelo te
lefone 23-8641.
TRATOR TD-9 - Int.rnalional d.
«.teira. "O" horas reforma, _ti-
mo p] agric. dostoca, deiinata-
monto, aracão. Aceita-.» automó-
vel parla pa<j. T.l. 31-3621 ou
47-9208 (i noite), ____ ___
TRATOR D-4, esleiro, ítimo cs"-
iodo, informações horório comer-
ciai, Petrópolis, lei. 6B19, Luís
uu Arnildü.
VENDO üni*~tratú.- D-7 reformo--
do, urna pi mecânica HDóG —
Tratar Tel. 52-6792. Dr. Lino ou
Milton,

Tratores - aluguel
Executamos sirrviços do ter-
plenagem, desmonte, ater

ros, loteamento etc. Trotar pe-
Io tel.: 2B-5328. (P

Documentos perdidos
Foi esquecido, no interior de um táxi, no tra-

jeto Edifício Avenida Central—Rodoviária Nôvo
Rio, na última sexta-feira, dia 3 de março de
1967, um pacote de côr rosa, sem legendas, ata-jNò.:
do por barbantes e fitas adesivas, contendo vá-
rios documentos da firma REPRESENTAÇÕES ES-
CRIBANO ITDA., enlre eles os seguintes:

1 livro Caixa n.° 1, totalmente escriturado;
1 livro de Registro de Empregados n.° 1;
1 cópia da relação de empregados — lei dos 2/3;
1 livro razão,-
Cópias das declarações de Imp. Renda, exerci-
cios 1965 e de 19Ó6, anos base de 1964 e 1965,
respectivamente;
Documentos de caixa a serem escriturados.

MÁQUINA de escrever Imperial
part., compra, tipo elite. 16 car-
ro 18" ou mais, qualquer esta-
do, bem como miolo extra. Teí.
31-2892 -Jdmundo.

MAQUINA DE'ESCREVER OLIVET-
TI — Lexinkon 80. Carro 38, tipo
Peíca; míquina somar elétrica,
Olivetti, nova3. Particular vende.
NCrS 400,00 cada. Rua do Russel,
404,: ip, 602.
MAQUINAS DÉ ESCREVER""- Â
preço para revendedor, marcos R**
mington, Underwood, Olivetrl,
Larcjo d; Carioca, 5, sj 1)7. Tele-
lone 42-9223.

MoVÉiS"DE ESCRITÓRIO -" vêiv
de-3e grande quantidade de ms-
.«as de todos os tamanhos e mo*
dêlos material usado, cadeiras,
arquivos, tipo Ralos X e fichÁríos.
Rua Dr. leal, 368-C - Engenho
de_ Dentro.
MAQUINA-UNDERWOOD— Ven-
de-se uma, carro grand*. Caminho
de Itararé, 29 — Ramos, jenhur
Carlos.
MAQUINA" DE' ESCREVER - Ven-
de-se, Royal, americana, sj uso,
portátil, último modelo, melhor
oferto. Tratnr Rua Franciico S.
5, Iojg, Sr. Simão.

MAQUINA de escrever de me-
sa perfeita 75 mll e 1 Under-
wood moderna carro 14" — R.
Araúio Leilão, 108 c! 11. Eng.

Material Elétrico
Lâmpadas de 10 a 60  NCr$ 0,58
Lâmpadas Florescentes  NCr$ 3,30
Fio N.° 14 - 100 mis  NCr$ 17,00

Preços especiais para Revendedores. Mate-
rial Elétrico e Hidráulico em geral. — Rua Re-
gente Feijó, 41, Pca. Tiradentes n.° 27 — Tel.
23-4902.

Móveis de aço
Vendem-se, para escritório,

meias, armários, fichários, ar-

quivos pom fichas Hollcrllh e

etc. — Rua Engenho Nôvo.
369 — Sampaio — Tel,: ....
49-6524.

TUBOS PLÁSTICOS - Marca Ti-
gre — Distribuidores Bambe*.
Rua Frei Caneca, n.° 130. lei.
32-4463. Para água, esgoto; cc-
lhas etc.

TAMBORES vazios de soda. Ven-
do. Tratar Rue Nilo Peçanha. 860.
ónibu» A.&.C. São Gontíslcf,1
Esl. do Rio.

VÍNDÒ~2"000i.1líoÍõT,~S m. «rtia,'_ 
desocupar lugar. Hoje, Av. do

Exército, 67 — São Cristóvão-

VENDÉ-SE material resto dc obra,
Rua José do Patrocínio, n." 156,
Tel. 36-0415.

INSTRUMENTOS
APARELHOS

EQUIPAMENTOS PARA
SÍTIOS E GRANJAS
GRANJA — Vendo 5 campinui.-,:;
pj 1 000 pintos, a gís, com bu-,
jões, 1 campfinula a querosene í
p! 1000 pirilb»i 40 bíhedouros;
de pressão, 90 metros de can-
toneiros de 2" de íerro com sis-
lema de graduação de altura; cc-
nedouros lineares de flandres,,

Sr. Roberto, Tol.: 26-1643.  
j

VÊNDE-SE choendeira elétrica com
capneidade para 6.000 ovos. Tel.
22-7944. I

Pede-se a quem encontrou fineza de de-

|volvê-los à empresa, telefonando para 22-1214
|ou 52-6442, diariamente, de 8 às 18 horas; gra-

yyitifica-se bem.
Rio de Janeiro, 9 de março de 1967
REPRESENTAÇÕES ESCRIBANO LTDA.

a) Ilegível

MAQUINA eicrever Olivetti Stu-
dio 44 semiportátll c 1 Olivetti
Letsra 22 pcrlálü. Vendo Rua
Delgado de Carvalho, 4S. Ti-
iuca.

HANAU — Vendo alemã origina
rsio ultravioleta e infraverme
lho. 47-4238.
"INSTRUMENTOS"-: 

V.ndo volti
mttro a válvula 1 OHmitar ...
20 000 — 0 hrnt por volt, 1 prov
de valv. írujto, 1 gra vidor da
- COPACABANA.

VENDE-SE Gitoio psra alerqin,
com coleção de seringai e agü-
lhas, novo, americano — Éd.
Odeon - 42-9234, de 15 _t 19
liorús.

VENDO madeira usada,
tado, cobrir area 12 m
- Rua Idumé, 327 -
Pina.

bom
_ 5,30m
Braz de

DIVERSOS
BALANÇAS -
balanças para
25-3239.

REGISTRADORA National, vende
em períeito estado. Armário*

portas de grade. Rua 7 dn Sc-
tembro, 139, loja.

TANQUES ptra depósito de 61co.
Vendem-.c diversas capacidades.
Tel. 30-6169, Rainho.

VENDE-SE 1 cofre nôvo, por NCrS
150,00, uma máquina de cos-
turn, por NCr$ £0,00. Tratar na
Rua Luit Barroso, 253 (frente).
Iraji.
VENDO - Faqueiro e;o Wolff
100 p. 120 mil; móvel pl radio,
vitrola 25 mil — Av. Calógeras,
12 ap. 34 — Centro.

Vendem-se três
açougue. Tratar

BALANÇAS — Vende-se vários
tipos inclusive tendaI para açou-
gues. Tel.:_30-621). _ __
BALANÇA DE PRATOS - V.n-
do com 30 quilos d» pato d*
metei - T.l. 3Í-1477. 

CHAPA"SILICIA-"- Vende-se 10
ton. Uras com 2 m, de compr.
Rua Carolina Machado, 259.

COFRE GRANDE - Vende-se,
próprio para grande movlm., dl*
nheiro ÍP/ empresa de transpor-
t*£, super-mercados etc). írès
ponas, dois segredos. Preço &'a>
cepcional, Rus ds Conceição n.°
¦15-A, loja.

VENDEM-SE 2 aparelhos de mas-
aaíien:. 1 vlbromatlc e outro nia*
nual elétrico; 1 máquina dp cos-
tura Singer — Tel. 54-4330.

VENDO um consultório dentária.
Preço: NCrS 700,00. Praça José
de Alencar, 13 icbrado. 2o. feira

,..-..,., -,. idas 9 «s 19 hora.».
MAQUINA de escrever elétrica,L  . 

emSagem:,hs^'^Ô;,á?;í:dav^iMAT. DE CONSTRUÇÕES
do pelo cu:to — Tel. 25*1467. _ *«.¦¦_*-.^ _•_•_•__ '•' tT?

lA SOLUÇÃO •: Guincho giratório
MAQUINA OE 'ESCREVER reíiVELOX. P.ca d.monítraíãe. T
MINGTON s.minova, N.OJ50.|l_?___
Bur.au 7 9. tampo vidro NCrí 40,
poltronoc pUttko, cadeira m«
deira a NCrS 10, fichar!» i[» 2 g.
novo NCrS 20, per&ianai novas
10. Alm. Barroso, 97, ula (09.

CONSTRUÇÕES e reformas de pré.
dioi, Faço. Tratar na Rua Hunv
berto de Campos, n. 827, loja 1
— Leblon, depois dfl3 16 horas.
Dr. Souid.

— 'Vendem-*.!CIMENTO Mauá o menor preço
20,00 mesa:, da praça. Tel.: 34-4716. D. Ca-
- Telefone xias, 2 033.

Breu "N" vivo
mexicano

Em tambores originais. Ven-
dem-se 7 toneladas. Prega
mínimo. Telefone 23-0904.

FERRO: Vendem-se 3 toneladas
de Vi" e 3 toneladas de 3/16".
Run da Proclamação, n. 556 —
Donsuceiso. Tel.: 306603.

MÁQÚÍNÃ de calcular suiça, de
bôlío, marca "Curta". Vende-se
nova, na embalagem, ideal para
ímgenhairo:, açjrônomoi e Joô-
llieiros. Preço CrS 250 000 (ba-
re dólar antigo). Telefone:.. -.¦57-2700 

a partir de legunda-
feira. __
MAQUINA REGISTRADORA e apa.
relho de ar condicionado ameri-
cono, vendo para deiocupnr lu-
ger. Rua Santa Alexandrina, 307.

isqueiros
acendem sozinhos

Atraente novidade que fun-
cíona na base da reação qui-
mico. Dispensa pedra e pavio,
ótimos para presentes ou brin*
de. Preço especial para re-
vendedores. Tel.: 25-1229.
Reynoldo.

Sucata de ferro
Compra-se sucata de ferro

pesada a Cr$ 57/kg — Av. Su-

burbana, 4150. Tcl. 29-1487.

CONDOMÍNIO do
EDIFÍCIO "RIO AZUL

«OVEIS Escritório
íi partir de NCrS
arquivos, ermríríos
30"62"' I CERÂMICA — .Vermelha,'' de 1.»
MULTISUMA 22 Olivetti, 2, mi. - NCrí 3,S0 m2 - "Ferrobras1

quinas d. .scr.v.r Oliv.tli Uxi-— "• Conceição, n. 107, tel.s .
Un 80, 1 armirio d. ato, Ij43-6243. Enlrada para carro.
metro . M por 90 tem S P'at*-ICÍRÃMICA - São Ca.t.nV. Pr.cV

M1'!.», 
"°I 

,' 
M-°873 

d. of.rta NCS 3,90 ou 3'- M.lhor .f.na. _ 37.32ja _ Diàrl,ra,nl,,__ —didas
DEMOLIÇÃO - Vendo telhas,
portas, ionelns, lídrilhos, louças
.:anitü/iaif aiioatho, tocos, ms-
deira, te!ii_i Br.isilíte, Eucctex,
etc. Ver Rua Joana Anqílica,
13J —* Prace da Pa;. _ ___
MATERIAIS;;'- liquidação. Porl
motivo de obres, liquidamos'com)
desctfnto de 20 a 30?i, fechadu-
ren, portas de cedro, armários
paro ocnhelro, ponteiros, pês de
cabrü, foice:, owcdelras, tudo de
l.a qualidade, 

"ferrobras" — R.
da Conceição, n. 107. Tel-: ..
43-62JS.

PEQUINÈS - 90 dias. Av. Copa-
cabana, 1017-1 103.

PÊQÜENir^Vende-se cadelíSa! ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
pequenês com quarenta e cinco -i, ,.dias de nascida. Rua Doze, enira-j Sao convidados os senhores condôminos a se reunirem em Assem-
Penha2'2' •"' *0] ~ 1AW — 

[btéia Geral Extraordinária, que realizar-se-á no dia 15 de março do cor-
PAstòFãieníüo" manto "negro"«: 

jrente ano, nos pilotis do Edifício "Rio Azul", à Rua S. Salvador, 24, em
primeira convocação, às 20 horas, ou em segunda convocação, às 2Oh30m,

MAQUINA escrever pouco uso,
vendo barato - Tel. 3J-9637 -
Urgente.

MAQUINA de escrever - Ven-
de-se Remlpflton rnod. 17, por
200,00 — Av. Presidente Vergas.
482 - Sala 1403.

MAQUINA «acrever elétrica
Smith Corona, modelo 120 luxo,
na embelogem original NCrS .
900,00. Tratar Tel. 46-4104. H
rario comercial.

MÁQUINA eicrever elétrica
mlportátjt, teclado Universal,
cn, importada, nova. Preço
sião. - Tel. 57-0651.

uni
oes- MATERIAL eütrico, vende-ie sal-

do, tomada:, fusível», lâmpada:;,
tomadas, espelhos, tel, 23-9630.MÁQUINA escrever moderna «•

lado de nova pouco uso porl PINHO DE RiGA — Vende-se 40
165 mil. Av. Oemocrílicos n. m3 o NCrS 800.CO o m3. Trata
690-B, perto da Uranos. nn Rua Mascarenhas de Morais
¦-—,•---I n-!-. ' -'"' ->'• 96-602. Copacabana.
OLIVETTI Multisurrma 22, ma- 
tiuins somadora elétrica eicreven-|PISOS Plastibel, orç. p. Tel.

Gal
36

Ribeiro
- li

meai 50 mil — R
da Costa, óó casa
- Tel. 37-3520.

PÕODLETÕV--'Vendi 
"üm"filho-

le fíiiiea com pedigree. Tel-: ..
47-4907._
PASTOR alemão - Lindo» 

"filho"-

tes do maia famoso campeão do
Brasil. R. figuel Ângelo, 496.
Cont! Cornar/.
PraUINeSvej*.Cqcker',Spatilel,v40|
dias, lindos. Tejefone 26-9629. i
PASTOR afemão manto preto,;importado, 

'idade 
15 metes. Pre-!

to 400 mil cruzeiros. Tel.: ...i
46-3274. I

te qi
temática,

ecuts multiplicação au-
adição, a lubtração

com qualquer número, para: a) prestação de contas do exercício de 1966;!°str?do"de'>nova.Ea vendÕ,03'™"
b) reexame do contrato de administração financeira para
1967; e c) assuntos gerais,

Rio de Janeiro, GB, 10 de março de 19Ó7
a) Moacyr B. de Lacerda — síndico

o exercício de!34"0628' _____[ c°m"ci°'-
Tel.

VENDO: 1 cale. Faccit, autom.,
'elétrica. 1 somadora Smith Co-
I r--na c. caracter!, ticos .de bale,
Man. -1 máq. escrever Remington

Icarro 40 cm. Tratar 57-2326.

5ETTER IRLAN0ÍS - Canil das
Laranjeiras, vendo filhotes vaci-
nados a registrados B.KC. Tratar
45-8239.
SETTÉR IRLANDÊS 

"""-""Vendem-se

filhotes com 3 meses, nn Rua Vis-
conde de Caravelas, 25. - Bo-
tafogo t
VENÔÉAA-SE filhotes efe 

'pequl-l

nês - 49-2621.

vfenST-íê
c 50 rc-

VACAS LEITEIRAS -
lote de oito re:es Gir
ses de vacas leiteiras rr
Holando-Zebu, com média
rior a oito litros. Trater
fcne 23-8641.

supa-
Te'e-

VENDE-SE cachorros Pastores de
1 mês a Rue 5. luir Gonzaga,
1 424 ces» X.

43-9080.

CrS 3 500. Taccs de
qualidades. Madeiras cm geral.
Rua Uranos, 1 261, Olaria. Tcl.:
30-0210.

fn"OLÕS^URXDÕ'ir^"n0x"20x2pT
Direto da olaria de Três Rios, pôs-
to nas ob*as — Rio. IMlhslro 65.
Tel. 38-4933.

Bronze Grafitado "Hi"
(SINTERIZAOO)

Temos para pronta entrega tôdas as me-

llimetal Ind. Metais e Ligas, Ltda.

Distribuidor exclusivo:
Impormetal S/A

Tel.': 30-5766 - 30-7258 - 30-0473

Óleos e Graxas

GALEÃO - MALAS PERDIDAS
Perderam-se no Aeroporto do Galeão, dia 6/3, vindas pela

Swissair, uma mala de mão preta e uma pasta marrom, ambas
contendo objetos e documentos de interesse pessoal, em nome
do Sr. Max Kaufmann.

Regia gratificação pela sua recuperação. - Favor telefonar
para 23-5816 (Dona Erandy). (P

Vende-se grande quantidade de óleos e gra-
!xas automotivos e industriais, em perfeito estado,

i6d.-,, «Imarca ESSO, TEXACO, SHELL e MOBIL OIL. Maio-
res informações, à Rua Itambé, 114, 8.° andar,
tel.: 4-9700, ramal 248, B. Horizonte - MG.^

Proposta, em envelope fechado, sob a refe-
rência "PROPOSTA PARA ÓLEOS E GRAXAS" atê
o dia 22 de março de 67. (P

Ferro para
construção

Olimo

ga. Tel.:

9 hora-..

preço, pronta entre-

43-9U8, depois dc

Sucata de ferro e aço
Vende-se

Ver na Rua Azeredo Coutinho esqui-
na de General Caldwell. Procurar o apon-
tador da firma Graça Engenharia no local.

(P.

LítVttassíwív-s-^isaíViír^j"» «53 r? mtifaÊÊí&nurmi
•¦^'•¦"-."'VV^i.írV' ¦• ^-..-.--J" .¦^.i.^j-.wti, ;...,. .;.-t.í-t^.,_-v. .-~;.^.-ie,»i,y<.-.-i*":.-i-í. ¦,..¦:.,*>-> .¦*.¦;_-.,«.-¦..;.-.„..;•.;. 3»ft«qw--»-f¦^.y», .jg^ ^-^MjWfr^tf^ML '":_
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Máquinas. Motores. Equipamentos
AUGUSTO ÇESAR CARVALHO

f_M^:^SI^SBB Im
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MÁQ. INDUSTRIAIS
ATENÇÃO - Vende-se uma ma
quina americana super-auromati
ca de fabricar copinhos para sor
vete, ótimo funcionamento. Tel
42-7777 - México, 119 sl 1508

.FR - Vidal.
ATENÇÃO, SAPATEIROS! 

" 
Vendo

1 máquina de chanfrar Fortuna; 1
de pesponto esquerda, 80 paresde formas esporte; 1 seta instru-
mento; da Fektma. Rua Maria Jo-

462-r — A^adu^fii^a.
BETOMEIRAS,\gulr.cl.c., vibrado
res, novos e usados. Reforma:
de maquina:. Faciliiamos. Tel.:
52-6614.
BOMBAS D. GASOLINA - Para
elevação, sucção, esaotsmento de
fundações, piscinas ele. Preços
baratos. Bornbex. R. Frei Cone-

130._
COMPRESSOR

ido
 Irbal 100 libra;

 NCrS 250.00. Rua Gon-
çalves Dias, 89 Sl_707.
COMPRESSOR de : pintura,'-?, pl*.tola, mascara, perfeito, vendo ba-
roto. - S. Vergueiro, 192, cj
porteiro.'COMPRESSOR 

Wortnington 9x9,
completo motor GE, 40 HP, cha-
ve a óleo, reservatório de ar.
Tel. 43-3077.
COMPRESSORES - Vend"ê-se'"Fr~e"o"n
para pequenas instalações frio.
Bom preço, funcionando, telefone
30-62 TI.
CONJUNTO carpinteiro-Universal
á.j popular com motor de luz —
Sao 10 máquinas em uma só —
Vendo na fábrica Ângelo de Cas-
tro Barata - Rua Fausto Amaral,
30 - Olaria - Rio 7.C 22 ¦
Tel.: 30-2337 - Peça prospecto.

MÁQUINA DE FAZER TECI DOS I TRATOR - Aluga-se. Cart. L 7-- Vendo uma alemã Forgeit Cart. L 4, último mod. H D 6Frauz,_clrçular, otimo_ estado. R.|c.A. Allls Chalmers. Traia''fo-

O MÁQUINAS £ MATERIAIS

Pajm Pamplona, 465-C. T&lefone
29-tl7l,__ inclusive domingo.
AIÓtÕR DIESEL"DÊUTZ"Industrial
refrigerado a ar, 4 cil., 56 H.P.
1 300 rpm, sem uso. Vende-se -
Procurar Sr. Farias de-Qa. a óa.
feira no horário comercial nõ
Rod. Pres. Dutra, 620 (ao lado
do Posto Pres.) Tel. CETEL: ..
91-12B3. Preço base: NCrS 
5 700,00.
PRENSA EXCÊNTRICA"- 150 ton;,
marca Gutmnnn, sem uso, 2 colu-
nas, 1 n.,20 entre colunas. Vende-
se 40 000,00 ou à vista 33 000,00.
Informações tel. 25-8374.
PRENSA 3 ton. Vendo'' à 

~Es77 ~Vi-

cente Carvalho, Ó55-D, Tralar se-
gunda-feira. .
PICADOR GELO..—^.Vende-se má-
quina com moter 5 HP. Telefo-
ne 30-6211. -
REFRIGERAÇÃO"-"Vendo a pes-
soa do ramo, unidades, compres-
sores e outros materiais miúdos,
1 arquivo de aço, 1 prensa, es*
merll, motores queimados. Estrada
ntendente Magalhães, 825 — Vol-

queire, .segunda-feira

ne 28-0-155, ou fone 50 — A'en-
der, E. Rio.
VENDEM-SE 3 Polys ofic. cluolo— 1 guilhotina 1,0o John Perfec-
ta. Frei Caneca, 238.
VIRADE1RA ven.
liou, 68.

2 ni. Rua Gia

VENDEM-SE 1 maquina de casear,
1 maquina de pregar botões, 2
maquinas industriais. Av. N. S.
Copacabana 1003-A.
VENDE-SE potilris americana, üm
torneador, diversos objetos per-tencente. a uma prátaria. Gon-
calvos Lodo, 29.
VENDO uma serra fieo-Tic. gd..com motor do 1|3 HP — Cr$
170 000 - Rua Ler! n. 100 -
Var Lobo.
VENDEM-SE 2 máquinas de cos
tura Elgln industrial, ano di
uso — Rua Enes Filho, 62. Pe
nha Circular.

ISEArOR AVANÇADO — A Comissão de Energia Atômica «o íicino Unidotem cinco estabelecimentos principais — p.tra pesquisas, armas, reatores pro-«luçao e engenharia, O Grupo de Reatores, Produção e En.renl.aria. O Grupode Reatores projeta e desenvolve reatores c c responsável pelo reator avanci-do refrig-erado a gás (AGR), instalado em Windscalc, Cumherland. Ê.._ rea-
, tor entrou cm funcionamento em agosto de 1!)G2 e gerou eletricidade pela pri*meira vez cm fevereiro dc 19ÜS. O reator avançado refrigerado a gás repre-senta um grande progresso em relação aos sistemas iniciais, uma vez «ue
JMnoions a temperaturas mais altas, assim permitindo o uso de equipamentoconvencional de geração. A foto mostra uma vista do alto, do pile cap coma maquina de carga e descarga ao fundo. Dois transformadores dc calor sãovistos a cada lado da foto.

. Novos avanços na energia nuclear
A demanda dc eletricidade aumen- tânico, publicado em 1955, foi no sen-ta constantemente no mundo inteiro, tido de as usinas nucleares peitai-em muitos países, a um ritmo que cio- corem aos órgãos responsáveis pelo

o^.^Ta™^"?8 cle-ciez em íez abastecimento de eletricidade e serem' operadas por tais ó.gíícs, que as en-
çómenHáriom a grupos de firmas in-

anos. Para muitas nações que dis
põsm de pouco combustível fóssil na ...,„.._,._„_._,..„ .. _..lllJ1IS ,,(. ,u.mn!i .....
cional, ou nas quais os estoques tlis- ctustriais, às quais caberiam o nro-poníyeis economicamente <*stáo perto jeto e a construção.
_¦!_. ca í_t_rrr__ n _*___,.-.-. « -v* nt.n..« ,,..,.1„„._. . ... -As responsabilidades da comissão

de Energia Atômica do Reino Unido
consistiam no fornecimento de infor-
mações, instruções ç recomendações
a indústria e aos órgãos incumbidos
do abastecimento de eletricidade; no
fornecimento de combustível para osreatores e seu rèprobessaineiitò cie-

de se esgotarem, a energia nuclear
oferece a melhor perspectiva de aten-
dimento dessas crescen.es néòesslda-
des.

BASE FIRME

A Grã-Bretanha;, com a maior ca-  v _.,..,_ „„,_„,;,,,;.,,.,,..„ ;,,_.
pacidado de geração nuclear instala- pois do uso; e na criação de tipo»cia entre todos os países, e uma pro- melhorados de reatores para o futuroduçao total de eletricidade por usi- Tjma admirável ilustração da rapi-nas de energia nuclear que excede dea e da eficiência, com- que as fir-longo a produção combinada do res- mas industriais aplicaram sua expe-to do mundo pode dar uma contri- riência na engenharia aos problemasbinçao importante à consecução do dos projetos de reatores maiores énível requerido de geração de ener- oferecida pela seguinte lista de usinasgia, fundamental pnra o aumento da típicas:
produção industrial e do nivel de vida.

Quando Caider Hall, a primeira Usi-,, Produção An» .m nu.usina comercial de energia nuclear pi.n.jadi eom,çou»uo mundo, começou a gerar el.trioi- do r.at.r «nstrucí.dade, em outubro de 1956, a Comis-
são de Energia Atômica do Reino (Me.awatts d. •I.tricid.di)Unido já, tinha uma experiência de
dez anos em reatores refrigerados Caider Hall 37 5 1953ar e moderados a grafila. De modo Brachvell 150 jg-,7que seu projeto repousou numa base Hinkley Point 250 195Bíl™°-1 Wylfa 590 19G2Desde o começo, os reatores de Cal-
der Hall, e a usina semelhante de Esse aumento de produção juntoChapelcross, funcionaram com nota- com projetos e técnicas de conSrí-velmente pequenas dificuldades - na ção melhorados, resultou numa red -
l&^f .fluentemente com menos ção no custo de capital, em relaçãodificuldades do que o equipamento ãs nove usinas do programa de 186convencional associado - e agora, para c.m libras esterlinas pôr qui o-passados dez anos, a produção com- watt de capacidade instaladabinada dos oito reatores excede 18 275
milhões de quilowatts-hora. REATOR A GAS
PRODUÇÃO ACIMA DA
PLANEJADA

Apesar de terem de ser desligados
sempre que c preciso substituir o com-
bustível, êsses reatores iniciais têm
regularmente atingido coeficientes de
carga de mais de 90 por cento e ge-ralmente funcionam sem interrupção
durante os quatro meses de inverno,
quando a demanda é mais pesada.Todos os reatores subseqüentes desse
tipo são reabastecidos em carga.

A demonstração saliente da alta
qualidade e segurança do desenho es-
tá 110 modo com que êle formou o
padrão para todos os reatores no pri-meiro programa britânico de energia
nuclear, assim como para os reatores
exportados para a Itália e o Japão.

E' digno de nota, também, que tô-
das as usinas até agora em operação
atingiram a produção planejada, e
todas aquelas com mais de um ano
de produção de energia excederam os
números previstos.

RAPIDEZ E EFICIÊNCIA

O plano estabelecido 110 Programa
de Energia Nuclear do Govêmo bri-

Durante o período em que essasusinas comerciais estiveram em cons-
trução, a Comissão deEnregia Atô-
mica do Reino Unido, sabendo quea eficiência do reator poderia ser au-mentada pelo uso de combustível decerâmica em vez de metálico, produ-ziu um projeto modificado de reator
para incorporar essa alteração. Cons-
truiu o reator avançado refrigerado
a gás (AGR) de Windscale para con-firmar os cálculos teóricos dos efei-tos e para servir como banco de en-saio para o uôvo combustível e paraoutros materiais de reator.

.-, í-sse reator começou a funcionar
cm agosto de 19G2 e a primeira ge-ração de eletricidade verificou-se emfevereiro de 1963. Seu rendimento, esobretudo o comportamento dos ele-mentos combustíveis, tem sido nota-
velmente sólido,- embora êle normal-
mente contenha combustível experi-
mental em cerca de um quarto doscanais.

Para manter a continuidade, o Go-
vêrno publicou um segundo progra-ma de energia nuclear em 1965, paracobrir o periodo compreendido entre
o íim do primeiro programa, em 1968.
e 1975. (BNS)

Curto-circuito
• CASTROL SUPERA TESTES —

Após superar os requisitos do teste de
corrosão do almirantado britânico ede ser testado e aprovado na Dina-
marca, Alemanha, Itália, Suécia e
Suiça, já foi entregue ao público do
Brasil o Castrol Marine Heavy DR/MO, óleo para carter de grandes mo-
tores dissel marítimos com sistema de
lubrificação dos .cilindros em separa-
do. O novo -lubrificante é reforçado
com aditivos especiais que previnem acorrosão, oxidação e desgaste dos
mancais e, sem ser um detergente,
mantém em suspensão qualquer resi-
duo que possa contaminar o produ-to. O novo óleo para -motores diesel
pode ser centrifugado. Á contamina-
ção com a água do mar não provocaa precipitação dos seus aditivos com-
ponentes, sendo perfeitamente recupe-
rávcl para emprego subseqüente apósa-extração da água.
• FORNO — Foi lançado no merca-
do sueco um novo forno de micro-ondas, com esteira rolante, sendo, asua capacidade de aquecimento deumas mil refeições por hora. Esteforno, da conhecida empresa Husqvar-
na, fabricante de eletro-domésticos,
destina-se principalmente a cantinas,refeitórios de escolas e de grandesempresas industriais, acampamentos
militares etc, lugares onde se sirvammais de 700 refeições por dia. AHusqvama já trabalha com o calorfrio desde há uns dez anos, tendo ia-brlcado mais de três mil fornos demicroondas de tamanhos pequenos emédios. O novo modelo, com esteira

rolante dentro de um túnel, vem sa-tisfazer uma crescente- demanda deequipamentos desta natureza com
grande capacidade e, ao mesmo tem-
po, flexíveis, de tamanho reduzido eexigindo um minimo de pessoal. Em
princípio, o novo forno trabalha da:maneira convencional. O túnel de aço
inoxidável, de dsénho patenteado, eVl-ta que o calor se escape pelos extre-mos abertos. Os pratos passam pelotúnel sóbre a citada esteira transpor-
tadora a uma velocidade que variaentre 8 e 18 porções por minuto.
(SIP).
e NAVIOS — Dois navios granelel-ros de. 23 mil toneladas cada um ío-ram contratados pela Comissão deMarinha Mercante à Ishikawajima doBrasil. A cerimônia de assinatura docontrato será realizada amanhã e os

graneleiros serão incorporados ft, Fro-ta Oceânica Brasileira. Construindo
navios como os que agora íoram en-comendados pela Comissão de Mari-nha Mercante — os dois maiores jã,contratados em toda a América doSul —, a Ishikawajima do Brasil dáuma prova definitiva da capacidade
de realização da indústria brasileira ecoopera com as autoridades do Go-vêrno, interessadas em poupar as di-visas que se fazem necessárias para oequilíbrio do ba.anço' de pagamentose o cumprimento de amplo programade importações prioritárias.

O A correspondência deverá serenviada para a Seção Máquinas, Mo-
tores e Equipamentos.

COMPRESSOR LABRAS - Vende-
se urgente, um dentário de luxo.
em estado de' novo. Av. Subur-
bana, 82. Tel. 34-5972. Segunda-
feira.
GERADÒR~'dei-z~»~g„sol. 3~KVA- 110 .v - 50 ds novo, "O"
nom, marca "Briggs Straton",
conjunto importado EE.UU.
ainda na embalagem. Apenas ..
1 250 mil cruz. Oporlunidade
única. Tel.t, 49-43*14

REGJ5TRADORA Hugin bem con-
servadã vendo por Cr$ Ó00 000
(seiscentos mU cruzeiros}. Ver à
Rua São _ Vicente, 126, ap. 302— Junto à Rua do Matoso. Aten-
cjíe^ sábado e domingo somente
até às_J2_horas._
REGISTRADORA NATIONAL ,:.L_-TRICA - 9 999 990, pequena, de
botão, ótimo estado, não fem de
feito. Preço módico — Rua Had
doe!, lôbo, 350 — Loja.

GUItHOTINA para encadernação
semi-nulomatica Krause. Telefone
34-1396. Neuza. Segunda-feira.
GRANITAOEIRA para chapas de
off-set 1.10x140 nova, 6 piesto-
çoes de 300,00 :-,em entrada.
Cunha 34-0413 ou Ivo 43-1305
outros mat. gráficos.
GRUPO GÊFÃÒoF^- Vende-se
motor Perckins 55 Kwa Diesel,
partida elétrica, seminovo, Infor-
mações 52-1801 — 46-5120.
GTrADÕRÊS de 50 KVA -~VW
do novos, inetor Perkins nacio-
nal. Ver • tratar Roa Jorgo Rud.
go, 120-A. Tel. 48-5330 • 48-3600— Amandio.
GERADOR-5~K_V.A. -_TrÍf_sico.
Nacional, novo, próprio p| sítio
ou pequena indústria. Estrada do
Mato alto, 4 770. Compo Grande.
Ônibus: Ilha ou Barra do Gua
ratiba. Sr. MÓrfládò.

SAPATEIROS - Vendo braço com
7 instrumentos com motor tudo
novo e uma bicicleta de meni-
na nro 22. Rua Voluntários da
Pátria n.° 10, primeira loia. Ver
domingo também-'até 12 horas.
SERRA CIRCUITAR -v Vendo ..eom
motor monofásico, de 1 HP e fu-
radeíra. Rua Marangá, .-J8-B, Pra.
ca Seca — Jacarepagua.
SINGER INDUSTRIAL - Vendem-
se máquinas Torpedo, de casear,
enulear, pregar botões, 5 fios,
de cortar, de faca e disco, e to-
dos 03 tipos de maquineis p| con-
fecções. Representantes exclúsi-
vos das máquinas de p.issnr e vi-
rar golas e camisas. Aceitam-se
consertos e reformas. Vendas ò
vista e a praro. Rua André Ca-•akantj_13, loja C_. Tel. 52-3237_.
SERRA~CIRCULAR - Dcsempeno".
tupia, furadeira, lixadeirs numa
só máquina e mptdr.de luz. Ven-
dos diretas da fábrica. Rua Para*
napãnema, 694. Tel. 30-2804 —
Rio^. 
SERRA CIRCULAR ,eide fita; Veni
do sem uso. Ver Rua Borja Reis,
620 —^ Eng. de Dentro. -
TRÊS ternos mecânico, 2 fura-
deiras, 2 esmeril. Sr.. Oliverio.
Rua Moreira de Azevedo, .10. —
Cascadura.

VENDE-SE uma máquina 31-15
em perfeito estado — Rua Se-
veriano Monteiro, 192 - Vista
Alegre.
VENDEM-SE máquinas de carpin-
taria; uma rrieia carpinteira, uma
desengrosso, uma desemponadei-
ra NCrS 3.500 - Ruo Alexan
dre Mackenzie, 78 — Telefone;
43-9752.
VENDE-SE 1 máquina industrial
National, cerni nova em perfei*to estado. Av. Copacabana, 709-
1 105.
VENDE-SE: uma serra fita, um
motor I HP, um torno, diversas
ferramentas pl carpinteiro — Rua
Americana, 208. Tratar local do-
mingo. — Fernando.

VENDO URGENTE - Tachometro
portátil, alta precisão,' marca Ja-
mes G. Bicidle do 25 até 30 000
r.p.m., mede eixos, cilindros etc.
100 mil, Sr.- Roy. Av. Brás de
Pina 749. Penha Circular.

Máquinas de solda elétrica e compressores de ar, a gasolina, elétricos ou diesel com o_sem operadores.
Marteleies pneumáticos. 7
Grandes geradores de 30 a 200 .Kw de íôrça, de 220 volls, 50/60 ciclos, 3 fases oor*tateis, acionados por motor Diesel. ' T
Guinchos manuais, pneumáticos e elétricos; Torre de 25rn, c/capacidade para 3 toneladas.-

Executamos qualquer serviço de solda diretamente nas obras.
Dispomos de Ianques reservatórios para qualquer capacidade.

VENDE
VENDEM-SE máquina do solda a
ponto Bremensis 18 KVA, tèsou-
rão de pedal para chapas, vira-
deira de 1 e 2 metros, máquina
de furar de bancada, compressor
para pintura 150 Ibs. Tratar com
Sr. Ferreira. Rua Ibitiúva, 55 —
Padre Miguel. — Horário comer-
ciai.

GRÜTÓ GERADOR CLINTON IR.
NE KWA — Vendo um eom
pcuco uso « «m ótimo «stado
do funcionamento. Av. Pr«s.
Wilson n. 165, sala 1 108 -
T.I.; 3--21M;. -_Jr. _Vált.r._
GERADOR A GASOLINA 

"-Von-

de-se com motor e bomba dátiua,
com 50 metros cano 4" — Tel.
30-6211.
GERADORES - MAQUINAS -
Vendemos com grande financia-
mento, cie todos tipos e capa-
cidades, preços baixos — R. Sa-
cadura Cabral, 230 — Telefone
•I3-Ó107.
GU i LHÓTI NA e motor '-fSfçã": 

ba-
ratisslmo. S. Luis Gonzaga n."
1 755.
MARTeTÈTEi V-n'dê-"_e"um 

"de"80Õ

tonelada., da nr comprimido,
marca inglí.a. Run da ProcU-
mação, n. 556 — Bon.uces.o.
Tel.: 30-6603. .

TIPOGRAFIA - Máquina impres-
são, 48x33, CrS 3 500. Liberty,
corte, vinco, Cr$ 1 200. Rua Tôr-
res Ç_iveira,_69. Tel. 49-1642.
TORNO REVÓLVER marc.~ÃMÃT
automático, excelente estado e 1
mecânico Joinville c| caixa Nor*
thon automático. Tcl. 52-2323.

/BOMBAS.

SECADOR - "SPRAY TOWER"
CALDEIRA
PASÍEURIZADÒR 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 Caí, 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 1 751 —
Rio de Janeiro, a/c Dr. José Penna Firme.

O anunciante reserva-se o direito de escolher a melhor oferta, a seu 'exclusivo

MOTORi Vende-se um Sycrinou»
de 435 HP, 720 rotações, 6 600
volt:, 30 ampares e 60 ciclos,
com receitador. Ru« da Proclama-
çiio, n. 556 — Bonsucesso.
M ÃQuTnÃ- re fi I In~e_"~~VendeTe'
uma, alemã, Textina, manual, n
10, DUX, 1 m, excelente esta
do. Tel. 30-4007 - Dr. César.
MAQUINA - Vende-se um» Sin
ger industrial 331K4, nova com
motor; 500 mü cruzeiros. Rua
João Silva, 85 «p. 101. - Ra-
mos..
MAQUINAS - Vendem-se tornos,
ruradeiras, retificas. Juntas ou
separadas. Rua Regeneração, 475.

7 7 ^^a!BL^STICp'í..-Mp.^S;f|;Lp^,

COM BUCHAS AMOSIfCÍDOR»!
OE SOR-ACilA NIT.UlC

•n-l-B- ptttlulci em -Eti-t

••MOTOREDUTORES
• REDUTORES DE VELOCIDADE
•VARIADORES DE VELOCIDADE
«MISTURADORES INDUSTRIAIS
trn,fjtll fépic/ot.

©Hí»i)torii
"IrãnsmõTêcnica 

sa.
. SiO /AUtO
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WÊÊÍ:

Cerâmica
Máquinas tiiolos, telhas, la-

drllhos -financiamento garantia
CONSMAQ ENGENHARIA. Rua
Debret, 79, i| 213 — .12-5605.

Gerador
Willys, garantia de fábrica, 5

n 40 KVA. Engenheiros espe-
cializadós CONSMAQ, Rua De-
kret, 79, s| 213 — 42-5605.

Equipamento para fabricação
postes

¦ _c>

MAQUINA napa mOdRE m mm
MAQUINA para sapateiro ou ca-
poteiro com molor. Vende-sa R.
Pi_cui_452._Bento Jübeiro.  i
MAQUINA de cortar Maimin dej
faca 6 pol-gadas. Vende-se. Rua
7 de Setembro 213, 2.° andar.
MAQUINAS TIP"ÕGR~a7ÍCÃS~
Vende-se uma oficina no Uns,
constando de 3 maquinas Miner-
Vâs, guilhotina manual, 35 fon-
tes d» lipos e demais pertences.
Pronta para Irabalhar. Facilita-se

pagamento. Tel. 30-1890

COMPRESSORES
: fisious <

HGESSÓRIOS
MAQUINA de enrolar fios e cs
pula nova estr.inyetra, far end o
fio pesca vende-ss NCrS 350,00
tratar tel. 30-1718. Napoleão,
MOTORES elétricos de 4 HP e 10
HP RPM 1 450 volts. 500 bucha
50 ciclos trifasices, vonde-se para desocupar Cr$ 150,00 tenho
25_ motores tel. 30-1718. Napo
leão.
MAQUINAS industriais Singer -
Vendo: lorpedos, chulear, casear
pregar botões, cortar, etc. No-
vas e usadas. A vista e a pra-zo. Rua Frei Caneca 194. Telefi
ne 32-1740 e 32-5337. VSi
MAQUINAS - Vendo balance
elétrico com facas e maquina de
chanfrar couros marca Fekiina.
Tol. 45-1591. ¦
MAQUINA 

"PLÁSTICO 
- 6Ó""gTd"_

parafuso. 1 milhão. Rua Passos
da Pátria, 278, loja. Caxias, pró-
xima Prefeitura.
MAQUINAS TARA CARPINTARIA
e máquinas para escritório, à Rua
Sãó Cristóvão, 779, serão vendi-
des em leilão judicial pelo leüo-
eiro Arlindo, quarta-feira, 22 de
março de 1967, às 15 horas, no
local. Malsjnf._jel; 52-3745.
MAQUINA de solda 

'elétrica,'"^

partir de CrS 30 000. Rua Cardo-
so_de Melo, IB - Osvaldo Cruz.
MAQUINAS pl sapateiro - Veri-
de-se uma maquina Blaque, uma
18-2 p| pesponto, uma 31-15 e
uma para remendo, na Rua Barão
de Sao Felix, 94, loja 7.

IMPÉRIO LTDA. £_S_£'

Grupo gerador
Vende-se -Iternador ASEA

18 KWH 50 ciclo» com molor
diesel IH UD 6 43 HP, tudo
em perfeito es.ado, sujeito, a
qualquer exame ou prova. Ba-
so NCr$ 12,000 — Tel. 23-2180
(Dr. Lira).

Vende-se um completo para fabricação de
postes de concreto, tipo redondo ôco, marca
TRILHOR.

Proposta, em envelope fechado, sob a re-
ferência "EQUIPAMENTO PARA FABRICAÇÃO DE
POSTES", para a Rua Itambé, 114, 8." andar, tel.:
4-9700, ramal 248, Belo Horizonte, até o dia 23
de março. (p

Geradores
NSo tenha problema» com a

FALTA DE ENERGIA...

A solução está aqu!

GERADORES WILLYS
de 40 - 25 - 12,5 . 5 KVA
Com todas as facilidades na
Agência Campo Grande, de
Automóveis Ltda.

Praia do Flamen-
go, 244 A-B -
Tel.: 25-9776 -
Av. Cosário de
Melo, 953 -
Campo Grande.
1010 • CêTEL

(P
Tcls.: CG
94-1171.

I MÁQUINAS
j|* I 

PARA SACARIA

^ímS-^l "0T,MMEC"
Wílnir Jj%r \ ¦3ara costurar, remendar,

fêÊríy: /fâP H e ^ec'lar *-*°ca <-*e sacos.

íjf^f 1 W.ERNER GRAETZER

«Rua da Assembléia, 61 - 10." 1
1 Tels. 22-7210 e 42-9791 §1

Sucata
Vende-se de -ferro fundido,

ferro batido, linialha de ferro,
cobre, saco de papel, papelão,
tambores etc. Ver na Cisper —
Praça Alberto Monteiro Filho n,
10, Jacaré, Sr. Oliveira.

Subestação
Completa de 45 KVA, aem

uso, procurar Sr. Farias, de 2a.
a 6." no horário comercial à
Rod. Presid. Dutra, .20 (ao la-
do do Posto Presid.) — Tcl.
CETEL 91-1283.

Transformador
112,5 KVA

Entrada 6 000 e 13 200, saf-
da 220 e 380. Vende-se, pro*

(curar Sr. Farias de 2a. a 6a.
no horário comercial ns Rod.
Presid. Dutra, 620 (ao lado do
Posto Presid.) — Tel. CETEL
91-1283.

O üí

MOTORES Arno novos, 15 HP.
7V. HP, 10 HP 220| 380, 1 5001
1 800 50| 60 c| abaixo fábrica
faturados a dinheiro ci Paulo —
27-2083.
MOTOR CATERPILLAR D2.
Vando 32 HP, ni Ru. Aderbal
A. Carvalho n. 106 — Pilar.s.
MAQ.yiNASJMalmlnfde'-cortar te
cidos de facas 6" 8" últimos mo-
delos Maimin de discos 4" 5]\
4" ó". George 4" 5" Brascort
pinpv 3112". Máquinas Overloc
e chulear Yamato. Ponto invi-
sível Brother. Casear Brother.
Mauser pregar elásiico 2 agu-
lhas por fora. Costuras retas
Brother e Juki. Zig-Zag Brother
— Vendas à vista e a praro —
Rua Carlos de Carvalho, 34 sl
108 - Tel. 32-9475.
MAQUINA Singer - 31-15 motor
original, para estofador, vende-

tel. 23-9630.
MÁQUINA carlão-visita alemã e
cinco fontes de tipos, demais
acessórios (manual). Base: 450 mil
ou melhor oferta. Rua Baleares
35, c! 2 - Piedade.
MOTOR ELÉTRICO monofaslco _
serra circular. Ccmpro. Tel.fon.r
para 47-8699, Sr. Nuno.

constituído de::

1 Motor Diesel MAN,

alemão, tipo G6V42
N.° de Fábrica: 430 704
N.° de Placa: 85 108
360 HP, 360 rpm., acoplado c/:

1 Gerador MAN/AEG,

alemão,
D - GEN — NR -. FM - 3 548, tipo

S6 746/30. 400V, 433A
DE 300KVA, Cos 0,8

360rpm„ 60 ciclos
EREQ - 100V, 66A
c/quadro elétrico completo.

O conjunto está em perfeitas condições, podendo ser
examinado em funcionamento.

Entender-se com' RAYMÚNDO GONÇALVES, Comércio e
Representações S.A. — Rua da Quitanda, 185, 6.° Pavimento,
ZC 05 — Telefones: 32-3974 — 32-4966 — 32-6608 — 32-8816.
End. telcgr.: "MIGOLY" - Cx. Postal: 2466, ZC-00 — RIO
DE JANEIRO - GB. (p

Grupos gerado-
res Perkins

De 25/30 - 30/36 - 45/
52,5 KVA, novos com garantia,
entrega lápida. — TRANSMET
S/A COMÉRCIO INDÚSTRIA
(SÃO PAULO). Repres. RIO -
Rua da Carioca, 32, s/ 602. —
Tel. 42-6411, Sr. GEDIVAL
ROCHA. (P

MAQUÍNÃS DE MARCENARIA -
Vendo Desmp. desengrosso ale-
mão de 0,60, Circular Raymann,
Fita de 0,80, Tupia Invicta de
0,90, Prensa de ferro e Meia-
carpint. Negócio urgente, |un-tos ou separadas — Rua Júlio
Carmo, 55.
ÍAAQLI ÍNASj $6lDA;_ELÉTRI-A'.-
t'1.1 liquidação por mais 5 dias,
nova;, çj garantia, venha exnmi-
nar internamente, a partir de 55
mi!. Atendemos hoje. Rua José
de Queirós 195. Bento Riboiro.
MAQUINA ÕFF-SET, ofício, no-
vo, Roíninor. Vendo. Ruj Gu-
tomburgo, 261.
maquinãs . bl .costura- »duj-
triais, para couro e plástico'(pia-r.a) e confecções (rotativa), ven-
do financiadas — Werner Graet-
z.r. Rua da Assembléit 61, 10."
andar. Tel.: 42-9791.
MOTOR ESTÁCIÒNARIO - Ven-
do urgente com 8JI0 HP Inglês,
em estodo de novo. Ver e tra-
,* Ji Av. Suburban», 82. Tel.
34-5972, segunda-feira.

LOCAÇÃO DE COMPRESSORES
DE M í íluiPflMEHTOS

Importante:
EXECUTAMOS TAMBÉM DESMONTE,

A PREÇO HORA

Guindaste
Baldwin Lima,

44 TONELADAS
Para 60 000 livras, sóbre

pneus. Aluga-se. Tratar ns
MONAG — Rodrigo Silva, 18
sala 401]2. Tel. 22-8616.

Gerador
Vende-se gerador General

Motors - 30 KVA 50|60 ciclos.
Estado de novo. — Pronta en-
Irega. — Sr. Antônio, Rua Leo-
poldlna Rego, 576, Olaria. Tel.
30-8664.

y£MM ^^'iSÍ

l M. DUARTE sa,V
.7 T* -^Locação da Compressor-. •._;AR -*í'*; .•'R.-'-SéhVdõr7Bérhardò^brtteirol' 
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^7 tels. 48-7391 e7|S4-3024.' jl'

Máquinas
de solda

Vendem-se seminovas: "Trio

dyn" 320 amps. "Messer" bai-
xa rotação 300 amps. SOMEL
— Rua Maria Rodrigues, 32, —
Tel. 28-6400.

BRÂTU, BRIA & C!Á. LTDA.
FABRICANTES

PINHÕES E RODAS

PARA CORRENTES TIPOS:

ALEMÃO, INGLÊS E
AMERICANO, E QUAIS-

QUER TIPOS ESPECIAIS

TEMOS ESTOQUE ESTAN-

DAR.. ..

RUA ALMIRANTE ARY PARREIRAS, 308 - ROCHA
RIO DE JANEIRO TEL. 28-2515

LEVE

Registradora
National

Vende-sé uma conl seis 30-
madores/ .olalizador, completa-
mente reformada, em funcio-
namento no estabelecimento.
Preço NCr$ 2 000 (dois mil cru-
zeiros novos). Ver e tratar na
Rua Ipiranga n. 79, Laranjei-
ras, das 8 às 12 e 14 às 19
horas.

MODERNA
POTENTE

Politriz
elétrica

iOSCH
Mil aplicações em trabalhos de polimento e lixamento.
Dupla isolação oferecendo nwxim. segurança.
Um produto Bosch de fama mundial.

A linha completa de ferramentas elétricas
universais BOSCH e LEST0 compreende
furadeiras, poütrizes, esmerilhadeiras, serras,
tesouras, parafusadeiras e rosqueadeiras.

Uma ferramenta para cada tipo de serviço.

DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS
com oficina e assistência técnica:

RIO DE JANEIRO:
R. Senador Dantas, 117, s/ 1210 Fone: 42-3253
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